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1 ΔΙΑΓΩΓΗ - ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1.1 ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Η παξνύζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ζπληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο 

ηνπ θάησζη έξγνπ:  

«ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑ ΠΔΛΑΓΙΑ»  

1.2 ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Η παξνύζα ΜΠΔ αθνξά ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ Αγίαο Πειαγίαο. 

Πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελν αγθπξνβόιην δπλακηθόηεηαο 70 ζέζεωλ ην νπνίν είλαη ρσξνζεηεκέλν ζην εζσηεξηθό ηνπ 

όξκνπ ηεο Αγ. Πειαγίαο όπνπ θαη πξνζηαηεύεηαη από Νόηην - Ννηηναλαηνιηθό Πξνζήλεκν Μόιν, κήθνπο 200m. Ο ελ 

ιόγσ πξνζήλεκνο κόινο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ηερλεηνύο νγθόιηζνπο από ζθπξόδεκα θαη εμσηεξηθά ην έξγν απηό 

πξνζηαηεύεηαη από ηνπο θπκαηηζκνύο κε ιηζνξξηπή από θπζηθνύο νγθόιηζνπο. Σην εζσηεξηθό ηνπ αγθπξνβνιίνπ 

ππάξρνπλ θαηαζθεπαζκέλνη δύν ιηκελνβξαρίνλεο ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 153m (30m θαη 123m αληίζηνηρα) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αγθπξνβόιεζε ησλ ζθαθώλ, θαζώο βάζεη ζρεδηαζκνύ πξνβιέπεηαη θαη έλαο πισηόο 

πξόβνινο κήθνπο 60m, ν νπνίνο όκσο κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ηνπνζεηεζεί. 

Από ηε ζέζε ηνπ κόινπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ην παξαιηαθό θξεπίδσκα πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί από 

ηερλεηνύο νγθόιηζνπο ζθπξνδέκαηνο. Καηά κήθνο ηνπ θξεπηδώκαηνο απηνύ ππάξρνπλ ρπηνζίδεξεο δέζηξεο θαη 

κεηαιιηθνί θξίθνη γηα ηελ πξόζδεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ θαη αιηεπηηθώλ ζθαθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ιηκέλα. 

Σην ρεξζαίν ηκήκα ηνπ αγθπξνβνιίνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί έλα ηζόγεην θηίξην θεξακνζθεπέο εκβαδνύ 105m2 κέζα ζην 

νπνίν ζηεγάζζεθαλ ρώξνη πγηεηλήο, απνζήθεο θαη έλα γξαθείν Γηαρείξηζεο. Δπίζεο έρεη γίλεη θαη εγθαηάζηαζε κηαο 

ππόγεηαο δεμακελήο πεξηζπιινγήο πγξώλ θαηαινίπσλ, ε νπνία όκσο κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Τέινο 

ζηελ είζνδν ηνπ θαηαθπγίνπ ππάξρεη ρώξνο ζηάζκεπζεο 30 πεξίπνπ απηνθηλήησλ.  

Σην αγθπξνβόιην δελ θαηαπιένπλ πινία επηβαηηθό ή θνξηεγά. Διιηκελίδνληαη κόλν ζθάθε αλαςπρήο, θαηακαξάλ θαη 

αιηεπηηθά ζθάθε. 

1.3 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΩΓΗ 

Τν πθηζηάκελν αγθπξνβόιην είλαη ρσξνζεηεκέλν ζην εζσηεξηθό ηνπ όξκνπ ηεο Αγ. Πειαγίαο, ζην λόηην άθξν ηεο 

παξάθηηαο δώλεο ηεο Κεθαινληάο. Έρεη ζρήκα θπθιηθό θαη είλαη αλνηθηόο πξνο ην πέιαγνο θαηά ηελ Ν-ΝΑ δηεύζπλζε. Ο 

πιεζηέζηεξνο νηθηζκόο είλαη εθείλνο ησλ Σβνξνλάησλ ζε επζεία απόζηαζε πεξίπνπ 1,6km. 

Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθόηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Π.Δ.) Κεθαιιελίαο, 

ελώ εληνπίδεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λεηβαζνύο, ηνπ ηέσο Γήκνπ Κεθαινληάο (λπλ 

Γήκν Αξγνζηνιίνπ ζύκθσλα κε ηελ λέα δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, Σρέδην Κιεηζζέλεο), ζύκθσλα κε ηε λέα δηνηθεηηθή 

δηάξζξσζε ησλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ. 

Σην ρήκα 1-1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη έλαο ράξηεο πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ζέζεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. 
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ρήκα 1-1: Υάξηεο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Δηδηθόηεξα, ην εμεηαδόκελν αγθπξνβόιην ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ βξίζθεηαη θεληξνβαξηθά βάζεη: 

 ηνπ Παγθόζκηνπ Γεσδαηηηθνύ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο 1984 (WGS84) ζε γεσγξαθηθό πιάηνο 38° 6' 5,21" θαη 

γεσγξαθηθό κήθνο 20°30' 50,67" 

 ηνπ Διιεληθνύ Γεσδαηηηθνύ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΣΑ 87) ζε Φ= 194171,47 θαη Υ = 4222525,02. 

Τν πξνο πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε εμεηαδόκελν έξγν απεηθνλίδεηαη ζηα ζπλεκκέλα ράξηεο θαη ζρέδηα πνπ 

παξαηίζεληαη ζην αληίζηνηρν Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο ΜΠΔ..  

 

ρήκα 1-2: Δμεηαδόκελν πξνο πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε αγθπξνβόιην ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ  

 

Πεξηνρή εμεηαδόκελνπ έξγνπ 

Τθηζηάκελν αγθπξνβόιην 
ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ Αγίαο 

Πειαγίαο 
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1.4 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Η εθπόλεζε ηεο κειέηεο έγηλε ζύκθσλα κε ην Ν.1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 θαη:  

 Τν Νόκν 4014 (ΦΔΚ 209Α/21-09-2011) γηα ηελ «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ, 

ξύζκηζε απζαηξέηωλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», 

 Τελ ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΔΚ 21Β/13-01-2012) Καηάηαμε δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, Υπνπξγηθή απόθαζε κε αξηζκ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β΄/9.4.2012) 

«Εμεηδίθεπζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ελζωκάηωζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Όξωλ……ζύκθωλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011 θαη 

 Τελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΥΑ 1958/2012 κε ηελ Υπ. Αξηζκ. νηθ. 173829 (ΦΔΚ 2036Β/25-07-2014) «Τξνπνπνίεζε 

ηεο ππ’ αξηζ. 1958/2012 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ ΠΕΚΑ, κε ηελ νπνία θαηαηάζζνληαη …. ωο πξνο ηελ 

θαηάηαμε νξηζκέλωλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ηεο 2εο, 6εο, 9εο θαη 12εο Οκάδαο»,  

 Τελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑ/νηθ.37674/2016 (ΦΔΚ 2471Β/10-08-2016) ππνπξγηθή απόθαζε Τξνπνπνίεζε θαη 

θωδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ θαη 

δξαζηεξηνηήηωλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 

4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπωο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη 

 Τελ Υπ. Αξηζκ. νηθ. 170225 (ΦΔΚ 135Β/27-01-2014) απόθαζε πεξί ηελ «Εμεηδίθεπζε ηωλ πεξηερνκέ

 ηεο απόθαζεο ηνπ 

Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β  21) όπωο ηζρύεη, ζύκθωλα 

κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α  209), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο» 

 Τελ Υ.Α. νηθ. 1915/2018  (ΦΔΚ 304/Β`/2.2.2018) Τξνπνπνίεζε ησλ ππ’ αξηζκ. 48963/2012 (Β΄ 2703) θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο, ππ’ αξηζκ. 167563/2013 (Β΄ 964) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο θαη ππ’ αξηζκ. 

170225/2014 (Β΄ 135) ππνπξγηθήο απόθαζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη΄ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 

209), ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 2014/52/ΔΔ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2011/92/ΕΕ ζρεηηθά κε 

ηελ εθηίκεζε ηωλ επηπηώζεωλ νξηζκέλωλ ζρεδίωλ δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ ζην πεξηβάιινλ» ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 

 Τν Νόκν 4042/2012 (ΦΔΚ 24 Α’/13-2-2012) γηα ηελ ‘’Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Ελαξκόληζε κε 

ηελ Οδεγία 2008/99/ΕΚ - Πιαίζην παξαγωγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ - Ελαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/98/ΕΚ – Ρύζκηζε ζεκάηωλ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο’’.  

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑ/νηθ.37674/2016 

(ΦΔΚ 2471Β/10-08-2016) ΥΑ ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ θαηαηάζζεηαη: 

 ζηα έξγα ηεο 3εο Οκάδαο «Ληκεληθά Έξγα» ηνπ Παξαξηήκαηνο VΙ ηεο ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑ/νηθ.37674/2016 θαη 

ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζε «Τοσριστικοί λιμένες σκάυφν αναυστής (μαρίνες, καταυύγια, αγκσροβόλια)» 

(α/α 3) θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2 (Γ: < 200 ζθάθε, όπνπ Γ: δπλακηθόηεηα)  

Η θαηάηαμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή ζηαηηζηηθή θαηάηαμε νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ΣΤΑΚΟΓ θαη NACE αληίζηνηρα), παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=923&item_id=12770
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Πίλαθαο 1-1: ηαηηζηηθή θαηάηαμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ΣΟΜΔΙ 
ΚΛΑΓΟΙ NACE 

ΣΑΞΔΙ 
NACE 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

CPA 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

CPA 

ΔΘΝΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

52.2 
    

Γξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξηθηηθέο 
ησλ κεηαθνξώλ 

 52.22    
Γξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο 

πισηέο κεηαθνξέο 

  
52.22.1 

  

Υπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο πδάηηλεο 
κεηαθνξέο 

   
52.22.11 

 

Υπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ιηκαληώλ 
θαη πδάηηλσλ νδώλ (εθηόο από ηε 

δηαθίλεζε θνξηίσλ) ζε ζαιάζζηα ή 
παξάθηηα ύδαηα 

    52.22.11.01 

Ληκεληθέο ππεξεζίεο γεληθά 
(πξνζόξκηζεο, πξπκλνδέηεζεο, 

παξνπιηζκνύ, ειιηκεληζκνύ, 
αλέιθπζεο, πινήγεζεο πινίσλ 

θιπ). 

Καηάηαμε - αληηζηνίρηζε κε βαζκό όριεζεο ζύκθσλα πε ηελ ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ Β' 1048), όπσο ηζρύεη δελ 

πξνβιέπεηαη. 

Δηδηθόηεξα, ε παξνύζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ζπληάρζεθε βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

απαηηήζεσλ ησλ Παξαξηεκάησλ 2 & 4.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Υ.Α. 170225/2014 (ΦΔΚ 135/Β/27-01-2014) «Δμεηδίθεπζε 

ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α' ηεο 

απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β' 21) όπσο ηζρύεη, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α' 209), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 

Γεδνκέλνπ όηη ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή GR2220004 (SCI A) «Παξάθηηα ζαιάζζηα δώλε 

από Αξγνζηόιη έσο Βιαράηα (Κεθαιιελία) θαη Όξκνο Μνύληα» ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 απαηηείηαη ε εθπόλεζε 

Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο βάζεη ησλ νξηδόκελσλ ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-9-2011) ε 

νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ (βιέπε Παξάξηεκα Ι ηεο 

παξνύζαο κειέηεο). 

Αξκόδηα Υπεξεζία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο & Φσξηθνύ 

Σρεδηαζκνύ Ινλίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο-Ινλίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 

4014/2011, δεδνκέλνπ όηη ην κειεηώκελν έξγν ζεσξείηαη πθηζηάκελν έξγν ζηεξνύκελν πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. 

1.5 ΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Υπεύζπλνο Φνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν ηέσο Γήκνο Κεθαινληάο, λπλ Γήκνο Αξγνζηνιίνπ ζύκθσλα κε ηε λέα 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε (Σρέδην Κιεηζζέλεο). 

1.6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗΣΗ 

Η παξνύζα ΜΠΔ ζπληάρζεθε από νκάδα κειέηεο κε ππεύζπλε ηελ Ηιηάλα Κνπθόζηα (Γηπι. Μερ. Φσξνηαμίαο 

Πνιενδνκίαο θαη Πεξθ/θεο Αλάπηπμεο, Msc), ε νπνία είλαη Αλάδνρνο ηεο Μειέηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βαξβάξα 

Δκκαλνπειίδε (Πηπρ. Πεξηβαιινληνιόγνο, Msc). 
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Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη: 

Ολ/κν: Ηιηάλα Κνπθόζηα, Γηπι. Μερ. Φσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξθ/θεο Αλάπηπμεο, Msc 

Γ/λζε: Κίηξνπο Δπηζθόπνπ 3, Τ.Κ. 43 100 Καξδίηζα 

Τει.: 697088612 

Email:             ilkoukosia@hotmail.gr 

Η ζύληαμε ηεο Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΟΑ) πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα κειέηε έγηλε από ηνλ θ. Φώηε 

Πεξγαληήο, Βηνιόγνο, Οηθνιόγνο Msc. 

mailto:ilkoukosia@hotmail.gr
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2 MH TEXNIKH ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

2.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ζπληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 

ηνπ θάησζη έξγνπ:  

«ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΓΙΑ ΠΔΛΑΓΙΑ»  

Πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελν αγθπξνβόιην δπλακηθόηεηαο 70 ζέζεσλ ην νπνίν είλαη ρσξνζεηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

φξκνπ ηεο Αγ. Πειαγίαο φπνπ θαη πξνζηαηεχεηαη απφ Νφηην - Ννηηναλαηνιηθφ Πξνζήλεκν Μφιν, κήθνπο 200m. ην 

αγθπξνβφιην δελ θαηαπιένπλ πινία επηβαηηθφ ή θνξηεγά. Διιηκελίδνληαη κφλν ζθάθε αλαςπρήο, θαηακαξάλ θαη 

αιηεπηηθά ζθάθε. Ζ πθηζηάκελε ιεθάλε ηνπ αγθπξνβνιίνπ είλαη πεξί ηα 5,5 ζηξέκκαηα. 

Ο φξκνο ηεο Αγίαο Πειαγίαο βξίζθεηαη ζην Νφηην ηκήκα ηεο λήζνπ Κεθαινληάο ζηελ πεξηνρή ηεο Λεηβαζνχο. ·ρεη 

ζρήκα θπθιηθφ θαη είλαη αλνηθηφο πξνο ην Ηφλην Πέιαγνο θαηά ηελ Ν-ΝΑ δηεχζπλζε. ην εζσηεξηθφ ηνπ φξκνπ ηεο Αγ. 

Πειαγίαο, πθίζηαληαη ηα ιηκεληθά έξγα γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηνλ αζθαιή ειιηκεληζκφ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ. Οη 

ιηκεληθέο θαηαζθεπέο βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο αηγηαινχ (ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 & ΦΔΚ 298Γ/22-8-2018: ΠΟΑ 

Γηαπηζησηηθή). 

Σν πθηζηάκελν αγθπξνβφιην αλαπηχζζεηαη ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηνπ κπρνχ ηνπ φξκνπ, ιφγσ ηνπ ππήλεκνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ. Ο πιεζηέζηεξνο νηθηζκφο είλαη εθείλνο ησλ βσξνλάησλ ζε επζεία απφζηαζε πεξίπνπ 1,6km. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ.37674/2016 

(ΦΔΚ 2471Β/10-08-2016) ΤΑ ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαηαηάζζεηαη: 

 ζηα έξγα ηεο 3εο Οκάδαο «Λιμενικά Έργα» ηνπ Παξαξηήκαηνο VΗ ηεο ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ.37674/2016 θαη 

ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζε «Τοςπιζηικοί λιμένερ ζκάθυν ανατςσήρ (μαπίνερ, καηαθύγια, αγκςποβόλια)» 

(α/α 3) θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2 (Γ: < 200 ζθάθε, φπνπ Γ: δπλακηθφηεηα)  

Γεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή GR2220004 (SCI A) «Παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε 

απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαιιελία) θαη Όξκνο Μνχληα» ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 εθπνλήζεθε θαη Δηδηθή 

Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε βάζεη ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-9-2011) ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ (βιέπε Παξάξηεκα Η ηεο 

παξνχζαο κειέηεο). 

Σν εμεηαδφκελν αγθπξνβφιην είρε αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. πξση. 105864/30-05-2001 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ/Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο/ΔΤΠΔ, κε ηελ δηάξθεηα ησλ εγθεθξηκέλσλ Π.Ο. 

λα έρεη ιήμεη απφ ηηο 31/12/2010. 

ήκεξα ην κειεηψκελν έξγν ζεσξείηαη πθηζηάκελν έξγν ζηεξνχκελν πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπληάζζεηαη θαη ε παξνχζα ΜΠΔ, ζα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4014/2011. 

Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ.) Κεθαιιελίαο, 

ελψ εληνπίδεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεηβαζνχο, ηνπ ηέσο Γήκνπ Κεθαινληάο (λπλ 

Γήκν Αξγνζηνιίνπ ζχκθσλα κε ηελ λέα δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, ρέδην Κιεηζζέλεο), ζχκθσλα κε ηε λέα δηνηθεηηθή 

δηάξζξσζε ησλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ. 

Δηδηθφηεξα, ην εμεηαδφκελν αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ βξίζθεηαη θεληξνβαξηθά βάζεη: 
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 ηνπ Παγθφζκηνπ Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο 1984 (WGS84) ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο 38° 6' 5,21" θαη 

γεσγξαθηθφ κήθνο 20°30' 50,67" 

 ηνπ Διιεληθνχ Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ 87) ζε Υ= 194171,47 θαη Τ = 4222525,02. 

 

ρήκα 2-1: Δμεηαδόκελν πξνο πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε αγθπξνβόιην ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ 

2.2 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.2.1 Τθηζηάκελε ιηκεληθή ππνδνκή 

ην αγθπξνβφιην ηεο Αγ. Πειαγίαο ειιηκελίδνληαη κφλν ζθάθε αλαςπρήο, θαηακαξάλ θαη αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

θαη δελ θαηαπιένπλ πινία επηβαηεγά ή θνξηεγά. Σα αιηεπηηθά ζθάθε είλαη θαηά θχξην ιφγν κηθξνχ έσο κεζαίνπ 

κεγέζνπο επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε θαη κηθξέο ιέκβνη εξαζηηερλψλ ςαξάδσλ. 

Μέρξη πξφζθαηα, ζην ηέσο Γήκν Κεθαινληάο (λπλ Γήκν Αξγνζηνιίνπ ζχκθσλα κε ην ςεθηζζέλ ρέδην Κιεηζζέλεο) 

δελ ηεξνχληαλ θαλέλα ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην είδνο ησλ ζθαθψλ, ην κήθνο ηνπο, ην ηειεπηαίν ιηκάλη θαηάπινπ ή ηελ 

πξνέιεπζε ηνπο, ηε δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ ζην αγθπξνβφιην θιπ. 

Ο αξηζκφο ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζην αγθπξνβφιην ζχκθσλα κε ζηνηρεία/εθηηκήζεηο ηνπ δήκνπ, έρνληαο φκσο 

πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο παξακνλήο (ζπλήζσο κηα-δπν κέξεο, ζπάληα άλσ ησλ πέληε) αλέξρεηαη ζηα 2.000 εηεζίσο. 

Καηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ν ειιηκεληζκφο ηνπξηζηηθιψλ ζθαθψλ είλαη ακειεηένο, ελψ ηδηαίηεξε θίλεζε 

παξνπζηάδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ κέρξη θαη ην θζηλφπσξν. 

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. Σ/1242/06.04.1999 Απφθαζε (ΦΔΚ 292 

Γ/99) θαη πξνβιέπεη 70 ζέζεηο πξπκλνδέηεζεο γηα ηνπξηζηηθά ζθάθε θαηά κήθνο ησλ θξεπηδψκαησλ ηεο 

ιηκελνιεθάλεο.  

 

Τθηζηάκελν αγθπξνβόιην 
ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ Αγίαο 

Πειαγίαο 
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Πίλαθαο θαθώλ (ρσξεηηθόηεηα ιηκέλνο ζε ηνπξηζηηθά ζθάθε θαηά PIANC) 

Καηεγνξία ζθάθνπο Μέζν κήθνο (m) Μέζν πιάηνο (m) Αξηζκόο ζθαθώλ 

ΗΗ 8 -10 3,25 12 

ΗΗΗ 10- 12 3,5 5 

IV 12 -15 4,25 10 

V Άλσ ησλ 15m 5 9 

ΤΝΟΛΟ 70 

Σα πθηζηάκελα αδεηνδνηεκέλα ιηκεληθά έξγα ζηνλ φξκν ηεο Αγ. Πειαγίαο, παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 6-2 πνπ 

αθνινπζεί. 

 

ρήκα 2-2: Άπνςε πθηζηακέλσλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ (Πεγή Google Earth) 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αλσηέξσ ζρήκα, δηαθξίλνπκε ηνλ πξνζήλεκν κόιν θαη ηα εζσηεξηθά ιηκεληθά έξγα. O 

πξνζήλεκνο κφινο βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ αγθπξνβνιίνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ πξίζκα θπζηθψλ 

νγθφιηζσλ Δ' θαηεγνξίαο γηα ηελ εμσηεξηθή ζσξάθηζε θαη Β' θαηεγνξίαο γηα ηνλ ππξήλα. ηνλ εμσηεξηθφ πφδα ηνπ 

πξαλνχο ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηέζζεξηο ζεηξέο θπζηθψλ νγθφιηζσλ Δ' θαηεγνξίαο, αηνκηθνχ 

βάξνπο ~15 Σ γηα ηνλ θίλδπλν ππνζθαθψλ. 

Σα πθηζηάκελα εζσηεξηθά ιηκεληθά έξγα πεξηιακβάλνπλ: 

Κιίλε Αλέιθπζεο 

Καζέιθπζεο θαθώλ 

Αληηπξνζακκσηηθόο κόινο 
ζπλνιηθνύ κήθνπο 30 m 

Πξνζήλεκνο κόινοζπλνιηθνύ 

κήθνπο 200 m 

Τπήλεκνο κόινο ζπλνιηθνύ 

κήθνπο 123 m 

Δζσηεξηθά θξεπηδώκαηα 
ζπλνιηθνύ κήθνπο 157 m 

Κηήξην Γξαθείνπ, 
Υώξσλ Τγηεηλήο θαη 

Απνζήθεο 

Υσξνο όπνπ πξνβιέπεηαη 
κειινληηθά λα ηνπνζεηεηζεί ν 

πισηόο κόινο 
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 Κξεπηδψκαηα κηθξνχ βάζνπο (σθέιηκν βάζνο απφ -2,0 έσο -3,5 κ.) θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 157 κ. θαη 

δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο αθηήο ηνπ φξκνπ, 

 Αληηπξνζακκσηηθφ κφιν. ·ρεη πιάηνο 4,0 κ. θαη κήθνο 30 κ. (απφ ηελ αξρή ησλ θξεπηδσκάησλ), δηαηάζζεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ αγθπξνβνιίνπ (βφξεην ηκήκα) θαη παίδεη ξφιν νξηνζέηεζεο θαη αληηπξνζακκσηίθήο πξνζηαζίαο 

 Τπήλεκν κφιν. Ο κφινο απηφο -έρεη ηεζιαζκέλε γξακκή εζσηεξηθήο θξεπίδσζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 123 κ. θαη 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θπςεισηνχο ηερλεηνχο νγθφιηζνπο, ελψ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ παξεηά θέξεη ρακειφ 

πξνθπιαθηήξην ηνίρν αλσδνκήο Σν ζρήκα ηνπ ηειεπηαίνπ εζσηεξηθνχ κφινπ ππαγνξεχεηαη θαη απφ ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο έλαληη θπκαηηζκψλ πεξηζιάζεσο.  

Οη αλσδνκέο ησλ θξεπηδσκάησλ θαη ησλ κφισλ νξίδνληαη κέρξη ηελ ζηάζκε +1,20 κ., ελψ ε ζηάζκε ηνπ πισηνχ κφινπ 

ππφ θνξηίν ιεηηνπξγίαο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 50 εθ. 

Σα θξεπηδψκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα δψλε αηγηαινχ (απφ ηελ εγθεθξηκέλε νξηνγξακκή) θαη ηνλ 

πξνζήλεκν κφιν δεκηνπξγνχλ ρεξζαίνπο ρψξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα. ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ. Οη 

ρεξζαίνη απηνί ρψξνη έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ πεξίπνπ 5,5 ζηξέκκαηα. 

ηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο (βιέπε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε) ρσξνζεηνχληαη ηα εμήο:  

 θεθιηκκέλν επίπεδν αλάζπξζεο ζθάθσλ (γιηζηξά) 

 ηζφγεην θηήξην 7,0x15,0 κ. 

 ρψξνο ελαπφζεζεο θαη δηαρείκαζεο ζθαθψλ 

 δεμακελή πγξψλ θαηαινίπσλ πινίσλ, 

 παξά ηελ είζνδν, ρψξνο Parking γηα 30 Η.Υ. απηνθίλεηα. 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Γέζηξεο ρπηνζηδεξέο ησλ 80 θαη ησλ 20kgr αλά 4,0m γηα ηελ πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ θαη δηθηχσλ παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Γίθηπν ππξφζβεζεο 

 Κηίζκα γξαθείνπ, απνζήθεο θαη ρψξσλ πγηεηλήο 105 η.κ. 

 Φαλφο αθξνκσιίνπ ζχκθσλα κε· νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ ηνπ Π.Ν. 

 Travelift γηα ηελ αλάζπξζε ησλ ζθαθψλ απφ ην θεθιηκκέλν επίπεδν (γιίζηξα) 

 Γεμακελή πεξηζπιινγήο βηνινγηθψλ θαη ειαησδψλ απνβιήησλ 

 Κάδνη απνξξηκάησλ 

 χζηεκα αγθπξνβνιίαο ζθαθψλ (πνληηζκέλεο λαπηηθέο αιπζίδεο θαη πισηά λαχδεηα) 

 Σζηκεληνζσιήλεο Φ800 γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πδάησλ ηεο ιηκελνιεθάλεο 

 Γξακκηθνί πξνζθξνπζηήξεο. 

Σα βάζε εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο είλαη θαηά θαλφλα -3,50 m (απφ Μ..Θ.). ηελ είζνδν ηνπ αγθπξνβνιίνπ ην ειεχζεξν 

βάζνο είλαη -5,00 m. 

Δληφο ηνπ αγθπξνβνιίνπ είρε αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά αιιά δελ έρεη πξνο ην παξφλ ηνπνζεηεζεί, έλαο πισηφο 

κφινο πιάηνπο 2,5 κ. θαη κήθνπο 60 κ., ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ (βιέπε πξνβιεπφκελε ζέζε ζην 

αλσηέξσ ζρήκα).  
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Ζ αλαλέσζε ησλ πδάησλ ηεο ιηκελνιεθάλεο έρεη εμαζθαιίζζεί απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ δηαηνκήο Φ800. 

2.2.2 Βαζηθά ζηνηρεία θάζεσλ θαηαζθεπήο & ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

Πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελν έξγν, θαη ζηελ παξνχζα θάζε δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε 

ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ. 

Ζ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε αζθαιψλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ 

ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο πνπ εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ καξίλα ηνπ Αξγνζηνιίνπ πνπ επξίζθεηαη ζε απφζηαζε 9,6km (ζε επζεία γξακκή) απφ ην 

αγθπξνβφιην ηεο Αγίαο Πειαγίαο, δελ είλαη δπλαηφ λα εμππεξεηήζεη δηεξρφκελα ζθάθε ιφγσ ηεο ζρεηηθά ζεκαληηθήο, 

ρξνληθά, παξέθθιηζεο ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνβνχλ απφ ηε ζπλήζε δηαδξνκή ηνπο. Δπνκέλσο, ην έξγν απνηειεί 

ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή κηαο πεξηνρήο κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ, ν δήκνο, σο θνξέαο ιεηηνπξγίαο απηνχ, έρεη ππνγξάςεη Πξνγξακκαηηθή 

χκβαζε κε ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κεθαιιελίαο – Ηζάθεο γηα ηελ ρξήζε ησλ Δπθνιηψλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ θαη 

Καηαινίπσλ Πινίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ρέδηφ ηνπ. 

2.3 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληίζηνηρα, ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηεο ζέζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ αγθπξνβνιίνπ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο. ην πξνθίι ηεο ζέζεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ηα πεξηβαιινληηθά, 

ρσξνηαμηθά, γεσινγηθά θαη ηερληθά-ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. 

Γευμοπθολογικά σαπακηηπιζηικά 

Σν γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξνχο εκηνξεηλνχο φγθνπο πνπ κεηαβαίλνπλ 

ζε κηα εθηεηακέλε πεδηλή έθηαζε. 

Σν δε εμεηαδφκελν έξγν έρεη ρσξνζεηεζεί ζην κπρφ ηνπ θπζηθνχ φξκνπ ηεο Αγίαο Πειαγίαο. Οη θιίζεηο είλαη ζρεδφλ 

κεδεληθέο. 

Κςμαηικέρ ζςνθήκερ – Ωκεανογπαθικά σαπακηηπιζηικά – Ακηομησανικά θαινόμενα 

ηνηρεία παιίξξνηαο 

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλν παιηξξνηφκεηξν. ηνηρεία παιίξξνηαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν παιηξξνηαθφ ζηαζκφ ηνπ Αξγνζηνιίνπ. 

Ζ κεηαβνιή ησλ παιηξξνηαθψλ ζηνηρείσλ ζε κηα ηφζν κηθξή απφζηαζε ηνπ έξγνπ απφ ην πιεζηέζηεξν παιηξξνηφκεηξν, 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θξίλεηαη αζήκαληε (κεδεληθή).  

Σα ζηνηρεία παιηξξνίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαηεξήζεηο απφ ην παιηξξνηφκεηξν Αξγνζηνιίνπ έρνπλ σο εμήο: 

 κέζνλ εχξνο παιίξξνηαο:    0,06m 

 κέγηζηνλ εχξνο παιίξξνηαο:   0,43m 

 ειάρηζηνλ εχξνο παιίξξνηαο:   0,01m 

 επάιιαμηο παιίξξνηαο:    0,75m 

 κέγηζηε πιήκε:     0,65m 

 δηαθνξά κεγίζηε πιήκκεο - κέζεο ζηάζκεο:  0,64m 

 δηαθνξά θαησηάηεο ξερίαο - κέζεο ζηάζκεο: 0,39m 
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Σα θχκαηα παιηξξνηαθήο πξνέιεπζεο είλαη ακειεηέα αθνχ νη ζπδπγηαθέο παιίξξνηεο ειάρηζηα κεηαβάιινπλ ην επίπεδν 

ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ. 

Γεληθψο αλαθέξεηαη φηη ην έξγν έρεη κειεηεζεί έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ λα κελ επεξεάδεηαη αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζα εκθαληζζεί ην κέγηζην αλακελφκελν εχξνο παιίξξνηαο. 

Κπκαηηζκνί 

ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή θαηαγξαθήο θπκαηηζκψλ. Ο Όξκνο Αγίαο Πειαγίαο 

βξίζθεηαη ζηελ λφηηα αθηή ηεο Κεθαιινληάο, πξνζηαηεχεηαη πιήξσο απφ φινπο ηνπο θαηξνχο πιελ ησλ λνηίσλ (λφηηνη 

έσο λνηηνδπηηθνί θπκαηηζκνί. Δληνχηνηο, νη άλεκνη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο απηέο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο έρνπλ κηθξέο 

κελ δηάξθεηεο αιιά κπνξνχλ ζα θζάζνπλ ζε ζχειιεο. 

Σα ζπλήζε θχκαηα πξνζβάιινπλ ηνλ φξκν είηε κεησπηθά είηε εθ πεξηζιάζεσο. 

Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ πξνζήλεκν κφιν, απηφο 

θαηαζηεπάζηεθε κε ειάζζνλα δηαηνκή ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθή δηάηαμε απνηφλσζεο ηνπ κέγηζηνπ θπκαηηζκνχ 

(κέγηζηνο θπκαηηζκφο ζρεδηαζκνχ 5,0m). χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ν πξνζήκελνο κφινο πξνζπειάδεηαη απφ 

πνζνζηφ ηνπ κέγηζηνπ θπκαηηζκνχ, ν νπνίνο ελ ζπλερεία απνζβέλλπηαη παθιάδνληαο ζε έλα δηάθελν (splash) 

αθήλνληαο ηελ ιεθάλε εξεκίαο αλεπεξέαζηε (βιέπε Παξάξηεκα ΗΗ – Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά / Παξαδνρέο πξνζήλεκνπ 

κφινπ).  

χκθσλα κε ηνλ Άηιαληα Αλέκσλ θαη Κπκαηηζκνχ ησλ Διιεληθψλ ζαιαζζψλ (Soukisian et α1, 2007) ηνπ Διιεληθνχ 

Κέληξνπ ζαιαζζίσλ Δξεπλψλ, ηα χςε θχκαηνο (κέζν χςνο) πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή δελ μεπεξλνχλ ηα 0,9m. 

Παξάθηηα ξεχκαηα 

Σα παξάθηηα ξεχκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη κεηαβιεηήο θαηεχζπλζεο θαη εληάζεσο. Καηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο επηθξαηνχλ κέηξηα θαη ηζρπξά ξεχκαηα κε αθηεχζπλζε απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά, ελψ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο ηα ξεχκαηα είλαη αζζελή κε θαηεχζπλζε ηφζν απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά φζν θαη ην αληίζεην. Ο ελεξγεηαθφο 

απηφο ραξαθηήξαο ηεο παξάθηηαο δψλεο είλαη απνηππσκέλνο ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο έρνπλ κεζαίν βάζνο θαη ηα ηδήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ πάλσ ζ΄απηέο είλαη ακκψδε πιηθά ή ραιίθηα πνιχ κηθξήο 

δηακέηξνπ. Παξάθηηα ξεχκαηα κέζα ζηε ιηκελνιεθάλε ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ δελ ππάξρνπλ. 

Αθηνκεραληθά θαηλφκελα 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ζηελ Αγία Πειαγία έρεη γίλεη ηελ ηειεπηαία 20εηία θαη δελ έρεη κεηαβάιεη 

ηελ παξάθηηα δίαηηα ηεο πεξηνρήο, νχηε έρεη πξνθαιέζεη αθηνκεραληθά πξνβιήκαηα (πξνζακκψζεηο-δηαβξψζεηο) ζηελ 

πεξηνρή. ηνλ φξκν δελ εθβάινπλ ρείκαξξνη. 

Γευλογικά, Τεκηονικά & Εδαθολογικά σαπακηηπιζηικά 

Ζ πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο ζεηξάο  Παμψλ θαη θπξίσο απφ Άλσ 

θξεηηδηθνχο αζβεζηφιηζνπο. Ζ δηάπιαζε ηνπ Α. Κξεηηδηθνχ απνηειείηαη απφ έληνλα δηαξξεγκέλνπο θαη 

θαξζηηθνπνηεκέλνπο αζβεζηφιηζνπο. Ζ παξάηαμε ησλ ζηξσκάησλ είλαη θπξίσο ΒΒΓ-ΝΝΑ κε κηθξέο θαηά ηφπνπο 

απνθιίζεηο θαη εκθαλίδνπλ γεληθέο θιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 20ν  - 45ν.  

χκθσλα κε ην ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ (βιέπε αθφινπζν ζρήκα) ην πθηζηάκελν αγθπξνβφιην έδξάδεηαη ζε «Κξνθαινπαγέο, 

ςακκίηεο θαη αζβεζηφιηζνο» (Pl.s). 

Δηδηθφηεξα πιεζίνλ ηεο βάζεο ππάξρεη ζηξψκα αζβεζηνιίζνπ, ην νπνίν πξνο ηα α΄λσ κεηαπίπηεη ζε ππνθίηξηλε 

άκκν, ςακκίηε θαη σακκηηηθφ αζβεζηφιηζν κεηά ζπαλίσο παξεκβαιινκέλσλ κηθξψλ ζηξσκάησλ καξγψλ. Πξνο ηα 

άλσ θπξηαξρνχλ νη θπαλέο κάξγεο, νη νπνίεο θαη πεξηθιείνπλ πινχζηα παλίδα καιάθησλ. ηνλ αλψηαησ ηκήκα 
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επαλεθκαλίδεηαη ζεηξά ιεπηφθνθθσλ ςακκηηψλ θαη ακνχρσλ καξγψλ. Σν πάρνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 

100m έσο 260m (πεξηνρή αθξσηεξίνπ “Ληάθαο”). 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Αινπβηαθέο πξνζρψζεηο θαη πιεπξηθά 
θνξήκαηα 

Αινπβηαθά ξηπίδηα 

 

Κξνθαινπαγήο θαη 
ιαηππνπαγήο αζβεζηφιηζνο 

 

Κξνθαινπαγέο, ςακκίηεο θαη 
αζβεζηφιηζνο 

 
Αζβεζηφιηζνη ηνπ Αλψηεξσ Κξεηηδηθνχ 

  

ρήκα 2-3: Απόζπαζκα γεσινγηθνύ ράξηε ΙΓΜΔ, Φύιιν: Νόηηα Κεθαινληά κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ 
έξγνπ 

Σν ζχλνιν ηεο Γ.Δ. Λεηβαζνχο αιιά θαη φιν ην λεζί εληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ - 

Δ.Α.Κ., 2000, (Απφθαζε ·γθξηζεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. κε αξηζκφ Γ17α/141/3/ΦΝ275, ΦΔΚ 2184Β/20-12-1999), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΔΚ 1154Α/12-8-2003), ζηε Εψλε ΗΗΗ ηεο ζεηζκηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο, ησλ πςειά ζεηζκφπιεθησλ πεξηνρψλ, ζηελ νπνία ε ζεηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο είλαη 0,36 x g. 

Με βάζε ηα γεσκεηξηθά θαη θηλεκαηηθά ζηνηρεία ησλ ξεγκάησλ ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ λενηεθηνληθή «Δλφηεηα 

ρεξζνλήζνπ Αξγνζηνιίνπ¨, ε νπνία απνηειεί κία κηθξή ελφηεηα κεηαμχ ηνπ Αίλνπ θαη ηεο Παιεθήο, ε νπνία 

παξνπζηάδεη θηλήζεηο αλάινγεο απηψλ ηεο Παιεθήο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζζεί ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ 

ξεγκάησλ (back thrust faults) πνπ αλαπηχζζνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή απηή θαηά ην Πιεηζηφθαηλν ζαλ 

απνηέιεζκα κηαο απμαλφκελεο πηζαλψο ζπκπίεζεο θαη ελφο ειαηηνχκελνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ. 

  

Θέζε έξγνπ 
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Υδπολογικά &Υδπογευλογικά σαπακηηπιζηικά 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο παξαηεξνχληαη ηφζν κεκνλσκέλνη φζν θαη ζχλζεηνη θιάδνη απφ ηα αλαπηπζζφκελα 

πδξνγξαθηθά δίθηπα, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθή θαηά κήθνο θαη θαηά βάζνο δηάβξσζε (Λέθθαο, 1996). 

Σν θαηλφκελν είλαη αξθεηά έληνλν ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ πνπ απνζηξαγγίδνπλ ηνλ νξεηλφ 

φγθν ηεο Αγίαο Γπλαηήο θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο νη νπνίνη απνζηξαγγίδνπλ ηελ νξνζεηξά ηνπ Αίλνπ (Λέθθαο, 

1996).  

Δηδηθφηεξα ζην λφηην ηκεκα ηνπ λεζηνχ αλαπηχζζνληαη ρείκαξξνη νη νπνίνη εθβάιινπλ απεπζείαο ζηε ζάιαζζα (φξκνο 

Λνπξδάησλ θαη επξχηεξε πεξηνρή απηνχ). Οη ρείκκαξνη απηνί αλαπηχζζνληαη σο επη ησ πιείζησ ζηηο Γ-ΝΓ ππψξεηεο 

ηνπ φξνπο Αίλνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ΓΛΑΠ εληφο απηήο δελ αλαγλσξίδεηαη θάπνην 

επηθαλεηαθφ πδαηηθφ ζψκα ζηελ πεξηνρή κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2000/60ΔΚ.  

Αληίζηνηρα ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο ζχκθσλα κε ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο ΓΤ (πεξηνρή εληφο αθηίλαο 

500m πφ ην έξγν) δελ παξαηεξείηαη θάπνην ξέκα πεξηνδηθήο ξνήο. 

Δηδηθφηεξα βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο (ΓΛΑΠ & 1ε Αλαζεψξεζε ΓΛΑΠ) [Πεγή: ΔΓΤ], ην 

εμεηαδφκελν έξγν εληνπίδεηαη: 

 επζεία απφζηαζε πεξί ηα 23,6km απφ ηo κνλαδηθφ ζηελ Κεθαινληά πνηάκηo Τ, ην νπνίν θαη είλαη ην Ρ. Αγίαο 

Δπθεκίαο (EL0245R000100001N) 

 πεξί ηα 7,0Km απφ ηo κνλαδηθφ ζηελ Κεθαινληά κεηαβαηηθφ Τ, ην νπνίν είλαη ε Ληκλνζάιαζζα ηνπ Κνπηάβνπ 

(EL0245T0001N) 

 ζην παξάθηην πδάηηλν ζψκα «Γπηηθφο Όξκνο Λνπξδάησλ» (EL0245C0012N), 

 ζην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα «Λεμνπξίνπ - θάιαο» (EL0200020). 

Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ζε φηη αθνξά ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηελ εγθεθξηκέλε 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΑΠ ΤΓ Βφξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ (EL02), δελ πξνθχπηνπλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηα πδαηηθά ζψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

εμεηαδφκελε ζέζε. 

χκθσλα κε ηνλ πδξνιηζνινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο ε άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη εληφο πεξηνρψλ κηθξήο 

έσο πνιχ κηθξήο πδξνπεξαηφηεηαο. 

Φυποηαξικά σαπακηηπιζηικά 

Σν εμεηαδφκελν έξγν εληνπίδεηαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ. Ζ απφζηαζε ηνπ εμεηαδφκελνπ αγθπξνβνιίνπ απφ ηνπο 

πιεζηέζηεξνπο νηθηζκνχο δίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Οηθηζκνί 
Δπζεία απόζηαζε ηνπ έξγνπ 

από ηνλ νηθηζκό 
Οηθηζκνί 

Δπζεία απόζηαζε ηνπ έξγνπ 
από ηνλ νηθηζκό 

βνξσλάηα 1,58km θάια 24,73km 

Μεηαμάηα 2,43km Πφξνο 23,32km 

Λαθήζξα 2,54km άκε 20,32km 

Μήληα 3,10km Φηζθάξδν 39,90km 

παξηηά 4,38km Κνχηαβνο 6,69km 

Κεξακεηέο 4,47km Αξγνζηφιη 8,15km 

Σα ιηκεληθά έξγα βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. Σα φξηα αηγηαινχ θαη παξαιίαο έρνπλ θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 πεξί «θαζνξηζκνχ ηεο νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή Αγηά Πειαγία – βνξσλάησλ Κεθαιιελίαο. 
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ρήκα 2-4: Όξηα αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 

χκθσλα κε ηνλ «Γηαξθή θαηάινγν ησλ θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ηεο Διιάδνο», ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ρσξνζεηεκέλν ην αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, δελ 

εληνπίδνληαη φξηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ζέζεηο ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. 

Ζ ζέζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη εθηφο θαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ζεζκνζεηεκέλα φξηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

θαη ζέζεηο ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. 

Φςζικό πεπιβάλλον 

Ο ρψξνο ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη εληόο ηεο ζαιάζζηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ NATURA πνπ απνηειεί 

Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) κε ηελ νλνκαζία «Παπάκηια Θαλάζζια Ζώνη 

από Απγοζηόλι έυρ Βλασάηα (Κεθαλονιά) και όπμορ Μούνηα» θαη κε θσδηθφ GR2220004. Ζ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη 

ζε επαθή θαη πεξηβάιιεηαη απφ δπηηθά απφ κία δεχηεξε ζαιάζζηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA  πνπ 

απνηειεί θη απηή Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) κε ηελ νλνκαζία «Θαλάζζια 

Ζώνη από Απγοζηόλι έυρ όπμο Μούνηα» θαη κε θσδηθφ GR2220007. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πξψηεο πεξηνρήο 

αλέξρεηαη ζε 3679.27 εθηάξηα ελψ ηεο δεχηεξεο ζε 9403.84 εθηάξηα. 

χκθσλα κε ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο NATURA 2000 «GR2220004: Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε 

απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα», ην αγθπξνβφιην εληνπίδεηαη εληφο ηνπ νηθνηφπνπ 

«Ύθαινη» (θσδηθφο 1170). 
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χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε (ΔΟΑ) πνπ ζπληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη επηζπλάπηεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ΜΠΔ ζην Παξάξηεκα Η, ζε αμηφινγν 

πνζνζηφ ηεο έθηαζεο (~50%) επηθξαηεί ν νηθφηνπνο «εθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνχ κε βιάζηεζε Πνζεηδσλίαο» (θσδηθφο 

1120) ζε πνιχ θαιή αλάπηπμε θαη θπζηθή θαηάζηαζε, εθηφο φκσο ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθψλ 

ζθαθψλ. 

 

ρήκα 2-5: Θαιάζζηνη ηύπνη νηθνηόπσλ πιήζηνλ ηνπ εμεηαδόκελνπ έξγνπ (Πεγή: Οηθνζθόπην)  

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε (ΔΟΑ) πνπ ζπληάζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη επηζπλάπηεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ΜΠΔ ζην Παξάξηεκα Η, ζε αμηφινγν 

πνζνζηφ ηεο έθηαζεο (~50%) επηθξαηεί ν νηθφηνπνο «εθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνχ κε βιάζηεζε Πνζεηδσλίαο» (θσδηθφο 

1120) ζε πνιχ θαιή αλάπηπμε θαη θπζηθή θαηάζηαζε, εθηφο φκσο ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθψλ 

ζθαθψλ. 

Ννηηναλαηνιηθά θαη αλαηνιηθά ηνπ αγθπξνβνιίνπ, φπνπ ην βελζηθφ ππφβαζξν είλαη ζε αξθεηφ βαζκφ αζβεζηνιηζηθφ, 

αλαπηχζζεηαη πησρή βελζηθή βιάζηεζε πεξηιακβαλνκέλεο θαηά ηφπνπο θαη ηεο Πνζηδψλεηαο (βιέπε ελφηεηα 

θσηνγξαθηψλ κεηά ηα θείκελα ηεο ΔΟΑ). Δθεί ν νηθφηνπνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «χθαινη» (θσδηθφο 1170) θαη 

θαιχπηεη πεξίπνπ ην ην ππφινηπν 50% ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο κειέηεο. Κνληχηεξα ζηηο αθηέο, αλαηνιηθά θαη 

βνξεηνδπηηθά ηνπ αγθπξνβνιίνπ θαη ζηα πην ξερά λεξά ππάξρεη ν νηθφηνπνο «Ακκνζχξζεηο πνπ θαιχπηνληαη δηαξθψο 

απφ ζαιάζζην λεξφ κηθξνχ βάζνπο» πνπ θαιχπηεη πεξίπνπ ην 5% ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο κειέηεο κε ακκψδεο 

ππφζηξσκα θαη κε αξθεηά πεξηνξηζκέλε βελζηθή βιάζηεζε.  

Δληφο απηνχ θαζαπηνχ ηνπ αγθπξνβνιίνπ ππάξρεη κία κείμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηχπσλ βελζηθνχ ππνζηξψκαηνο 

θαη βελζηθήο βιάζηεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαηεξνχκελε παλίδα:  

Ύθαινη (1170) 

Μαιαθά ππνζηξώκαηα 

ρσξίο βιάζηεζε (119Α) 

Δθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνύ κε 

βιάζηεζε (Πνζεηδώλεηεο) [1120] 

Θέζε έξγνπ 
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 ηα κφλα ζειαζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζηαζηαθά ζην ζαιάζζην ρψξν είλαη ηα Ρηλνδέιθηλα αιιά νπδέπνηε 

έρνπλ παξαηεξεζεί εληφο ή θνληά ζην ρψξν ηεο πεξηνρήο εμέηαζεο. Πέξαλ απηψλ, καξηπξία ςαξά αλαθέξεη 

πεξηζηαζηαθή εκθάληζε κίαο θψθηαο πνπ φκσο δελ έρεη δείμεη λα ελνριείηαη απφ ηηο εθεί αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 ηα κφλα είδε πηελψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ αξθεηά θνληά ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ ήηαλ ιίγα ηαπινρειίδνλα πνπ 

πεηνχζαλ ππεξάλσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ιηκαληνχ, νιηγάξηζκνη Αζεκφγιαξνη ηεο Μεζνγείνπ ζην ζαιάζζην ρψξν, 

νιηγάξηζκνη Καζηαλνθέθαινη γιάξνη ζην ζαιάζζην ρψξν θαηά ην ρεηκψλα θαη έλα σο ηξία ην πνιχ άηνκα 

Θαιαζζνθφξαθα πνπ εκθαλίδνληαλ πεξηζηαζηαθά ζηηο δχν κηθξέο λεζίδεο πνπ ππάξρνπλ ΝΑ ηνπ 

αγθπξνβνιίνπ θαη ζε απφζηαζε  450 θαη 650 κέηξσλ απφ απηφλ. Αξηέκεδεο θαη Μχρνη εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν ζε πνιχ κεγαιχηεξε απφζηαζε πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζάιαζζαο.  

 απφ καξηπξίεο ςαξάδσλ θαη ιηκεληθψλ, ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο άκεζεο πεξηνρήο εμέηαζεο είλαη πνιχ 

ζπάληα ε εκθάληζε θάπνηαο Θαιάζζηαο Υειψλαο, ελψ δελ εληνπίζηεθε θάπνην είδνο ακθηβίνπ 

 ηα είδε ησλ ςαξηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ζηε γεηηνληθή ζαιάζζηα δψλε είλαη ηα ζπλήζε 

θνηλά είδε (θέθαινη, ζάιπεο, ιαβξάθηα, δαξγάλεο, ηζηπνχξεο, ζπάξνη, ζαξγνί, κπηάθηα, αζεξίλεο, θαινγξηέο, 

ζαιηάξεο, πέξθεο, ράλνη θ.α.).  Γελ ππάξρνπλ δειαδή θάπνηα ζεκαληηθά είδε ςαξηψλ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη 

δελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα ηρζπνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή θαη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα απηψλ δίλνληαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε (ΔΟΑ) ζην Παξάξηεκα Η. 

ε φηη αθνξά ζηηο ινηπέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηζρχνλ ηα εμήο΅ 

 ηα πιεζηέζηεξα ζην εμεηαδφκελν έξγν Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο είλαη εθείλα: 

 ζηελ πεξηνρή «Βνχιηζα (Φαξζψλ-Γαγάησλ-Γηιηλάησλ-Κνπξνπθιάησλ)» (ΦΔΚ 540Β/1990), ην νπνίν εκπίπηεη 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ θαη εληνπίδεηαη ζε επζεία απφζηαζε πεξί ηα 11,5 km βφξεηα-

βνξεηνδπηηθά ηνπ έξγνπ 

 ζηελ πεξηνρή «Βνπλφ Άηξνο (Αγ. Νηθνιάνπ-Πφξνπ)» (ΦΔΚ 441Β/1992), ην νπνίν εκπίπηεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

ησλ Γ.Δ. άκεο θαη Διείνπ – Πξνλψλ θαη εληνπίδεηαη ζε επζεία απφζηαζε πεξί ηα 19,6 km βνξεηναλαηνιηθά 

ηνπ έξγνπ 

 Σα πιεζηέζηεξα ΣΗΦΚ εληνπίδνληαη κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην εμεηαδφκελν έξγν (επζεία απφζηαζε πεξί ηα 8,6km 

ν «Δζληθφο Γξπκφο Αίλνπ ή Μφληε Νέξν θαη θφιπνο Λνπξδά» (AT1011020)θαη 5,3km ην «Κάζηξν Αγ. Γεσξγίνπ (αλ 

Σδφξηδην)» (AT1011021) αληίζηνηρα). 

 χκθσλα κε ην Π.Γ., ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 «·γθξηζε θαηαιφγνπ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ θαη 

θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κηθξψλ παξάθηησλ πγξνηφπσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ», ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, δελ 

εληνπίδνληαη πγξνηνπηθέο εθηάζεηο πνπ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ «Μηθξψλ Νεζησηηθψλ Τγξνηφπσλ». 

Οη πιεζηέζηεξεο ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 10,0km. 

 χκθσλα κε ην Μεηξψν ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΗV «Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο» ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, ηζρχνλ ηα εμήο:. 

 Ύδαηα αλαςπρήο - Ύδαηα θνιχκβεζεο 

Σα πιεζηέζηεξα ζην έξγν χδαηα αλαςπρήο – χδαηα θνιχκβεζεο είλαη ηα: 

Τδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ύδαηα αλαςπρήο πιεζίνλ ηνπ εμεηαδόκελνπ έξγνπ 
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Α/Α 
Όλνκα Σαπηόηεηαο 

Αθηήο 
Κσδηθόο 

Σαπηόηεηαο Αθηήο 
Δπζεία απόζηαζε από 

ην έξγν 
Πνηόηεηα αθηήο βάζεη 

δεηγκαηνιεςηώλ 

1 Ατ-Υέιεο GRBW029120079 870m Δμαηξεηηθή 

2 Άκκεο GRBW029120076 1.000m Δμαηξεηηθή 

 Πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηελ παξνπζία ζξεπηηθψλ 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εππξφζβιεηεο δψλεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ “γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο” θαη 

νη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επαίζζεηεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ “γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ”. ηελ Κεθαινληά δελ απαληψληαη ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρέο. 

 Πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ ή εηδψλ 

Ζ εμεηαδφκελε ζέζε εληνπίδεηαη εληφο ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα εληνπίδεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο 

«Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα» θαη κε θσδηθφ 

GR2220004. 

 Πεξηνρέο πξνζηαζίαο πδξφβησλ εηδψλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία 

Αλαθνξηθά κε ηα ζαιάζζηα χδαηα, έρνπλ εληαρζεί ζην ΜΠΠ, σο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο βάζεη ηεο Οδεγίαο 

2006/113/ΔΚ, έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηα παξάθηηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ΤΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΠΑΤ ηνπ 

Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΚΤΑ 31722/4.11.2011. Ζ εμεηαδφκελε ζέζε δελ εληνπίδεηαη εληφο ηέηνηνπ 

είδνπο πεξηνρψλ. 

 Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ άληιεζε χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε 

Δπί ηεο Κεθαινληάο δελ απαληψληαη νχηε επηθαλεηαθά, νχηε ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε.  

Γηα ηελ Π.Δ Κεθαιιελίαο δελ έρεη δεκνζηεπζεί κέρξη ζηηγκήο δαζηθφο ράξηεο. Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν ην εμεηαδφκελν αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηελ Αγία Πειαγία αλαθέξεηαη δελ εληνπίδεηαη εληφο 

δαζψλ θαη δελ έρεη θεξπρηεί αλαδαζσηέα έθηαζε. χκθσλα κε ην Corine Land Cover 2018 νη πιεζηέζηεξεο δαζηθέο 

πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 8,5km ζηα βφξεην-αλαηνιηθά ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ. 

Αημοζθαιπικό πεπιβάλλον – Ποιόηηηα ηηρ αημόζθαιπαρ 

ηελ πεξηνρή κειέηεο νη πεγέο έθιπζεο αέξησλ ξχπσλ είλαη: 

 Οηθηζηηθή ρξήζε – πζηήκαηα ζέξκαλζεο  

 Άζθεζε θαιιηεξγεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Οδηθή θπθινθνξία  

 Λεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ Αγίαο Πειαγίαο 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ  

 Τπνδνκέο ελέξγεηαο (ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ πιεζίνλ ηνπ Αξγνζηνιίνπ) 

ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ηαζκφο Παξαθνινχζεζεο ηεο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο. Σα 

πιεζηέζηεξα ζεκεία παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο είλαη εθείλα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνιηκέλα Κεθαιιελίαο 

«Άλλα Πνιιάηνπ» (EFL). 

χκθσλα κε ην Πεξηβαιινληηθφ Γειηίν Αεξνιηκέλα [Fraport Greece, ·ηνο αλαθνξάο 2018, Γεκνζίεπζε Μάηνο 2019] 

απφ ηηο κεηξήζεηο αέξησλ ξχπσλ (PM10, PM2,5, ΝΟ2, SO2, C6H6, Ο3) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή πέξημ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ, δελ παξαηεξήζεθε ππέξβαζε ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο.  
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Οη φπνηεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ εζηηάδνληαη 

ζηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ζθαθψλ θπξίσο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. ην 

ππφινηπν ηνπ έηνπο ε ζπζρεηηδφκελε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ ρεξζαία θαη ζαιάζζηα θπθινθνξία 

πεξηνξίδεηαη θαηά πνιχ θαη ε ιηκεληθή ρξήζε ζρεδφλ εμνινθιήξνπ αθνξά ηα αιηεπηηθά ζθάθε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

γηα ηηο εθπνκπέο απηέο είλαη φηη εθιχνληαη θπξίσο θαηά ηελ θάζε ηνπ πινπ θαη φρη θαηά ηελ πξφζδεζε ηνπ ζθάθνπο ζην 

θξεπίδσκα. εκεηψλεηαη δε φηη νη κεραλέο ησλ ζθαθψλ θαηά ηνλ απφπινπ – θαηάπινπ δνπιεχνπλ κε κεησκέλε ηζρχ. 

Απφ ηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ θαη ηελ γεληθφηεξε 

ρξήζε ηνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί επηβαξχλζεηο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκφζθαηξαο. 

πκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ αγθπξνβνιίνπ δελ 

είλαη επηβαξπκέλε. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή, νη επηθξαηέζηεξνη άλεκνη είλαη γεληθά απφ βφξεηεο δηεπζχλζεηο, κε 

απνηέιεζκα νη φπνηνη αέξηνη ξχπνη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηηο ηάζεηο εμέιημεο δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη 

ζθαθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ζηελ παξαγσγή αέξησλ ξχπσλ. 

Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα κηα «θαζαξή» πεξηνρή δελ πξφθεηηαη λα ππνβαζκηζηεί ε αηκφζθαηξα ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Ακοςζηικό πεπιβάλλον 

Όζνλ αθνξά ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, νη βαζηθφηεξεο πεγέο ζνξχβνπ είλαη: 

 ηα νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο είηε ησλ παξαζεξηζηψλ-ηνπξηζηψλ, είηε 

ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, είηε ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ηελ πεξηνρή 

 ε δηαθίλεζε ησλ ζθαθψλ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ  

 νη ζπλήζεηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζε νηθηζηηθέο/ηνπξηζηηθέο (ήπηεο) πεξηνρέο 

 ε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ «Άλλα Πνιιάηνπ» 

Μεηξήζεηο ζνξχβνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ, σζηφζν δεδνκέλνπ φηη νη θπθινθνξηαθνί θφξηνη ησλ 

νρεκάησλ θαη ησλ ζθαθψλ είλαη κηθξνί, ν ζφξπβνο ζηελ πεξηνρή είλαη ζε ρακειά επίπεδα. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ 

ρακειέο ζηάζκεο ζνξχβνπ (πεξηνξηζκέλε θίλεζε νρεκάησλ, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πηήζεσλ αεξνπιάλσλ θιπ.). 

αληίζηνηρα θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ ιφγσ ηεο απμεκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ 

πξνο ηηο θνληηλέο παξαιίεο, αιιά θαη ηελ απμεκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (πηήζεηο charter, ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία 

θιπ.). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο επεξεάδνληαη απφ ηηο θηλήζεηο αεξνζθαθψλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ επίγεηνπ εμνπιηζκνχ, ηηο θηλήζεηο ησλ 

νρεκάησλ απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην θαη ηε ινηπή δηεξρφκελε θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή. ηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ 

αεξνδξνκίνπ δελ εληνπίδνληαη άιιεο ζεκαληηθά νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο.  

χκθσλα κε ην Πεξηβαιινληηθφ Γειηίν Αεξνιηκέλα Κεθαιιελίαο «Άλλα Πνιιάηνπ» (EFL) [Fraport Greece, ·ηνο 

αλαθνξάο 2018, Γεκνζίεπζε Μάηνο 2019] ηα επίπεδα ηεο ζηάζκεο ηνπ παξαγφκελνπ ζνξχβνπ παξαθνινπζνχληαη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ αεξνιηκέλα. Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δελ 

παξαηεξήζεθε ππέξβαζε ησλ δεηθηψλ ζνξχβνπ L den = 70 dB (A) θαη Lnight = 60 dB (A).  

Δθηηκάηαη φηη ε πνηφηεηα αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ είλαη επηβαξεκέλε θαη ε ζηάζκε 

ζνξχβνπ θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο εμέιημεο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο (φξκνο Αγία Πειαγία) δελ αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

ζνξχβνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ζ θίλεζε ησλ ζθαθψλ θαη ησλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή είλαη κηθξή 

θαη δελ επηβαξχλεηαη ηδηαίηεξα ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

Γελ εληνπίδνληαη πεγέο δνλήζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Ηλεκηπομαγνηηικά πεδία 

ηελ πεξηνρή δελ εθπέκπεηαη ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. 

2.4 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΔΡΓΟΤ 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζην παξφλ θεθάιαην ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία κε αληηκεησπίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο νη επηπηψζεηο είλαη κεδεληθέο ή πνιχ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

φηη ε έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ δελ έρεη επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξάθηησλ πδάησλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εμάγεηαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

o ηελ κηθξή δπλακνθφηεηα ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ ηχπν ησλ ζθαθψλ πνπ ην επηζθέπηνληαη 

o ηελ ρεκηθή θαη νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παξάθηηνπ επηθαλεηαθνχ ζψκαηνο «Γπηηθφο Όξκνο Λνπξδάησλ» 

o ηα δηαπγή θαη θαζαξά χδαηα ηα νπνία παξαηεξνχληαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηψλ ιεηηνπξγίαο απηνχ 

o φηη εληφο ηνπ άκεζνπ ρψξνπ ηνπ αγθπξνβνιίνπ δηαηεξείηαη βελζηθή βιάζηεζε αιιά θαη κηθξά θνπαδάθηα 

δηαθφξσλ θνηλψλ ςαξηψλ. Αληίζηνηρα ζηελ  επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αγθπξνβνιίνπ επηθξαηεί ν νηθφηνπνο 

«εθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνχ κε βιάζηεζε Πνζεηδσλίαο» (θσδηθφο 1120) ζε πνιχ θαιή αλάπηπμε θαη θπζηθή 

θαηάζηαζε (βιέπε αλαιπηηθά ΔΟΑ). 

o ην γεγνλφο φηη δελ έρεη παξαηεξεζεί θακία απνξξνή ξππαληηθψλ θνξηίσλ ησλ θχξησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

αδψηνπ θαη θσζθφξνπ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αιγψλ θαη επλννχλ ηελ εμέιημε θαηλνκέλσλ 

επηξνθηζκνχ (αλεμέιεγθηε εθβνιή απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ ιπκάησλ). 

Απαηηεηή πξνυπφζεζε είλαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 
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Πίλαθαο 2-1: πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε ησλ επηπηώζεσλ ζηηο επηκέξνπο πεξηβαιινληηθέο 

πληειεζηέο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο Δίδνο Μέγεζνο / Έληαζε Έθηαζε Γηάξθεηα 
Μεραληζκόο 
Δκθάληζεο 
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Δπηπηώζεηο ζηα θιηκαηηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
  

 
   

  
   

   
       

  

Δπηπηώζεηο ζηα κνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

   
 

                  

Δπηπηώζεηο ζρεηηθέο κε γεσινγηθά, 
Σεθηνληθά θαη Δδαθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

Γεσινγηθά & εηζκνηεθηνληθά 
ραξαθηεξηζηηθά  

    
 

    
 

    
  

 
 

    

Δδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά    
 

                   

Δπηπηώζεηο ζην θπζηθό Πεξηβάιινλ 

Υισξίδα (ρεξζαία & ζαιάζζηα) 
 

   
 

     
 

      
  

    

Παλίδα (ρεξζαία & ζαιάζζηα) 
 

 
    

  
   

   
 

  
  

 
 

  

Πεξηνρέο πξνζηαζίαο 
  

 
   

  
   

   
       

  

Δπηπηώζεηο ζην αλζξσπνγελέο 
πεξηβάιινλ 

Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο - 
Υξήζεηο γεο  

   
 

                  

Γηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 
αλξζσπνγελνύο πεξηβάιινληνο  

   
 

                  

Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
  

 
   

  
   

   
       

  

Κνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Κνηλσληθννηθνλνκηθό 
πεξηβάιινλ / Αλαπηπμηαθή 
θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο 

     
 

    
 

     
 

 
 

    

Τγηεηλή & Αζθάιεηα ζην ρώξν 
εξγαζίαο 

 
 

  
      

 
       

 
   

 

Γεκόζηα πγεία                        

Δπηπηώζεηο ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο 
  

 
   

  
   

   
       

  

πζρέηηζε κε αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ  
   

 
 

  
   

   
 

 
 

 
  

   

Δπηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα αέξα                        

Αθνπζηηθό πεξηβάιινλ & δνλήζεηο                        

Δπηπηώζεηο ζρεηηθέο κε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία                        

Δπηπηώζεηο ζηα ύδαηα 

Δπηθαλεηαθά ύδαηα (πιελ 
ζαιαζζίσλ πδάησλ) & 

ππόγεηα ύδαηα 

                       

Θαιάζζηα ύδαηα                        
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2.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

Στη φάση λειτουργίας του έργου πρέπει να γίνεται σωστή συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των παντός είδους υγρών 

και στερεών αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου.  

Για την εύρυθμη λειτουργία του αγκυροβολίου, ο δήμος, ως φορέας λειτουργίας αυτού, θα υπογράψει Προγραμματική 

Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης για την χρήση των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και 

Καταλοίπων Πλοίων του τελευταίου σύμφωνα με το αντίστοιχο Σχέδιό του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος θα 

εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Επίσης, σε περίπτωση παρουσίασης έκτακτης ανάγκης δύναται (βάσει της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης) 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης να παραχωρήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό του προς εφαρμογή 

του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.     

Το έργο δεν παρουσιάζει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, εφόσον κατά τη 

λειτουργία του, τηρείται ουσιαστικά και συνολικά η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εν γένει αναθεωρείται τακτικά ώστε 

να ενσωματώνει τις νέες οδηγίες των διεθνών οργανισμών προστασίας του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος. 

Αναλυτικά το σύνολο των μέτρων που θα λαμβάνεται υπόψη δίνεται στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας ΜΠΕ.  

Συμπληρωματικά των ανωτέρω προτείνεται να εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο θα 

υλοποιείται από τον φορέα λειτουργίας του έργου και περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 Ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τόσο από τα εξυπηρετούμενα 

σκάση, όσο και από την λειτουργία του χερσαίου χώρου 

 Τήρηση όλων όσων προβλέπονται στο Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων των πλοίων / αλιευτικών 

σκαφών  

 Τακτικοί έλεγχοι των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων (Πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης) 

 Τήρηση φακέλου στοιχείων για την τεκμηρίωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου καθώς και 

της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

2.6 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε υφιστάμενο λιμενικό έργο που έχουν κατασκευαστεί εντός της ζώνης αιγιαλού και 

χρησιμοποιείται για την ασφαλή αγκυροβολία - ελλιμενισμό πρωτίστως τουριστικών και δευτερεύοντος αλιευτικών 

σκαφών. 

Οι ανωτέρω λιμενικές κατασκευές στην παρούσα φάση στερούνται περιβαλλοντικών όρων και για το λόγο αυτό είναι 

σε εξέλιξη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών. 

Ως εκ τούτου, δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις. 
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3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

3.1 ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 

Σην αγθπξνβόιην ηεο Αγ. Πειαγίαο ειιηκελίδνληαη κόλν ζθάθε αλαςπρήο, θαηακαξάλ θαη αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

θαη δελ θαηαπιένπλ πινία επηβαηεγά ή θνξηεγά. Τα αιηεπηηθά ζθάθε είλαη θαηά θύξην ιόγν κηθξνύ έσο κεζαίνπ 

κεγέζνπο επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε θαη κηθξέο ιέκβνη εξαζηηερλώλ ςαξάδσλ. 

Μέρξη πξόζθαηα, ζην ηέσο Γήκν Κεθαινληάο δελ ηεξνύληαλ θαλέλα ζηαηηζηηθό ζηνηρείν γηα ην είδνο ησλ ζθαθώλ, ην 

κήθνο ηνπο, ην ηειεπηαίν ιηκάλη θαηάπινπ ή ηελ πξνέιεπζε ηνπο, ηε δηάξθεηα ειιηκεληζκνύ ζην αγθπξνβόιην θιπ. Ο 

αξηζκόο ησλ ζθαθώλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζην αγθπξνβόιην, έρνληαο όκσο πνιύ κηθξνύο ρξόλνπο παξακνλήο (ζπλήζσο 

κηα-δπν κέξεο, ζπάληα άλσ ησλ πέληε) αλέξρεηαη ζηα 2.000 εηεζίσο ζύκθσλα κε ζηνηρεία/εθηηκήζεηο ηνπ δήκνπ. 

Καηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ν ειιηκεληζκόο ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ είλαη ακειεηένο, ελώ ηδηαίηεξε θίλεζε παξνπζηάδεηαη 

από ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ κέρξη θαη ην θζηλόπσξν. Η ζςνολική δςναμικόηηηα ηος αγκςποβολίος 

ανέπσεηαι ζε 70 ζκάθη.   

 

σήμα 3-1: Άποτη ςθιζηαμένυν λιμενικών εγκαηαζηάζευν (Πηγή Google Earth) 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αλσηέξσ ζρήκα, δηαθξίλνπκε ηνλ πποζήνεμο μόλο θαη ηα εζυηεπικά λιμενικά έπγα. O 

πξνζήλεκνο κόινο βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηνπ αγθπξνβνιίνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί από πξίζκα θπζηθώλ 

νγθόιηζσλ Δ' θαηεγνξίαο γηα ηελ εμσηεξηθή ζσξάθηζε θαη Β' θαηεγνξίαο γηα ηνλ ππξήλα. Σηνλ εμσηεξηθό πόδα ηνπ 

πξαλνύο ηνπ πξνζήλεκνπ κόινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηέζζεξηο ζεηξέο θπζηθώλ νγθόιηζσλ Δ' θαηεγνξίαο, αηνκηθνύ 

βάξνπο ~15 Τ γηα ηνλ θίλδπλν ππνζθαθώλ. 

Κλίνη Ανέλκςζηρ 

Καθέλκςζηρ καθών 

Σοςπιζηικό Αγκςποβόλιο 

Αγ. Πελαγίαρ 

Ανηιπποζαμμυηικόρ μόλορ 
ζςνολικού μήκοςρ 30 m 

Πποζήνεμορ μόλορ ζςνολικού 
μήκοςρ 200 m 

Τπήνεμορ μόλορ ζςνολικού 

μήκοςρ 123 m 

Δζυηεπικά κπηπιδώμαηα 

ζςνολικού μήκοςρ 157 m 

Κηήπιο Γπαθείος, 
Υώπυν Τγιεινήρ και 

Αποθήκηρ 
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Τα πθηζηάκελα εζσηεξηθά ιηκεληθά έξγα πεξηιακβάλνπλ: 

 Κξεπηδώκαηα κηθξνύ βάζνπο (σθέιηκν βάζνο από -2,0 έσο -3,5 κ.) θαη ζπλνιηθνύ κήθνπο 157 κ. θαη 

δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο αθηήο ηνπ όξκνπ, 

 Αληηπξνζακκσηηθό κόιν. Έρεη πιάηνο 4,0 κ. θαη κήθνο 30 κ. (από ηελ αξρή ησλ θξεπηδσκάησλ), δηαηάζζεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ αγθπξνβνιίνπ (βόξεην ηκήκα) θαη παίδεη ξόιν νξηνζέηεζεο θαη αληηπξνζακκσηίθήο πξνζηαζίαο 

 Υπήλεκν κόιν. Ο κόινο απηόο -έρεη ηεζιαζκέλε γξακκή εζσηεξηθήο θξεπίδσζεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 123 κ. θαη 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θπςεισηνύο ηερλεηνύο νγθόιηζνπο, ελώ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ παξεηά θέξεη ρακειό 

πξνθπιαθηήξην ηνίρν αλσδνκήο Τν ζρήκα ηνπ ηειεπηαίνπ εζσηεξηθνύ κόινπ ππαγνξεύεηαη θαη από ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο έλαληη θπκαηηζκώλ πεξηζιάζεσο.  

Δληόο ηνπ αγθπξνβνιίνπ είρε αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά αιιά δελ έρεη πξνο ην παξόλ ηνπνζεηεζεί, έλαο πισηόο 

κόινο πιάηνπο 2,5 κ. θαη κήθνπο 60 κ., ν νπνίνο πξνβιεπόηαλ ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό.  

Οη αλσδνκέο ησλ θξεπηδσκάησλ θαη ησλ κόισλ νξίδνληαη κέρξη ηελ ζηάζκε +1,20 κ., ελώ ε ζηάζκε ηνπ πισηνύ κώινπ 

ππό θνξηίν ιεηηνπξγίαο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 50 εθ. 

Τα θξεπηδώκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππάξρνπζα δώλε αηγηαινύ (από ηελ εγθεθξηκέλε νξηνγξακκή) θαη ηνλ 

πξνζήλεκν κόιν δεκηνπξγνύλ ρεξζαίνπο ρώξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα. ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ. Οη 

ρεξζαίνη απηνί ρώξνη έρνπλ ζπλνιηθό εκβαδόλ πεξίπνπ 5,5 ζηξέκκαηα. 

Σηνπο ρεξζαίνπο ρώξνπο (βιέπε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε) ρσξνζεηνύληαη ηα εμήο:  

 θεθιηκκέλν επίπεδν αλάζπξζεο ζθάθσλ (γιηζηξά) 

 ηζόγεην θηήξην 7,0x15,0 κ. 

 ρώξνο ελαπόζεζεο θαη δηαρείκαζεο ζθαθώλ 

 δεμακελή πγξώλ θαηαινίπσλ πινίσλ, 

 παξά ηελ είζνδν, ρώξνο Parking γηα 30 Ι.Φ. απηνθίλεηα. 

Σηνλ εμνπιηζκό ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Γέζηξεο ρπηνζηδεξέο ησλ 80 θαη ησλ 20 ργξ. αλά 4,0 κ γηα ηελ πξόζδεζε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο 

 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνθσηηζκνύ θαη δηθηύσλ παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Γίθηπν ππξόζβεζεο 

 Κηίζκα γξαθείνπ, απνζήθεο θαη ρώξσλ πγηεηλήο 105 η.κ. 

 Φαλόο αθξνκσιίνπ ζύκθσλα κε· νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο Φάξσλ ηνπ Π.Ν. 

 Travelift γηα ηελ αλάζπξζε ησλ ζθαθώλ από ην θεθιηκκέλν επίπεδν (γιίζηξα) 

 Γεμακελή πεξηζπιινγήο βηνινγηθώλ θαη ειαησδώλ απνβιήησλ 

 Αληιηνζηάζην παξνρήο πγξώλ θαπζίκσλ ζηα ζθάθε 

 Κάδνη απνξξηκάησλ 

 Σύζηεκα αγθπξνβνιίαο ζθαθώλ (πνληηζκέλεο λαπηηθέο αιπζίδεο θαη πισηά λαύδεηα 

 Τζηκεληνζσιήλεο Φ800 γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πδάησλ ηεο ιηκελνιεθάλεο 

 Γξακκηθνί πξνζθξνπζηήξεο. 

Οη ιηκεληθέο θαηαζθεπέο βξίζθνληαη εληόο ηεο δώλεο αηγηαινύ (ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 & ΦΔΚ 298Γ/22-8-2018: ΠΟΑ 

Γηαπηζησηηθή). 
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Τν εμεηαδόκελν αγθπξνβόιην είρε αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά ζύκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. πξση. 105864/30-05-2001 

έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ/Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο/ΔΥΠΔ, κε ηελ δηάξθεηα ησλ εγθεθξηκέλσλ Π.Ο. 

λα έρεη ιήμεη από ηηο 31/12/2010. 

Σήκεξα ην κειεηώκελν έξγν ζεσξείηαη πθηζηάκελν έξγν ζηεξνύκελν πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη γηα ην ιόγν απηό γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζή ηνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπληάζζεηαη θαη ε παξνύζα ΜΠΔ, ζα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4014/2011. 

3.2 ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΑΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3.2.1 Βαζικά ζηοισεία ηηρ θάζηρ καηαζκεςήρ ηος έπγος 

Πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελν έξγν, όπνπ ζηελ παξνύζα θάζε δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε 

ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ. 

3.2.2 Βαζικά ζηοισεία ηηρ θάζηρ λειηοςπγίαρ ηος έπγος 

Όπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, ζην αγθπξνβόιην ηνπ όξκνπ «Αγία Πειαγία» ειιηκελίδνληαη ζθάθε αλαςπρήο ηνπο ζεξηλνύο 

κήλεο θαη κηθξά αιηεπηηθά ζθάθε (επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά). 

3.3 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΗΣΔ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΠΟΟΣΗΣΔ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

3.3.1 Ππώηερ Ύλερ – Πποφόνηα 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα, δελ αλακέλεηαη λα απαηηεζνύλ πνζόηεηεο πξώησλ πιώλ ή/θαη πξντόλησλ.  

3.3.2 Καηανάλυζη νεπού και ενέπγειαρ 

Απαιηούμενη ποζόηηηα νεπού 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη γίλεη ζύλδεζε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο. Τππηθέο ηηκέο 

θαηαλάισζεο λεξνύ ζε ζύγρξνλεο καξίλεο θπκαίλνληαη ζηα 100 ιίηξα αλά εκέξα αλά ζέζε ζθάθνπο. Η θαηαλάισζε 

απηή κπνξεί λα παξνπζηάζεη απμνκείσζε ηεο ηάμεο ηνπ +25% / -75% ηελ θαινθαηξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν 

αληίζηνηρα. 

Απαιηούμενη ποζόηηηα ενέπγειαρ 

Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκό ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππάξρνπλ κεηαιιηθνί ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνύ. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ έρεη γίλεη ζύλδεζε κε ην ηνπηθό δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο, ε επηβάξπλζε 

ηνπ νπνίνπ είλαη κηθξνύ κεγέζνπο (ζρεδόλ ακειεηέα) αθνύ δελ γίλεηαη ρξήζε ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο.  

Φαξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεηαη όηη σο δείθηεο κέζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελόο ζθάθνπο ιακβάλνληαη νη 2,5 

kw/εκέξα. 

Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο εμαξηάηαη από ηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ ιηκέλα θαζώο επίζεο θαη από ηα ηπρόλ κέηξα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ δύλαηαη λα εθαξκνζηνύλ. 

3.2.1 Απόβληηα / Δκπομπέρ πύπυν 

3.2.1.1 Αέπια απόβληηα 

Οη επηπηώζεηο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο εζηηάδνληαη ζηελ εθπνκπή αέξησλ 

ξύπσλ από ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ζθαθώλ θπξίσο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Σην ππόινηπν ηνπ έηνπο ε 
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συσχετιζόμενη με την λειτουργία του αγκυροβολίου χερσαία και θαλάσσια κυκλοφορία περιορίζεται κατά πολύ και η 

λιμενική χρήση σχεδόν εξολοκλήρου αφορά τα αλιευτικά σκάφη και δεν μπορούν να μεταβάλλουν ουσιαστικά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας.  

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την κίνηση των σκαφών και των οχημάτων δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, 

λόγω του μικρού αριθμού σκαφών και οχημάτων και σποραδικής κίνησης αυτών κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Το 

κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκπομπών από τα σκάφη είναι ότι εκλύονται κυρίως κατά τη φάση του πλου και πολύ 

λιγότερο κατά την παραβολή των σκαφών στο κρηπίδωμα. 

3.2.1.2 Υγρά απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του έργου, υγρά απόβλητα παράγονται κυρίως από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και αφορούν σε: 

• Υγρά απόβλητα σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους και σκαφών αναψυχής, λόγω της χρήσης των ναυτικών 

τουαλετών, καθώς και της αποχέτευσης των νερών των κουζινών και των μηχανών, τα οποία προσομοιάζουν 

σε αστικού τύπου 

• Υγρά Πετρελαιοειδή Απόβλητα πλην των αποβλήτων ελαίων (παλαιά πετρέλαια, σεντινόνερα, λοιπά 

πετρελαιοειδή κατάλοιπα) - Κωδικός ΕΚΑ 13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 

• Απόβλητα Ελαίων / χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (ΑΕ) - Κωδικοί ΕΚΑ 13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια 

μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων 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 

• Υδρογονάνθρακες 

• Μέταλλα 

Αν και έχουν κατασκευαστεί δεξαμενές περισυλλογής βιολογικών και ελαιωδών αποβλήτων, δεν γίνεται χρήση αυτών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του αγκυροβολίου, ο δήμος, ως φορέας λειτουργίας αυτού, θα υπογράψει Προγραμματική 

Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης για την χρήση των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και 

Καταλοίπων Πλοίων του τελευταίου σύμφωνα με το αντίστοιχο Σχέδιό του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος θα 

εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

3.2.1.3 Στερεά απόβλητα - Τοξικά Απόβλητα - Απορρίμματα 

Τα απόβλητα που παράγουν οι χρήστες του αγκυροβολίου κατά τη λειτουργία του, είναι οικιακής φύσεως, τα οποία 

συλλέγονται σε κάδους ή σακκούλες και οδηγούνται προς διαχείριση όπως και τα λοιπά απορρίμματα του δήμου. Οι εν 

λόγω ποσότητες είναι  μικρές. 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης θα παράγονται και άλλου είδους στερεά απόβλητα όπως μπαταρίες και 

συσσωρευτές, μέταλλα, κλπ, τα οποία θα απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένα 

συστήματα προς εναλλακτική διαχείριση. 

Στο υφιστάμενο αγκυροβόλιο δεν γίνονται εργασίες συντήρησης / επισκευής των σκαφών και συνεπώς δεν παράγονται 

τυχόν επικίνδυνα στερεά απόβλητα. 

Ενδεικτικά οι κωδικοί ΕΚΑ για τα παραγόμενα στερεά απόβλητα κατά τη φάση της λειτουργίας του Έργου παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Α/Α 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Περιγραφή αποβλήτων Προέλευση σε ότι αφορά το έργο 

15 01 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

Σ1 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Υλικά συσκευασίας 

Σ2 15 01 02 Πλαστική συσκευασία Υλικά συσκευασίας 
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Α/Α 
Κυδικόρ 

ΔΚΑ 
Πεπιγπαθή αποβλήηυν Πποέλεςζη ζε όηι αθοπά ηο έπγο 

Σ3 15 01 03 Ξύιηλε ζπζθεπαζία Υιηθά ζπζθεπαζίαο 

Σ4 15 01 04 Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία Υιηθά ζπζθεπαζίαο 

Σ5 15 01 05 Σπλζεηηθή ζπζθεπαζία Υιηθά ζπζθεπαζίαο 

Σ6 15 01 06 Μεηθηή ζπζθεπαζία Υιηθά ζπζθεπαζίαο 

Σ7 15 01 07 Γπάιηλε ζπζθεπαζία Υιηθά ζπζθεπαζίαο 

16 06 Μπαηαπίερ και ζςζζυπεςηέρ 

Σ8 16 06 04 Αιθαιηθέο κπαηαξίεο (εθηόο από ην ζεκείν 16 06 03) Μπαηαξίεο 

Σ9 16 06 05 Άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο Μπαηαξίεο νρεκάησλ θηι 

Μέηαλλα 1704 (πεπιλαμβανομένυν και ηυν κπαμάηυν ηοςρ) 

Σ10 17 04 01 Xαιθόο, κπξνύληδνο, νξείραιθνο 
Φαιθόο πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ζηα 

πθαινρξώκαηα θαη ζηηο αληηαπνζεηηθέο 
βαθέο  

2003 Άλλα δημοηικά απόβληηα 

Σ11 20 03 01 Αλάκηθηα δεκνηηθά απόβιεηα Απνξξίκκαηα νηθηαθνύ ηύπνπ 

 

3.2.1.4 Θόπςβορ & δονήζειρ 

Ο ζόξπβνο πνπ πξνέξρεηαη από ην ρώξν ειιηκεληζκνύ ησλ ζθαθώλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεραλέο ησλ κεραλνθίλεησλ 

ζθαθώλ αιιά θαη από ην ζόξπβν (ζθύξηγκα) πνπ παξάγεηαη από ην πέξαζκα ηνπ αλέκνπ αλάκεζα ζηα θαηάξηηα ησλ 

ηζηηνθόξσλ ζθαθώλ, θαζώο επίζεο θαη από ηα ζηα νρήκαηα ησλ ρξεζηώλ ηνπ ιηκέλα. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζόξπβν από ηε θίλεζε ησλ ζθαθώλ, δελ αλακέλεηαη θακία αύμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξύβνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ όηη ηα ιηκεληθά έξγα είλαη πθηζηάκελα θαη δελ πξνβιέπεηαη αύμεζε ησλ 

ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ. Δπηπιένλ, νη όπνηεο επηπηώζεηο από ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ ησλ ζθαθώλ ζεσξνύληαη 

ακειεηέεο, δηόηη θαηά ηελ παξαβνιή ησλ ζθαθώλ νη κεραλέο είηε ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ ρακειέο ζηξνθέο είηε είλαη 

ζβεζηέο. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζόξπβν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρεξζαία θπθινθνξία, θπκαίλεηαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, δεδνκέλνπ 

όηη ν αξηζκόο ησλ νρεκάησλ ησλ αιηέσλ / επηζθεπηώλ πνπ θηλνύληαη από θαη πξνο ην αγθπξνβόιη είλαη πεξηνξηζκέλνο 

θαη επηπιένλ ε ηαρύηεηα θπθινθνξίαο είλαη κηθξή, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ. 

3.2.1.5 Δκπομπέρ ηλεκηπομαγνηηικήρ ακηινοβολίαρ 

Τν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηέηνην πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία αθηηλνβνιηώλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πεδίσλ. 

3.2.1.6 Γιάθεζη βςθοκοπημάηυν  

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αγθπξνβνιίνπ, παξάγνληαη βπζνθνξήκαηα από ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε σθέιηκνπ 

βάζνπο ιηκεληθώλ έξγσλ, ε νπνία ελδέρεηαη λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εθηηκάηαη όηη ζα ιαβαίλνπλ ρώξα δεθαπέληε κε είθνζη ρξόληα πεξίπνπ, θαη κεηά από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ επηβεβαησηηθώλ εξεπλώλ (βπζνκεηξήζεηο). 
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4 ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΕΤΡΤΣΕΡΕ ΤΥΕΣΙΕΙ 

4.1 ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ, δπλακηθόηεηαο 70 ζθαθώλ ειιηκεληζκνύ, ζηνλ όξκν ηεο Αγίαο 

Πειαγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπό λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρώξνο πξνζηαζίαο θαη παξνρήο εμππεξεηήζεσλ ζηα 

πνιπάξηζκα ζθάθε αλαςπρήο πνπ δηέξρνληαη από ηηο λόηηεο αθηέο ηεο Κεθαινληάο ή θαη θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο 

δπηηθέο αθηέο ηεο Εαθύλζνπ. Σην αγθπξνβόιην δελ θαηαπιένπλ πινία επηβαηηθό ή θνξηεγά. Διιηκελίδνληαη κόλν ζθάθε 

αλαςπρήο, θαηακαξάλ θαη αιηεπηηθά ζθάθε. 

Σηηο λόηηεο αθηέο ηεο Κεθαινληάο, εθηόο από ην αγθπξνβόιη ηεο Αγίαο Πειαγίαο, πθίζηαηαη θαη ην θαηαθύγην 

ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ ζηε Σθάια, πνπ εληνπίδεηαη πεξίπνπ 25,8km (ζε επζεία γξακκή) ΝΑ ηνπ όξκνπ ηεο Αγίαο 

Πειαγίαο. Κάπνηα κηθξά αιηεπηηθά θαηαθύγηα πνπ ππάξρνπλ εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο κηθξώλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ θαη 

είλαη αθαηάιιεια θαη επηθίλδπλα γηα ηελ θηινμελία θαη εμππεξέηεζε ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ. 

Ζ καξίλα ηνπ Αξγνζηνιίνπ πνπ επξίζθεηαη ζε απόζηαζε 9,6km (ζε επζεία γξακκή) από ην αγθπξνβόιην ηεο Αγίαο 

Πειαγίαο, δελ είλαη δπλαηό λα εμππεξεηήζεη δηεξρόκελα ζθάθε ιόγσ ηεο ζρεηηθά ζεκαληηθήο, ρξνληθά, παξέθθιηζεο 

ζηελ νπόηα πξέπεη λα πξνβνύλ από ηε ζπλήζε δηαδξνκή ηνπο. 

Δπνκέλσο, ην έξγν απνηειεί ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή κηαο πεξηνρήο κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε αζθαιώλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ησλ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ 

ηεο πεξηνρήο, ελώ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο πνπ εμαξηάηαη άκεζα 

από ηνλ ηνπξηζκό.  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην Πεξηθεξεηαθό Φσξνηαμηθό Πιαίζην (ΠΦΠ) Ηνλίσλ Νήζσλ, ζην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ κεηαμύ άιισλ πξνσζείηαη ν ηνπξηζκόο ζθαθώλ αλαςπρήο κέζσ ηεο 

ζπγθξόηεζεο ελόο δηθηύνπ καξίλσλ θαη ηνπξηζηηθώλ θαηαθπγίσλ. Γίδεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηα ζθάθε αλαςπρήο ζηα 

ιηκάληα ησλ εδξώλ ησλ Π.Δ. θαη πξνσζείηαη ε πύθλσζε ηνπ δηθηύνπ ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ, θαηαθπγίσλ θαη 

αγθπξνβνιίσλ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ πξνσζνύληαη έξγα γηα θαηαζθεπή καξίλσλ ζε Εάθπλζν 

θαη Κεθαινληά θαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ζηα πθηζηάκελα ηνπξηζηηθά θαηαθύγηα όισλ ησλ λεζηώλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην ππό κειέηε έξγν βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκόληζε κε ηηο θαηεπζύλζεο ηνπ ρσξνηαμηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκό. 

4.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε από ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ/1242/06.04.1999 Απόθαζε (ΦΔΚ 292 

Γ/99) θαη πξνέβιεπε 70 ζέζεηο πξπκλνδέηεζεο γηα ηνπξηζηηθά ζθάθε θαηά κήθνο ησλ θξεπηδώκαησλ ηεο 

ιηκελνιεθάλεο.  

Δίρε εθπνλεζεί ΜΠΔ κε ηίηιν «Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην αγθπξνβόιην ηνπξηζηθώλ ζθαθώλ Αγίαο 

Πειαγίαο, Σβνξσλάησλ Κεθαινληάο» ην 2000 ζηε θάζε έγθξηζεο ηνπ έξγνπ ύζηεξα από ηελ απόξξηςε ηεο 

πξνεγνύκελεο ζρεηηθήο. Ζ απόξξηςε ηεο πξνεγνύκελεο ΜΠΔ βαζίζζεθε ζην γεγνλόο όηη δελ παξαηέζεθαλ επαξθή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ππνζαιάζζηα ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. 

Τν εμεηαδόκελν αγθπξνβόιην είρε αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά ζύκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. πξση. 105864/30-05-2001 

έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ/Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο/ΔΥΠΔ, κε ηελ δηάξθεηα ησλ εγθεθξηκέλσλ Π.Ο. 

λα έρεη ιήμεη από ηηο 31/12/2010. 

Σήκεξα ην κειεηώκελν έξγν ζεσξείηαη πθηζηάκελν έξγν ζηεξνύκελν πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη γηα ην ιόγν απηό γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζή ηνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπληάζζεηαη θαη ε παξνύζα ΜΠΔ, ζα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4014/2011. 
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4.3 ΤΥΕΣΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Τα πιεζηέηεξα ζπλαθή έξγα είλαη ε καξίλα ηνπ Αξγνζηνιίνπ 9,6km (ζε επζεία γξακκή) βνξεηόηεξα, ην θαηαθύγην ηεο 

Σθάιαο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 25,8km (ζε επζεία γξακκή) ΝΑ ηνπ έξγνπ θαη ην αγθπξνβόιη ηεο Αγίαο Δπθεκίαο 23,4km 

(ζε επζεία γξακκή) ΒΑ ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ θπξηόηεξσλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνύλ ηνπξηζηηθά ζθάθε, ζύκθσλα κε ην 

ΠΦΠ Ηνλίσλ Νήζσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεπαξθήο ζην ζύλνιν ηνπ λεζηνύ. Γηα ην ιόγν απηό πξνσζείηαη ε πύθλσζε 

ηνπ δηθηύνπ ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ (π.ρ. Φηζθάξδν, Κάησ Καηειεηό), θαηαθπγίσλ θαη αγθπξνβνιίσλ (π.ρ. ζηνλ Άζζν, 

όπνπ απαηηνύληαη έξγα πξνζηαζίαο από ηνπο βόξεηνπο αλέκνπο). Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ 

πξνσζνύληαη έξγα γηα θαηαζθεπή καξίλσλ ζε Αξγνζηόιη, Φηζθάξδν θαη Κάησ Καηειεηό θαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ζηα 

πθηζηάκελα ηνπξηζηηθά θαηαθύγηα όισλ ησλ λεζηώλ. 
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5. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΔ ΥΩΡΙΚΔ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ 
ΓΔΜΔΤΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

5.1 ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΔΚΣΑΔΙ ΦΤΙΚΟΤ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

5.1.1 Όξηα πεξηνρώλ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηνπ Ν. 3937/2011 (Α' 60) 

Ο ρψξνο ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη εληόο ηεο ζαιάζζηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ NATURA πνπ απνηειεί 

Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) κε ηελ νλνκαζία «Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη 

από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κευαλονιά) και όρμος Μούντα» θαη κε θσδηθφ GR2220004. Ζ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη 

ζε επαθή θαη πεξηβάιιεηαη απφ δπηηθά απφ κία δεχηεξε ζαιάζζηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA  πνπ 

απνηειεί θη απηή Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) κε ηελ νλνκαζία «Θαλάσσια 

Ζώνη από Αργοστόλι έως όρμο Μούντα» θαη κε θσδηθφ GR2220007. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πξψηεο πεξηνρήο 

αλέξρεηαη ζε 3679.27 εθηάξηα ελψ ηεο δεχηεξεο ζε 9403.84 εθηάξηα. 

χκθσλα κε ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο NATURA 2000 «GR2220004: Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε 

απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα», ην αγθπξνβφιην εληνπίδεηαη εληφο ηνπ νηθνηφπνπ 

«Ύθαινη» (θσδηθφο 1170). 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε (ΔΟΑ) πνπ ζχληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη επηζπλάπηεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ΜΠΔ ζην Παξάξηεκα Η, ζε αμηφινγν 

πνζνζηφ ηεο έθηαζεο (~50%) επηθξαηεί ν νηθφηνπνο «εθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνχ κε βιάζηεζε Πνζεηδσλίαο» (θσδηθφο 

1120) ζε πνιχ θαιή αλάπηπμε θαη θπζηθή θαηάζηαζε, εθηφο φκσο ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθψλ 

ζθαθψλ. 

Σα πιεζηέζηεξα ζην εμεηαδφκελν έξγν Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο είλαη εθείλα: 

 ζηελ πεξηνρή «Βνχιηζα (Φαξζψλ-Γαγάησλ-Γηιηλάησλ-Κνπξνπθιάησλ)» (ΦΔΚ 540Β/1990), ην νπνίν εκπίπηεη 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ θαη εληνπίδεηαη ζε επζεία απφζηαζε πεξί ηα 11,5 km βφξεηα-

βνξεηνδπηηθά ηνπ έξγνπ 

 ζηελ πεξηνρή «Βνπλφ Άηξνο (Αγ. Νηθνιάνπ-Πφξνπ)» (ΦΔΚ 441Β/1992), ην νπνίν εκπίπηεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

ησλ Γ.Δ. άκεο θαη Διείνπ – Πξνλψλ θαη εληνπίδεηαη ζε επζεία απφζηαζε πεξί ηα 19,6 km βνξεηναλαηνιηθά 

ηνπ έξγνπ 

Σα πιεζηέζηεξα ΣΗΦΚ εληνπίδνληαη κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην εμεηαδφκελν έξγν (επζεία απφζηαζε πεξί ηα 8,6km ν 

«Δζληθφο Γξπκφο Αίλνπ ή Μφληε Νέξν θαη θφιπνο Λνπξδά» (AT1011020)θαη 5,3km ην «Κάζηξν Αγ. Γεσξγίνπ (αλ 

Σδφξηδην)» (AT1011021) αληίζηνηρα). 

χκθσλα κε ην Π.Γ., ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 «Έγθξηζε θαηαιφγνπ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ θαη θαζνξηζκφο 

φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κηθξψλ παξάθηησλ πγξνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηφλ», ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, δελ εληνπίδνληαη 

πγξνηνπηθέο εθηάζεηο πνπ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ «Μηθξψλ Νεζησηηθψλ Τγξνηφπσλ». Οη 

πιεζηέζηεξεο ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 10,0km. 

5.1.2 Μεηξών Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ (ΜΠΠ) βάζε ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

Σν εμεηαδφκελν έξγν, φπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη θάησζη εληνπίδεηαη εληφο: 

o ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο νηθνηφπσλ «Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα 

(Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα» θαη κε θσδηθφ GR2220004 
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Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη δηελεξγεζεί (βιέπε απνηειέζκαηα Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιφγεζεο ζην Παξάξηεκα Η ηεο 

παξνχζαο ΜΠΔ) ην έξγν σο δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη επηδξάζεη κε νηνλδήπνηε ηξφπν αξλεηηθά ζηελ πξναλαθεξφκελε 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνθαιείηαη πξφβιεκα ζπκβαηφηεηαο ηνπ έξγνπ κε ηελ εγθεθξηκέλε 1ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΑΠ Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

o Ύδαηα αλαςπρήο - Ύδαηα θνιχκβεζεο 

Σα πιεζηέζηεξα ζην έξγν χδαηα αλαςπρήο – χδαηα θνιχκβεζεο είλαη ηα: 

Τδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ύδαηα αλαςπρήο πιεζίνλ ηνπ εμεηαδόκελνπ έξγνπ 

Α/Α 
Όλνκα Σαπηόηεηαο 

Αθηήο 
Κσδηθόο 

Σαπηόηεηαο Αθηήο 
Δπζεία απόζηαζε από 

ην έξγν 
Πνηόηεηα αθηήο βάζεη 

δεηγκαηνιεςηώλ 

1 Ατ-Υέιεο GRBW029120079 870m Δμαηξεηηθή 

2 Άκκεο GRBW029120076 1.000m Δμαηξεηηθή 

o Πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηελ παξνπζία ζξεπηηθψλ 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εππξφζβιεηεο δψλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 91/676/ΔΟΚ “γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο” θαη νη 

πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επαίζζεηεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ “γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ”. ηελ Κεθαινληά δελ απαληψληαη ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρέο. 

o Πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ ή εηδψλ 

Ζ εμεηαδφκελε ζέζε εληνπίδεηαη εληφο ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα εληνπίδεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο 

«Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα» θαη κε θσδηθφ 

GR2220004. 

o Πεξηνρέο πξνζηαζίαο πδξφβησλ εηδψλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία 

Αλαθνξηθά κε ηα ζαιάζζηα χδαηα, έρνπλ εληαρζεί ζην ΜΠΠ, σο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο βάζεη ηεο Οδεγίαο 

2006/113/ΔΚ, έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηα παξάθηηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ΤΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΠΑΤ ηνπ Πίλαθα 

1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΚΤΑ 31722/4.11.2011. Ζ εμεηαδφκελε ζέζε δελ εληνπίδεηαη εληφο ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρψλ. 

o Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ άληιεζε χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε 

Δπί ηεο Κεθαινληάο δελ απαληψληαη νχηε επηθαλεηαθά, νχηε ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε.  

5.1.3 Γάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο  

Γηα ηελ Π.Δ Κεθαιιελίαο δελ έρεη δεκνζηεπζεί κέρξη ζηηγκήο δαζηθφο ράξηεο. Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν ην εμεηαδφκελν αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηελ Αγία Πειαγία αλαθέξεηαη δελ εληνπίδεηαη εληφο 

δαζψλ θαη δελ έρεη θπξερζεί αλαδαζσηέα έθηαζε. 

χκθσλα κε ην Corine Land Cover 2018 νη πιεζηέζηεξεο δαζηθέο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο 

ησλ 8,5km ζηα βφξεην-αλαηνιηθά ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ. 
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5.1.4 Όξηα αηγηαινύ & παξαιίαο  

Σα ιηκεληθά έξγα βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. Σα φξηα αηγηαινχ θαη παξαιίαο έρνπλ θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 πεξί «θαζνξηζκνχ ηεο νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή Αγηά Πειαγία – βνξσλάησλ Κεθαιιελίαο. 

 

ρήκα 5-1: Όξηα αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 

5.1.5 Θεζκνζεηεκέλα όξηα νηθηζκώλ θαη εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ 

Σν εμεηαδφκελν έξγν εληνπίδεηαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ. Ζ απφζηαζε ηνπ εμεηαδφκελνπ αγθπξνβνιίνπ απφ ηνπο 

πιεζηέζηεξνπο νηθηζκνχο δίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Οηθηζκνί 
Δπζεία απόζηαζε ηνπ έξγνπ 

από ηνλ νηθηζκό 
Οηθηζκνί 

Δπζεία απόζηαζε ηνπ έξγνπ 
από ηνλ νηθηζκό 

βνξσλάηα 1,58km θάια 24,73km 

Μεηαμάηα 2,43km Πφξνο 23,32km 

Λαθήζξα 2,54km άκε 20,32km 

Μήληα 3,10km Φηζθάξδν 39,90km 

παξηηά 4,38km Κνχηαβνο 6,69km 

Κεξακεηέο 4,47km Αξγνζηφιη 8,15km 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ δίλνληαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ. 
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5.1.6 Θέζεηο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο 

χκθσλα κε ηνλ «Γηαξθή θαηάινγν ησλ θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ηεο Διιάδνο», ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ρσξνζεηεκέλν ην αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, δελ 

εληνπίδνληαη φξηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ζέζεηο ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. 

Ζ ζέζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη εθηφο θαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ζεζκνζεηεκέλα φξηα αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

θαη ζέζεηο ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. 

5.1.7 Δγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο, θνηλήο σθέιεηαο, θιπ 

Οη θχξηεο εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο ηνπ λεζηνχ βξίζθνληαη ζην Αξγνζηφιη πνπ είλαη θαη ε πξσηεχνπζα ηεο 

Π.Δ.. Ζ άκεζε πεξηνρή κειέηεο θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (δίθηπα χδξεπζεο, ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θιπ).  

Αλαθνξηθά κε ηηο πιεζηέζηεξεο ζην εμεηαδφκελν αγθπξνβφιην ιηκεληθέο ππνδνκέο, απηέο είλαη ε καξίλα ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ ζηα 9,6km (ζε επζεία γξακκή) βνξεηφηεξα, ην θαηαθχγην ηεο θάιαο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 25,8km (ζε 

επζεία γξακκή) ΝΑ θαη ην αγθπξνβφιη ηεο Αγίαο Δπθεκίαο 23,4km (ζε επζεία γξακκή) ΒΑ ηνπ έξγνπ. 

5.2 ΙΥΤΟΤΔ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΔ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.3.1 Βαζηθέο ρσξνηαμηθέο θαηεπζύλζεηο (Γεληθνύ, Δηδηθνύ & Πεξηθεξεηαθνύ Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ) 

5.2.1.1 Γεληθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο1 

Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Γ.Π.Υ..Α.Α.) (ΦΔΚ 128/Α/3-07-2008) έρεη σο 

ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθφξν 

νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ κε πξννπηηθή δεθαπέληε εηψλ. Σν Γεληθφ Πιαίζην ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ρσξηθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο, πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλζεηηθήο, 

ηζφξξνπεο, ζεψξεζεο ζην ρψξν παξακέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

Καζνξίδεη εηδηθφηεξα ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα: 

 ηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ θχξησλ εζληθψλ πφισλ θαη αμφλσλ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ησλ δηεζλψλ θαη 

δηαπεξηθεξεηαθψλ ππιψλ θαη ζπλδέζεσλ ηεο ρψξαο, ησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δηθηχσλ ππνδνκψλ θαη 

κεηαθνξψλ, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, εμεηδίθεπζε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ 

 ην ξφιν ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θαη ινηπψλ ζεκαληηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηε ζρέζε κε ηελ ελδνρψξα ηνπο, ηε 

ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ, αγξνηηθνχ, 

παξάθηηνπ θαη λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη άιισλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, 

 ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο ππαίζξνπ, ηε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο εζληθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 ηε γεσγξαθηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ δηνηθεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

ελνηήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

ρεηηθά κε ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δηθηχσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο 

θαη επηθνηλσληψλ πξνβιέπεηαη ε αλαβάζκηζε θαη θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ ησλ θπξίσλ νδηθψλ αμφλσλ ζε κεγάια θαη 

                                            
1 Απφθαζε Τπ’ Αξηζκ. 6876/4871 (ΦΔΚ 128/Α/3-7-2008) «Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο» 
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πιεζπζκηαθά εχξσζηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ (π.ρ. Λέζβνο, Ρφδνο, Υίνο, άκνο, Λήκλνο, Κσο, 

Κάιπκλνο) θαη ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (π.ρ. Κέξθπξα, Κεθαιιελία, Εάθπλζνο, Λεπθάδα). 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνδηαγξαθφκελεο απμεκέλεο θίλεζεο ελφο αξηζκνχ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, 

πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο αεξνιηκέλεο ηεο αληνξίλεο, ηεο Εαθχλζνπ, ηεο 

Κεθαιιελίαο, ηνπ Αθηίνπ, ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο Αγρηάινπ, ηεο Καιακάηαο, Καβάιαο, θηάζνπ θ.ά.. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο λέσλ αλεμάξηεησλ απφ ην θέληξν αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

πξννξηζκψλ ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο (π.ρ. Ζξάθιεην − Ρφδνο, Μπηηιήλε − Υίνο − Ρφδνο, Κέξθπξα − Εάθπλζνο − 

Κεθαιιελία). 

πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη Ληκεληθέο Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο 

(άξζξν 6, ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο) ζε ζρέζε κε ην εμεηαδφκελν έξγν 

ηζρχεη ε θάησζη βαζηθή θαηεχζπλζε: Αλάπηπμε ιηκεληθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα θηινμελνχλ κε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ηα 

ζχγρξνλα πισηά κέζα θαη ηνπο επηβάηεο ηνπο (ιηκελνβξαρίνλεο, πξνβιήηεο, αίζνπζεο επηβίβαζεο κε θιηκαηηζκφ, ρψξνη 

πγηεηλήο θ.ά.). Οη ιηκεληθέο ππνδνκέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηε λεζησηηθή ρψξα νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηελ θιίκαθα 

θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. θφπηκν είλαη λα εμεηαζηεί, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο λεζηψλ, ε δεκηνπξγία λέσλ αθηνπιντθψλ ιηκέλσλ ζε απφζηαζε απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

νηθηζκνχο θαη ε απφδνζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο παξαιηαθψλ 

κεηψπσλ, ζε αιηεπηηθέο ή/θαη ηνπξηζηηθέο ρξήζεηο. 

  

  

ρήκα 5-2: Υσξηθή δηάξζξσζε πύισλ – πόισλ & 
αμόλσλ αλάπηπμεο βάζεη Δζληθνύ Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ 

ρήκα 5-3: Υσξηθή δηάξζξσζε κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ 
βάζεη Δζληθνύ Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ 
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5.2.1.2 Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ 

ην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν έρεη εγθξηζεί ε αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 16 ΑΑΠ/05.02.2019. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ είλαη: 

 ε πεξαηηέξσ άξζε ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 ε ελαξκφληζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο θαη ε έκθαζε ζηε ζπλέρηζε 

θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε θνξείο εζληθήο θαη επξσπατθήο εκβέιεηαο θαη 

ζθνπνχ ζρεηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή ηεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο. 

 ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη ελδνπεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο, πξνο ηελ νπνία 

ζπκβάιινπλ ηα έξγα κεηαθνξψλ θαη ε αλάπηπμε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 ε αλάπηπμε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ, ζε ζπλεξγεία κε ηελ λεζησηηθή πνιηηηθή. 

 ε αλάπηπμε δηαπεξηθεξεηαθψλ ζρέζεσλ κε ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο θαη ηηο 

απέλαληη επεηξσηηθέο αθηέο, θαζψο θαη ε εδαθηθή ζπλεξγαζία κε πεξηθέξεηεο άιισλ ρσξψλ (Αιβαλία, Ηηαιία). 

 ε έληαμε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηε Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ, κέζσ πξνγξακκάησλ 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αεηθνξία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ ζαιάζζησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο ζαιάζζηαο ζηξαηεγηθήο. 

ρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο πφινπο θαη άμνλεο αλάπηπμεο νη θχξηνη πφινη αλάπηπμεο είλαη: 

 Αζηηθνί πφινη: Δίλαη νη πφιεηο – έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ: Κέξθπξα, Λεπθάδα, Αξγνζηφιη, θαη 

Εάθπλζνο. Απφ απηνχο, ε Κέξθπξα είλαη εζληθήο ζεκαζίαο θαη νη ππφινηπεο πφιεηο είλαη πεξηθεξεηαθήο 

ζεκαζίαο. Πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δηάρπζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε ηε κνξθή ηεο εθηφο 

ζρεδίνπ δφκεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιηηηθέο εμπγίαλζεο θαη αλάπιαζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο παιηέο πφιεηο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Λεπθάδαο. 

 Σνπξηζηηθνί πφινη: Ωο ηνπξηζηηθνί πφινη ζεσξνχληαη νη ζεκεηαθέο θαη γξακκηθέο ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο, νη 

νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαρένπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Γεληθά πξνσζείηαη ε ρσξηθή 

νξγάλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφισλ θαη ε αλάζρεζε ηεο γξακκηθήο αλάπηπμεο. Ηεξαξρνχληαη σο εμήο: 

 Δζληθήο εκβέιεηαο: ε πφιε ηεο Κέξθπξαο, ε Παιαηνθαζηξίηζα θαη νη δχν γξακκηθέο αλαπηχμεηο Μπελίηζεο – 

Πέξακα θαη Κέξθπξα – Ύςνο ζηελ Κέξθπξα, ν Γάηνο ζηνπο Παμνχο, ε πφιε ηεο Λεπθάδαο, ην Νπδξί θαη ε 

γξακκηθή αλάπηπμε Νηθηάλα – Βιπρφ ζηε Λεπθάδα, ην Αξγνζηφιη θαη ην Φηζθάξδν ζηελ Κεθαινληά, ην Βαζχ 

ζηελ Ηζάθε θαη ν θφιπνο ηνπ Λαγαλά ζηε Εάθπλζν. 

 Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο: ε Καζζηφπε, ην ηδάξη, ν Ίζζνο θαη ν Κάβνο ζηελ Κέξθπξα, ε θάια θαη ε γξακκηθή 

αλάπηπμε Πεζζάδα – Λνπξδάηα ζηελ Κεθαινληά, ε Βαζηιηθή θαη ν Αγ. Νηθήηαο ζηε Λεπθάδα, ε πεξηνρή ηνπ 

Πιάλνπ – Σζηιηβή θαη ε γξακκηθή αλάπηπμε Αξγάζη – Βαζηιηθφο ζηε Εάθπλζν. 

Οη πχιεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ είλαη: 

 Οδηθέο Πχιεο: Ζ κφλε νδηθή πχιε εζληθήο ζεκαζίαο είλαη ε Λεπθάδα, ιφγσ ηεο νδηθήο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ 

επεηξσηηθή ρψξα. 

 Θαιάζζηεο Πχιεο: ηηο δηεζλείο ζαιάζζηεο πχιεο πεξηιακβάλνληαη νη ιηκέλεο ηεο Κέξθπξαο, ηεο Λεπθάδαο, ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ, ηεο άκεο θαη ηεο Εαθχλζνπ. Πξνσζνχληαη λέεο ππνδνκέο γηα πδαηνδξφκηα θαη γηα ηε δηεζλή 

θξνπαδηέξα. Δζληθέο ζαιάζζηεο πχιεο απνηεινχλ νη ιηκέλεο πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο δηαπεξηθεξεηαθέο 

ζπλδέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: Λεπθίκκε, Πφξνο, Πηζαεηφο θαη Βαζχ Ηζάθεο. Ωο πεξηθεξεηαθέο ζαιάζζηεο πχιεο 

νξίδνληαη φια ηα ιηκάληα ησλ κηθξψλ λεζηψλ θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα: Βαζηιηθή, Φηζθάξδν, Πεζζάδα θαη 

Άγηνο Νηθφιανο. 

 Αεξνπνξηθέο Πχιεο: Ωο αεξνπνξηθέο πχιεο λννχληαη φινη νη αεξνιηκέλεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

(Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Εαθχλζνπ). 
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ρεηηθά κε ην Πξφηππν Υσξηθήο Αλάπηπμεο δίλεηαη έκθαζε ζηα «πξάζηλα λεζηά» θαη ηε «γαιάδηα αλάπηπμε».  

 Σα «πξάζηλα λεζηά» αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο «πξάζηλεο νηθνλνκίαο», ηελ ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

εδαθηθήο ζπλνρήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο έξεπλαο, ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.  

 Ζ «γαιάδηα αλάπηπμε» αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

ην πιαίζην απηφ πξνσζείηαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ φςεσλ ηεο 

λεζησηηθφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, ε πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ζηε κηθξή θιίκαθα θαη ε αλάπηπμε 

ίζσλ επθαηξηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ, ηφζν ηνπ ρεξζαίνπ φζν θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν πξφηππν ηνπ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ, καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη κε πξνβνιή ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θαη πνηνηηθέο λέεο θαηαζθεπέο. 

Πξνβιέπεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αλάπηπμε ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ ηεο ελίζρπζεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κε πξνβνιή ηνπ ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ.  

Οη πεξηνρέο παξαζαιάζζηνπ, καδηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο απνηεινχλ αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

ηνπξηζηηθά πεξηνρέο. Οη αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζηνλ παξάθηην ρψξν ησλ Π.Δ. Κέξθπξαο θαη 

Εαθχλζνπ θαη νη αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζηνλ παξάθηην ρψξν ησλ Π.Δ. Λεπθάδαο θαη 

Κεθαινληάο. 

Οη πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο εηδηθνχ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ εληνπίδνληαη ζηα λεζηά: Κέξθπξα, Λεπθάδα, 

Κεθαινληά, Ηζάθε θαη Εάθπλζνο, θαζψο θαη ηα Γηαπφληηα λεζηά, Παμνί, Αληίπαμνη, Μεγαλήζη, Κάιακνο, Καζηφο. 

Γηα ηνλ καδηθφ, παξαζαιάζζην ηνπξηζκφ δίδεηαη ε θαηεχζπλζε εμπγίαλζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ 

πεξηνρψλ φπνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί. Γηα ηνλ εηδηθφ θαη ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ δίδεηαη ε θαηεχζπλζε αεηθνξηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο ππφινηπεο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ηελ ελδνρψξα. ηφρνο είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, 

αληηκεησπίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη 

επνκέλσο γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πξνσζείηαη ν ηνπξηζκφο ζθαθψλ 

αλαςπρήο, ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο θαη ν ηνπξηζκφο θαηαδχζεσλ αλαςπρήο θαη ζαιάζζηνπ αζιεηηζκνχ, κε ηε 

δεκηνπξγία θαηαδπηηθψλ πάξθσλ αλαςπρήο – θπζηθψλ κνπζείσλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ελαιίσλ 

αξραηνηήησλ. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ρξήζεσλ γεο θαη ζάιαζζαο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνσζείηαη ε ζαιάζζηα ρσξνηαμία ζε ζπλχπαξμε κε ηελ ρεξζαία ζπκπεξηιακβάλνληαο ελέξγεηεο θαη ηξφπνπο 

άκβιπλζεο ησλ νμπκέλσλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρεξζαίσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηαμχ ησλ 

ρεξζαίσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ. 

Ζ πνιηηηθή γεο ζην ρσξηθφ πξφηππν θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηηεπρζεί κε ηε ζχληαμε Σνπηθψλ Υσξηθψλ ρεδίσλ, ζε 

φινπο ηνπο δήκνπο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ζε ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ ζα νδεγνχλ ζε 

αλάζρεζε ζπγθξνχζεσλ, ζε ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο. 

Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο Πεξηνρέο Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (ΠΔΥΠ):  
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 ηελ Π.Δ. Κέξθπξαο ηα κηθξά λεζηά: Παμνί, Αληίπαμνη θαη Γηαπφληηνη Νήζνη, θαζψο θαη ε πεξηνρή ηεο 

ελδνρψξαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη νξεηλνί φγθνη Άγηνη Γέθα ζηε κέζε Κέξθπξα θαη Παληνθξάηνξαο 

ζηε βφξεηα Κέξθπξα θαη νη θζίλνληεο θαη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί.  

 ηελ Π.Δ. Ηζάθεο, νιφθιεξν ην λεζί ηεο Ηζάθεο.  

 ηε Π.Δ. Εαθχλζνπ, ε πεξηνρή ησλ νηθηζκψλ ηεο Ρίδαο.  

 Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ηα λεζηά ηεο Κεθαινληάο, ηεο Λεπθάδαο θαη ηεο Εαθχλζνπ σο ΠΔΥΠ ιφγσ 

ησλ ζεηζκψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ, θαζψο θαη ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ηνπ Γήκνπ 

Μεγαλεζίνπ. 

ρεηηθά κε ηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο πξνσζείηαη ε νηθνλνκία ησλ ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ, («πξάζηλα αεξνδξφκηα» θαη 

«πξάζηλα ιηκάληα»). Γηα ηα ιηκάληα ησλ πφιεσλ πξνσζείηαη ε ελίζρπζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηνπο – 

εμππεξέηεζε ελδνπεξηθεξεηαθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ, θξνπαδηεξφπινησλ, ζθαθψλ 

αλαςπρήο θαη αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ε αλάπηπμε πδαηνδξνκίσλ θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ 

ηαρχπινσλ ζθαθψλ. 

Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε έληαμε ησλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ ζηηο ζαιάζζηεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ, θαζψο θαη 

ησλ λεζηψλ κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. ην πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο δηθηχνπ καξίλσλ θαη ηνπξηζηηθψλ θαηαθπγίσλ 

ζην Ηφλην Πέιαγνο δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα ζθάθε αλαςπρήο ζηα ιηκάληα ησλ εδξψλ ησλ Π.Δ. θαη πξνσζείηαη ε 

πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (π.ρ. Παιαηνθαζηξίηζα, Φηζθάξδν, Κάησ Καηειεηφ, θ.α.), θαηαθπγίσλ θαη 

αγθπξνβνιίσλ (π.ρ. ζην Βαζχ Ηζάθεο, φπνπ απαηηείηαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε επέθηαζε ηνπ πθηζηακέλνπ, θαζψο θαη 

ζηνλ Άζζν, φπνπ απαηηνχληαη έξγα πξνζηαζίαο απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο). Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ζθαθψλ πξνσζνχληαη έξγα γηα θαηαζθεπή καξίλσλ ζε Εάθπλζν θαη Κεθαινληά (Αξγνζηφιη, Φηζθάξδν, Κάησ 

Καηειεηφο) θαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ζηα πθηζηάκελα ηνπξηζηηθά θαηαθχγηα φισλ ησλ λεζηψλ. 

Αθνινχζσο δίδνληαη επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο ρσξηθέο ελφηεηεο (Υ.Δ.) ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ 

ηέσο Γήκν Κεθαινληάο2. 

 Υ.Δ. γεσξγίαο  

 Πεξηνρέο: αλαηνιηθφ θαη λφηην ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ Παιηθήο (πεξηαζηηθφο ρψξνο Λεμνπξίνπ), λφηηα ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ θαη ηελ παξαιηαθή δψλε απφ ην αεξνδξφκην κέρξη ηε θάια, θάκπνη Αγ. Δηξήλεο – 

Σδαλάησλ, άκεο, Μαθξηψηηθσλ (απφ Γηβαξάηα κέρξη Αγ. Δπθεκία) θαη εθηάζεηο ηνπ ειαηψλα 

Κεθαινληάο. 

 Πεξηνρέο δηεξεχλεζεο γηα ραξαθηεξηζκφ Γεσξγηθή Γε Τςειήο Παξαγσγηθφηεηαο (ΓΓΤΠ): πεξηαζηηθφο 

ρψξνο Λεμνπξίνπ θαη Αξγνζηνιίνπ, θάκπνη Αγ. Δηξήλεο – Σδαλάησλ, Καηειεηνχ θαη Ληβαδηνχ Παιηθήο, 

πεξηνρέο παξαγσγήο Πξντφλησλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) – Πεξηνρέο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο ΠΓΔ, 

θαζψο θαη πεξηνρέο φπνπ πξνγξακκαηίδνληαη αξδεπηηθά ή άιια εγγεηνβειηησηηθά έξγα. 

 Εψλεο πξνζηαζίαο (ΠΟΠ, ΠΓΔ, θ.α.): δψλε ΠΟΠ Ρνκπφια, νξηνζεηεκέλε πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ Οίλνπ 

Μαπξνδάθλε, ακπεινπξγηθή δψλε ΠΟΠ Μνζράην, ειαηψλαο ηεο Κεθαινληάο, νξηνζεηεκέλεο δψλεο 

παξαγσγήο ησλ ηνπηθψλ νίλσλ ΠΓΔ Μαηδαβηλάηα, Μεηαμάηα, Πιαγηέο Αίλνπ. 

 

                                            
2 χκθσλα κε ηελ λέα δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, ρέδην Κιεηζζέλεο, ν Γήκνο Κεθαινληάο δηαζπάζηεθε ζε ηξείο (3) λένπο δήκνπο 

σο εμήο: 

 Γήκνο Αξγνζηνιίνπ, κε έδξα ην Αξγνζηφιη, απνηεινχκελνο απφ ηηο Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ, Διεηνχ-Πξφλλσλ, Λεηβαζνχο θαη 
Οκαιψλ 

 Γήκνο Λεμνπξίνπ, κε έδξα ην Λεμνχξη, απνηεινχκελνο απφ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο Παιηθήο θαη Θελαίαο 

 Γήκνο άκεο µε έδξα ηε άκε, απνηεινχκελνο απφ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο Δξίζνπ, Ππιαξέσλ θαη άκεο 
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 Υ.Δ. θηελνηξνθίαο  

 Πεξηνρέο: κεηαμχ Γηιηλάησλ – Γαπγάησλ – Καξδαθάησλ – Αγθψλα – Γηβαξάησλ – Παηξηθάησλ – 

Νενρσξίνπ – Αγ. Δπθεκίαο θαη ην βφξεην ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ Παιηθήο 

 Να δηεξεπλεζνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο γηα ηελ νξηνζέηεζε θηελνηξνθηθψλ δσλψλ. ηηο πεξηνρέο Αξγνζηφιη 

– Οκαιά – Πχιιαξνο θαη Φαιάξε, λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θπζηθψλ θηελνηξνθηθψλ 

πάξθσλ βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο θαη ε δεκηνπξγία θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαηλνηνκίαο (ΚΣΖΜΟΚ) ζην 

πιαίζην ηνπ λ.4056/2012. 

 Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο (π.ρ. εληφο 

Δζληθνχ Γξπκνχ Αίλνπ) φπνπ δελ ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο. 

 Υ.Δ. κεηαπνίεζεο  

 Γεκηνπξγία Δ.Π. βηνηερλίαο – βηνκεραλίαο θαη ρνλδξεκπνξίνπ ηχπνπ Β’ (κέζεο φριεζεο) ή Γ (ρακειήο 

φριεζεο), ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν ηνπ Αξγνζηνιίνπ. 

 Υσξηθνί ππνδνρείο κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ πξνηείλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην Λεμνχξη, ζηε άκε θαη 

ζηνλ Πφξν. 

 ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνηείλεηαη ε δηάζπαξηε ρσξνζέηεζε 

κφλνλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

 Υ.Δ. εμφξπμεο  

 Γηαηήξεζε θαη νξηνζέηεζε ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο εμφξπμεο βηνκεραληθψλ νξπθηψλ. 

 Υ.Δ. ΑΠΔ  

 Οξεηλή δψλε ηεο Κεληξηθήο Κεθαινληάο (επξχηεξε πεξηνρή ηνπ φξνπο Αγ. Γπλαηή). 

 Υ.Δ. ηνπξηζκνχ  

 Πεξηνρέο παξαζαιάζζηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ: λνηηναλαηνιηθή παξάθηηα δψλε ηεο ρεξζνλήζνπ Παιηθήο, 

παξάθηηα δψλε απφ ην αεξνδξφκην κέρξη ηα Λνπξδάηα, παξάθηηα δψλε Κάησ Καηειεηφο – Ραηδαθιί – 

θάια – Λεχθεο – Πφξνο, πεξηνρή άκε – Καξαβφκπινο 

 Πεξηνρέο εηδηθνχ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ: ινηπέο παξαιηαθέο πεξηνρέο, ελδνρψξα, εθηφο ησλ 

ρσξηθψλ ελνηήησλ θηελνηξνθίαο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

ρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ην ηνπίν ηδηαηηέξσο ππνβαζκηζκέλα ηνπία εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λάζζεο 

λνηηνδπηηθά ηνπ Αξγνζηνιίνπ, ζηελ νπνία παξαηεξείηαη άλαξρε δφκεζε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ζπλδέεη ηελ πφιε ηνπ Αξγνζηνιίνπ κε ηνλ νηθηζκφ ησλ 

Μεληψλ. Παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, κε έληνλε ηελ παξνπζία άλαξρεο δφκεζεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απαληψληαη ζηηο εμήο δψλεο: 

πεξηνρή αεξνδξνκίνπ (Μεληέο), πεξηνρή Λνπξδά (Λεηβαζψο), παξάθηηα δψλε Καηειεηνχ - θάιαο - Πφξνπ, παξάθηηα 

δψλε ζην λφηην-λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Παιιηθήο (παξαιία Ξη), πέξημ ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ 

ηνπ Φηζθάξδνπ. Δπηπιένλ ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ, πξνηείλεηαη: (α) ν ππνθείκελνο ζρεδηαζκφο λα δηεξεπλήζεη ηελ 

εθπφλεζε κειέηεο θνξπθνγξακκήο θαη έληαμεο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν θαη ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, (β) 

ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην εμαηξεηηθφ ηνπίν.  

Σνπία ηδηαηηέξσο ππνβαζκηζκέλα ζηε δψλε ηνπίνπ ηεο Κεθαινληάο απνηεινχλ: (α) ηα ληακάξηα (ιαηνκεία) απέλαληη 

απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αξγνζηνιίνπ, (β) ρψξνη απφζεζεο απνξξηκκάησλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ 

λεζηνχ, (γ) ελαέξηα δίθηπα ειεθηξηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ (εηδηθά ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ Αζζνπ, ηνπ 

Φηζθάξδνπ), (δ) ε πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κνχηαβνπ. 
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Σν εμεηαδφκελν έξγν βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο γεληθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο απηνί 

νξίδνληαλ ζηελ εγθεθξηκέλε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΥΠ θαη αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πεξηθέξεηαο αλαθνξηθά κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη απφζπαζκα ηνπ πξνηχπνπ ρσξηθήο θαη ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηθέξεηαο. 
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ρήκα 5-4: Απόζπαζκα Υάξηε Υσξνηαμηθήο Οξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
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5.2.1.3 Δηδηθό Υσξνηαμηθό γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο3 

Σν Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΤΑ 49828, ΦΔΚ 2464/Β/2008) πξνσζεί, πέξαλ ησλ γεληθψλ 

θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο ΑΠΔ θαη ησλ πεξηνρψλ απνθιεηζκνχ ηνπο, εηδηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ησλ αηνιηθψλ 

κνλάδσλ ζην λεζησηηθφ ρψξν, νξίδνληαο κεηαμχ άιισλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ ησλ 

αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε επίπεδν πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α., ηε ζπλνιηθή ηζρχ ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ αλά ΟΣΑ, ηνπο 

φξνπο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ, ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ θιπ. 

Γεληθφηεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ δελ απνηειεί πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηφρν. 

Βάζε ησλ φζσλ νξίδεη ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ γηα ηελ ΓΔ Λεηβαζνχο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Υσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: ζηα θαηνηθεκέλα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα εμήο εηδηθά θξηηήξηα ην κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ ζε επίπεδν πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α. δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4% αλά ΟΣΑ δειαδή 0,53 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο / 1000 ζηξέκκαηα. ρεηηθά κε ηα 

θξηηήξηα έληαμεο ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηνπίνπ πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα IV ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηηο ΑΠΔ. 

 Υσξνζέηεζε Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ (Μ.ΤΖ.Δ.): κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο γηα ην πδξνειεθηξηθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα, ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε ππθλφηεηα εθκεηαιιεχζηκνπ δπλακηθνχ.  

 Υσξνζέηεζε ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ: άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

ελέρνπλ θάπνηα επίπεδα εθκεηαιιεπζηκφηεηαο, είλαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ε βηνκάδα θαη ην βηναέξην. ην ρσξνηαμηθφ 

δελ εληνπίδεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο γηα ηελ πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη. 

χκθσλα κε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ δελ απνξξένπλ γηα ηελ άκεζε πεξηνρή εηδηθέο ρσξνηαμηθέο 

θαηεπζχλζεηο.  

5.2.1.4 Δζληθό Υσξνηαμηθό Βηνκεραλίαο4 

Απφ ην ζεζκνζεηεκέλν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία 

(Απνθ.11508, ΦΔΚ 151/ΑΑΠ/2009) πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο 

βηνκεραλίαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ: 

 Οξγαλσκέλε ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραλίαο: 

Οη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο απνπζηάδνπλ. Δίλαη ζθφπηκε ε πξνψζεζε θάπνηνπ αξηζκνχ νξγαλσκέλσλ 

ππνδνρέσλ κηθξήο θιίκαθαο (κηθξήο γεληθά), θπξίσο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ππαξρνπζψλ κνλάδσλ. 

 Πνιηηηθή γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηε δηάζπαξηε ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραλίαο:  

(α) Απνηξνπή ηεο παξφδηαο αλάπηπμεο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν (β) Ζ ρσξνζέηεζε 

λέσλ κνλάδσλ κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο είλαη κε απνδεθηή 

ζηηο πεξηαζηηθέο δψλεο ησλ κεγαιχηεξσλ θέληξσλ θαη ζηελ άκεζε παξάθηηα δψλε, κε εμαίξεζε κνλάδεο κε 

πςειή εμάξηεζε απφ ζαιάζζην κέησπν. (γ) Ζ ζηήξημε ηεο επηβίσζεο/κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ππαξρνπζψλ 

κνλάδσλ ζηηο ζεκεξηλέο ηνπο ζέζεηο είλαη ζθφπηκε. (δ) Ζ ρακειή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πεξηνξίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο κε ηνλ ηνπξηζκφ, αιιά ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά αθφκα θαη απφ 

κεκνλσκέλεο ή κηθξέο κνλάδεο φηαλ είλαη νρινχζεο. Οη ηνπξηζηηθέο πξννπηηθέο φισλ ησλ Ννκψλ θαη ε έιιεηςε 

                                            
3 Τπ. Αξηζκ. ΚΤΑ 49828 πεξί «Έγθξηζε Δδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Απηνχ», ΦΔΚ 2664/Β/3-12-2008 
4  ΦΔΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009: «Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ Βηνκεραλία. θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ» 

http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5WV7YAFLsTM%3d&tabid=513
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ηζρπξψλ ελαιιαθηηθψλ δηεμφδσλ επηβάιιεη λα δίλεηαη, θαη’ αξρήλ, πξνηεξαηφηεηα, ζε απηφλ. Δπηιεθηηθέο 

δπλαηφηεηεο ρσξνζέηεζεο βηνκεραλίαο, δηάζπαξηεο ή νξγαλσκέλεο, πξέπεη σζηφζν λα παξέρνληαη. 

Τπάξρεη πηζαλφηεηα ρσξηθά εληνπηζκέλσλ πηέζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε αθεηεξία ηε κεηαπνίεζε, αιιά ε 

κηθξή θιίκαθα ηεο ηειεπηαίαο θαη ε πξννπηηθή δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

απνκαθξχλνπλ, θαη’ αξρήλ, ηελ αλάγθε γηα ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε. 

 Υσξνηαμηθφ πξφηππν ηεο βηνκεραλίαο: 

Γελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο ηζρπξψλ πφισλ βηνκεραλίαο. Ζ ρσξηθή νξγάλσζε ηεο ζα έρεη πνιπθεληξηθή 

κνξθή κε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο. 

Δηδηθά γηα ην Ννκφ Κεθαιιελίαο επηζεκαίλεηαη: 

 Γεληθή πξνηεξαηφηεηα άζθεζεο ρσξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαπνίεζε: Πνιχ ρακειή (0,5−). 

 Οξγαλσκέλε ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραλίαο: ηελ ππάξρνπζα απφ ην 1986 κηθξή ΒΗ.ΠΔ. δελ έρνπλ εγθα− 

ηαζηαζεί αθφκα κνλάδεο. Ζ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο είλαη αλαγθαία. 

 Πνιηηηθή γηα ηηο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα ρακειή παξνπζία βηνκεραλίαο (ελδνλνκαξρηαθέο αληζφηεηεο): Πνιηηηθή 

ηχπνπ 2. 

  

ρήκα 5-5: Δζληθό Πξόηππν Υσξνηαμηθήο Οξγάλσζεο ηεο Βηνκεραλίαο 

χκθσλα κε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηελ Βηνκεραλία δελ απνξξένπλ γηα ηελ γηα ηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ εηδηθέο 

ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο.  
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5.2.1.5 Νέν Δηδηθό Υσξνηαμηθό Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκό5 

Με βάζε ην Νέν Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155/Β/2013), ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ηνπ 

αγθπξνβνιίνπ Αγίαο Πειαγίαο έξγνπ εληάζζεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο δσλψλ: 

 (Α.2) Αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο  

Ο φξκνο ηεο Αγίαο Πειαγίαο, ΓΔ Λεηβαζνχο θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία (Α.2) Αλαπηπζζφκελεο 

ηνπξηζηηθά πεξηνρέο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη ή εκθαλίδνπλ 

ζηαδηαθά ζεκαληηθή δπλακηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξννξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα νινθιεξσκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο παξεκβάζεηο κε αλαπηπμηαθφ 

ραξαθηήξα. 

 (Γ.1) Νεζηά – Οκάδα Η 

Σα λεζηά ηεο Οκάδαο απηήο παξνπζηάδνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ (κε πεξηνξηζκέλε ή ρσξίο άιιε ηδηαίηεξα δπλακηθή 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθκεηαιιεχζηκνπο πφξνπο) 

• ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο 

• ελδερφκελεο πηέζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα παξάιηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «Α2 – Αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο», ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο κε ηηο εμήο εηδηθφηεξεο ζηνρεχζεηο: 

α. Οινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθέο παξεκβάζεηο κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα γηα ηελ πεξηνρή, φπσο νξγαλσκέλνη 

ππνδνρείο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, εηδηθά πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ (φπσο ιηκέλεο, αεξνδξφκηα θ.ιπ.). 

β. Αλάδεημε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

γ. Αλάπηπμε εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπινπηίδνπλ θαη δηεπξχλνπλ ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ. 

δ. Πξνψζεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

(πξνψζεζε ΑΠΔ, βηνθιηκαηηθψλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ θ.ά.). 

ε. Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ζπλδπαζκέλε πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πεξηνρήο. 

ζη. Αλάιεςε δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, κε πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο, φπσο αλαπιάζεηο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε αχμεζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα 

αλαπιάζεηο ηδησηηθψλ ρψξσλ. 

δ. Καηαζθεπή λέσλ, ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ (πεξίζαιςεο θαη αζιεηηζκνχ), 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ (κνπζεία, θ.ιπ.). 

ε. Αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε ηνπηθψλ πφξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ –ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκνχ, πεξηεγεηηθνχ, πεδνπνξηθνχ, πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θ.ιπ.). ζ. Παξνρή 

θηλήηξσλ γηα εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κε παξάιιειε αλαβάζκηζε ζε ηχπνπο θαη 

θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ (3, 4 θαη 5 αζηέξηα) ή επέθηαζε απηψλ θαη ζπκπιεξψζεηο κε εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο. 

                                            
5 Πεγή: ΦΔΚ 3155/2013, ΦΔΚ 3156/2013, ΚΤΑ Σξνπνπνίεζε, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]= 

2841&language=el-GR 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AMZhRHJon1E%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oNtNdE%2f7qAQ%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DHeu0pxq%2fHo%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524
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η. Δπαλάρξεζε αμηφινγσλ θηηξίσλ ή ζπλφισλ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα κεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ 

θηηξίσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

ηα. Παξνρή θηλήηξσλ γηα κεξηθή ή νιηθή απφζπξζε κε αμηφινγσλ, απαμησκέλσλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ρξήζεο ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα θαηεδάθηζε κε αμηφινγσλ ή κε απαξαίηεησλ 

ή εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ πνπ πξνζβάιινπλ ην ηνπίν. 

ηβ. Θέζπηζε δπλαηφηεηαο ραξαθηεξηζκνχ, είηε κέζσ ησλ πθηζηακέλσλ είηε κέζσ λέσλ εηδηθψλ πξνο ηνχην 

πνιενδνκηθψλ εξγαιείσλ, ηκεκάησλ ησλ πεξηνρψλ Α2 σο Πεξηνρψλ Δλεξγεηηθήο Παξέκβαζεο θαη Αλάπιαζεο κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απηψλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

ηγ. Λήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε πξφιεςε θαηλνκέλσλ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 

πφξσλ. 

ηδ. Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δπζπξφζηησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. 

ηε. Αλακφξθσζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο ζεκεηαθήο ρσξνζέηεζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ  

ηζη. Αλαβάζκηζε θαη κεηαηξνπή πθηζηακέλσλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

ηδ. Υσξνζέηεζε νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ (camping) 

Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο (Γ1) Νεζηά – Οκάδα Η δίδνληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

α. Αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ. 

β. Έιεγρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ θαη ηνπ είδνπο ηεο αλάπηπμεο. 

γ. Πξνψζεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

(πξνψζεζε ΑΠΔ, βηνθιηκαηηθψλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ θ.ά.). 

δ. Μέξηκλα γηα ηελ απνηξνπή ηεο κνλφπιεπξεο εμάξηεζεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, 

ε. Έληαμε ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ− ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην πξνζθεξφκελν πξντφλ, κε 

κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή αλάπηπμήο ηνπο. 

ζη. Πξνζαξκνγή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα κνξθνινγηθά πξφηππα θαη ηελ θιίκαθα ησλ νηθηζκψλ. 

δ. Πνιηηηθέο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ήπηαο αλάπηπμεο θαη ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ήπηαο αλάπηπμεο έλαληη ηεο ζεκεηαθήο ρσξνζέηεζεο 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. Δηδηθά σο πξνο ηνπο εθαξκνδφκελνπο ζ.δ. ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηε Ρφδν θαη ηελ Κέξθπξα ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηνπ λ. 4179/2013. 

ε. Θέζπηζε δπλαηφηεηαο ραξαθηεξηζκνχ, είηε κέζσ ησλ πθηζηακέλσλ είηε κέζσ λέσλ εηδηθψλ πξνο ηνχην εξγαιείσλ 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηκεκάησλ ησλ λεζηψλ ηεο Οκάδαο Η σο Πεξηνρψλ Δλεξγεηηθήο Παξέκβαζεο θαη 

Αλάπιαζεο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απηψλ γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 
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ρήκα 5-6: Υάξηεο βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνύ βάζε ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ 
Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκό (Γεθέκβξηνο 2013) 
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5.2.1.6 Δηδηθό Πιαίζην γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο6  

Σν ελ ιφγσ εηδηθφ πιαίζην ζέηεη θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο νξγάλσζεο, πεξηνξηζκνχο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ.  

χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζηελ Κεθαινληά ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλεο Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηέξγεηαο (Π.Α.Τ.) (Α.2 – Κφιπνο Αξγνζηνιίνπ, Α.3 -  Γπη. αθηέο Αηη/ληαο – 

ζχκπιεγκα Δρηλάδσλ Νήζσλ), πεξηνρέο κε πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο (Β.2 – Ννηηναλαηνιηθέο αθηέο 

Κεθαινληάο), θαζψο θαη Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ Καηεγνξίαο Δ (Δ.6 – ΒΑ αθηέο Κεθαιινληάο). 

Δπίζεο, ζην Δηδηθφ Πιαίζην νξίδνληαη Πεξηνρέο Άηππεο πγθέληξσζεο Μνλάδσλ (Π.Α..Μ) γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν 

ηνπ άξζξνπ 5 παξ.ΗΗΗα, κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο Π.Ο.Α.Τ. χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα, γηα ηνλ ηέσο Γήκν 

Κεθαινληάο νη βνξεην-αλαηνιηθέο αθηέο Κεθαινληάο έρνπλ εληαρζεί ζε ΠΑΤ θαηεγνξίαο Δ. 

χκθσλα κε ην Υάξηε «Δζληθφ Πξφηππν Υσξνηαμηθήο Οξγάλσζεο ηεο Τδαηνθαιιηεξγεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» ηνπ 

Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο, πξνθχπηεη φηη ν φξκνο 

ηεο Αγίαο Πειαγίαο, ΓΔ Λεηβαζνχο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε Π.Α.Τ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα νξίδεη Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, δελ απνξξένπλ γηα ηελ άκεζε πεξηνρή ρσξνζέηεζεο ηνπ έξγνπ εηδηθέο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο. 

 

ρήκα 5-7: Υάξηεο Δζληθνύ Πξνηύπνπ Υσξνηαμηθήο Οξγάλσζεο ηεο Τδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
(ΦΔΚ 2505/Β/04.11.2011) 

                                            
6 Τπ. Αξηζκ. ΚΤΑ 31722/4−11−2011 πεξί «Έγθξηζε Δδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο γηα ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Απηνχ», ΦΔΚ 2505/Β/04.11.2011 
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5.3.2 Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (Γ.Π..) – ΥΟΟΑΠ – Λνηπέο ξπζκίζεηο 

5.2.2.1 ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο (ΥΟΟΑΠ) Λεηβαζνύο 

Με ηελ ππ. αξηζκ.101/2000 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Λεηβαζνχο εγθξίζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα 

ηε κειέηε ΥΟΟΑΠ ηεο Γ.Δ. Λεηβαζνχο ελψ κε ηελ ππ. αξηζκ.174/2000 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ ηέσο Γήκνπ Λεηβαζνχο 

εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο κειέηεο.  

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζχληαμε ρεδίνπ Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ζηνλ πξψελ Γήκν 

Λεηβαζνχο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. 9152/1845/00 (ΦΔΚ 209/Γ 07-04-00) 

απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ. 

Ζ κειέηε είρε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψελ δήκνο απνζθνπνχζε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε ζχκκεηξε πνιενδνκηθή αλάπηπμή ηνπ ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ. 

Μεηά ηνλ «Καπνδίζηξηα» θαη ηε ζπλέλσζε ησλ νηθηζκψλ πξνέθπςαλ δηάθνξεο αληζφηεηεο κεηαμχ απηψλ, θαζηζηψληαο 

έηζη επηηαθηηθή αλάγθε ηελ εθπφλεζε ΥΟΟΑΠ γηα ηελ άκβιπλζε απηψλ ησλ αληζνηήησλ. Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο απηνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ εμνπιηζκφο ησλ νηθηζκψλ κε ηα απαξαίηεηα δίθηπα θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηερληθήο 

ππνδνκήο κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ζσζηή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπο, πξνζηαζία ηνπο απφ 

ζενκελίεο (ε Κεθαινληά θαηαηάζζεηαη ζηηο ζεηζκνγελείο πεξηνρέο) θαη πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ δξπκνχ ηνπ Αίλνπ θαη ησλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ). 

Ζ κειέηε ζα εθπνλνχληαλ ζε δχν ζηάδηα: 

 Σν πξψην ζηάδην πεξηιάκβαλε ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηελ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

πξννπηηθψλ θαη ηάζεσλ ηεο Γ.Δ. Λεηβαζνχο θαη ηελ δηαηχπσζε ηεο θαη’ αξρήλ πξφηαζεο. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηελ πξφηαζε θαη ρσξίδεηαη ζε Β1 θαη Β2, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 9/2/2001 θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα ΔΠΣΑ. Σν επηέκβξην ηνπ 2001 

παξαδφζεθε ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο, πνπ είλαη αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελψ πξφηαζε δελ έρεη νινθιεξσζεί.  

Με ηελ ππ. αξηζκ.54/2002 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ πξψελ Γήκνπ Λεηβαζνχο εγθξίζεθε ην Α΄ ζηάδην ηεο αλσηέξσ κειέηεο 

(πνπ πεξηιάκβαλε ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηελ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, πξννπηηθψλ θαη 

ηάζεσλ ηεο Γ.Δ. Λεηβαζνχο θαη ηελ δηαηχπσζε ηεο θαη’ αξρήλ πξφηαζεο). 

χκθσλα κε ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο, ν λενζχζηαηνο δήκνο αληηκεηψπηδε κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ 

εμσαζηηθφ ρψξν φζν θαη ζηνπο νηθηζκνχο φπσο έιιεηςε θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, αλνξγάλσηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ζηελ παξάθηηα δψλε, αλχπαξθηε θνηλσληθή ππνδνκή, ην πξνβιεκαηηθφ νδηθφ δίθηπν, αλνξγάλσηε δφκεζε ησλ 

νηθηζκψλ. 

ηηο 16/3/2015 επήιζε ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε «ρέδην Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) 

πξψελ Γήκνπ Λεηβαζνχο» κε ηελ ππ. αξ. 218/2015 απφθαζε ηνπ Γ Κεθαινληάο θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση.58391/ 

16-12-2014 αίηεζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ησλ αλάδνρσλ κειεηεηψλ φπνπ δεηήζεθε ε δηάιπζε ηεο χκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δηφηη ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.716/77 θαζψο θαη ην 

άξζξν 16 ηνπ Π.Γ 194/77 –θαζπζηέξεζε εθπφλεζεο κειέηεο, ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηφζν ζηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ ηεο Αγίαο Πειαγίαο φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απηνχ δελ 

πθίζηαληαη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο. 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (Μ.Π.Ε) 
τοσ 

«Αγκσροβολίοσ τοσριστικών σκαυών Αγίας Πελαγίας» 

 

5-19 

5.3.3 Δηδηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο  

5.2.3.1 ΠΔΓΑ Ινλίσλ Νήζσλ 

Βάζεη ηεο Τπ. Αξηζκ. 4317Β/30-12-2016 (ΦΔΚ 4317 Β/ 30-12-2016) πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχξσζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηνπ λένπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΔΓΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ 

Ν. 4042/2012 ελζσκαηψλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν ΠΔ..ΓΑ, επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην 

Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη αλαθέξνληαη θαη ππνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια κέηξα ηα νπνία πξνσζνχλ 

ηεξαξρηθά θαη ζπλδπαζκέλα: α) ηελ πξφιεςε παξαγσγήο, β) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, γ) ηελ αλαθχθισζε, δ) θάζε 

άιινπ είδνπο αλάθηεζε, φπσο αλάθηεζε ελέξγεηαο, θαη ε) ηελ αζθαιή ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

Ζ πεξηνρή γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ην ΠΔΓΑ αθνξά ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

Πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Κέξθπξαο, Κεθαινληάο, Εαθχλζνπ, Λεπθάδαο θαη Ηζάθεο. 

ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ππάξρνπλ νη εμήο ΦνΓΑ: ε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Κεθαινληάο & Ηζάθεο 

(ΔΓΑΚΗ) Α.Δ. Ο.Σ.Α., ε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Κεθαινληάο & Ηζάθεο (ΔΓΑΚΗ) Α.Δ. Ο.Σ.Α. θαη ν χλδεζκνο 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Ννκνχ Κέξθπξαο. 

Οη γεληθνί πνζνζηηαίνη ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΑ κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020, έρνπλ σο 

αθνινχζσο (εθπεθξαζκέλνη θαηά βάξνο): 

 Λεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ αλάθηεζεο ΑΑ, κε ζηφρν επίηεπμε πξνεηνηκαζίαο γηα αλάθηεζε ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 76%. 

 Πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε, κε ρσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ 

βηναπνβιήησλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 66% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζε ιηγφηεξν ηνπ 24% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ, κε ηεξάξρεζή ηεο σο 

ηειεπηαίαο επηινγήο δηαρείξηζεο. 

 Πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ηνπ 80% ηνπ ξεχκαηνο ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο  

 πλνιηθφο ζηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ: 40% ησλ παξαγφκελσλ βηναπνβιήησλ 

 πλνιηθφο ζηφρνο εθηξνπήο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ: 76,1% ησλ παξαγφκελσλ βηναπνδνκήζηκσλ 

Σν θχξηα κέηξα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο, 

 ρέδην Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ (ΠΓΑ) 

 Γίθηπα Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) 

- Αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπιάρηζηνλ γηα ραξηί, κέηαιια, πιαζηηθφ, γπαιί. 

-  Αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αλάθηεζεο βηναπνβιήησλ. 

- Δπέθηαζε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο - κεηαθνξάο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ. 

- Αλάπηπμε δηθηχνπ ζπιινγήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ. 

- Γεκηνπξγία δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ. 

 Μνλάδεο Γηαρείξηζεο ΑΑ - Βηναπνβιήησλ 
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Γηα ηνλ ηέσο Γήκν Κεθαινληάο θαη ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο Γηαρείξηζεο απνβιήησλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ν ΜΑΤ Κεθαινληάο  

 ε επέθηαζε ηνπ ΥΤΣΑ Κεθαινληάο βξίζθεηαη ελ αλακνλή έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 γηα ηα έξγα πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηεο ΜΔΑ Κεθαινληάο έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

 ζην ΠΔΓΑ πξνβιέπεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ΜΑ ζηε Νφηηα Κεθαινληά, γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη πινπνηεζεί 

θακία δξάζε. 

5.2.3.2 ρέδην Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ Πόξσλ 

ηελ πεξηνρή κειέηεο έρεη ηζρχ ην ρέδην Γηαρείξηζεο Τδάησλ ησλ Λεθαλψλ Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία – Πιαίζην γηα Γηαρείξηζε Τδάησλ (Οδεγία 2000/60/ΔΚ), 

ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, ησλ κεηαβαηηθψλ, ησλ 

παξάθηησλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, έηζη ψζηε λα απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε, λα πξνζηαηεχεη θαη λα βειηηψλεη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηά ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

πγξνηφπσλ, λα πξνσζεί ηε βηψζηκε ρξήζε ηνπ λεξνχ βάζεη καθξνπξφζεζκεο πξνζηαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, λα πξνσζεί ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, λα δηαζθαιίδεη ηε 

πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, θαη λα ζπκβάιεη ζην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ 

πιεκκχξεο θαη μεξαζία. 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Κεθαινληάο - Ηζάθεο – Εαθχλζνπ (EL0245). 

χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΑΠ ΤΓ Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ (EL02) [Πεγή: ΔΓΤ] ζηελ ΛΑΠ 

Κεθαινληάο - Ηζάθεο – Εαθχλζνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζπλνιηθά 14 επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα εθ ησλ νπνίσλ 1 

είλαη πνηάκη0, 1 είλαη κεηαβαηηθφ θαη 12 είλαη παξάθηηα. ηελ ΛΑΠ δελ απαληψληαη ιηκλαία πδάηηλα ζψκαηα.  

Δηδηθφηεξα βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο (ΓΛΑΠ & 1ε Αλαζεψξεζε ΓΛΑΠ) [Πεγή: ΔΓΤ], ην 

εμεηαδφκελν έξγν εληνπίδεηαη: 

 επζεία απφζηαζε πεξί ηα 23,6km απφ ηo κνλαδηθφ ζηελ Κεθαινληά πνηάκηo Τ, ην νπνίν θαη είλαη ην Ρ. Αγίαο 

Δπθεκίαο (EL0245R000100001N) 

 πεξί ηα 7,0Km απφ ηo κνλαδηθφ ζηελ Κεθαινληά κεηαβαηηθφ Τ, ην νπνίν είλαη ε Ληκλνζάιαζζα ηνπ Κνπηάβνπ 

(EL0245T0001N) 

 ζην παξάθηην πδάηηλν ζψκα «Γπηηθφο Όξκνο Λνπξδάησλ» (EL0245C0012N), 

 ζην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα «Λεμνπξίνπ - θάιαο» (EL0200020). 

Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ζε φηη αθνξά ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηελ εγθεθξηκέλε 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΑΠ ΤΓ Βφξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ (EL02), δελ πξνθχπηνπλ κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηα πδαηηθά ζψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

εμεηαδφκελε ζέζε. 

πλεπψο ην πθηζηάκελν αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ε ιεηηνπξγία απηνχ δελ έξρνληαη ζε 

αζπκβαηφηεηα κε ηα φζα νξίδνπλ ηα εγθεθξηκέλα ΓΛΑΠ θαη 1ε Αλαζεψξεζε. 

5.2.3.3 ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο 

ε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 31822/1542/Δ103 (ΦΔΚ1108Β΄/2010) κε ηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε Κνηλνηηθή 

Οδεγία 2007/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ «Αμηνιφγεζε 

θαη Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο», γηα ην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα 
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κε ην ΦΔΚ 2691 Β / 6.07.2018 ην ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο Λεθαλψλ Απνξξνήο πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ (EL02). 

χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην, νη δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ ηνπ ΤΓ02 είλαη νη αθφινπζεο: 

1) Πεδηλή πεξηνρή νηθηζκψλ Λνπηξψλ Ωξαίαο Διέλεο (GR02RAK0001) 

2) Τςειή δψλε π. Αζσπνχ (GR02RAK0002) 

3) Υακειά Εαθχλζνπ (GR02RAK0003) 

4) Υακειή δψλε ιεθάλεο ιίκλεο ηπκθαιίαο (GR02RAK0004) 

5) Υακειή δψλε ιεθάλεο ηερλεηήο ιίκλεο Φελενχ (GR02RAK0005) 

6) Υακειή δψλε ξεκάησλ παξαιίαο Β. Πεινπνλλήζνπ απφ ην Κηάην έσο ηελ Κφξηλζν (GR02RAK0006)  

7) Υακειή δψλε π. ειηλνχληα (GR02RAK0007) 

8) Πεδηλή δψλε ιεθαλψλ απνξξνήο Πείξνπ - Βέξγα - Πελεηνχ - Γιαχθνπ (GR02RAK0008) 

εθ ησλ νπνίσλ θακία δελ απαληάηαη ζηε Κεθαινληά. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ην ππφ κειέηε έξγν είλαη δελ παξνπζηάδεη αζπκβαηφηεηα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ηνπ ΤΓ Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ (EL02). 

5.3.4 Λνηπέο πνιενδνκηθά νξγαλσκέλεο πεξηνρέο ρξήζεσλ γεο πιελ θαηνηθίαο (ΒΙ.ΠΔ., ΒΙ.ΠΑ., 
ΒΙΟ.ΠΑ., Π.Ο.Σ.Α.) - Οξγαλσκέλνη Τπνδνρείο δξαζηεξηνηήησλ 

ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, βηνκεραληθά επηρεηξεκαηηθά πάξθα 

θαη πεξηνρέο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θιπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ πιεζίνλ ηεο πφιεσο ηνπ Αξγνζηνιίνπ ππάξρεη Βηνκεραληθή Πεξηνρή 

(ΒΗ.ΠΔ.), ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο νπνίαο έρεη εγθξηζεί κε ην απφ 18-07-1992 Π.Γ. (ΦΔΚ 1009Γ’/2-10-1992): «Έγθξηζε 

ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ηκήκαηνο Α’ ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο Α.Δ. (ΔΣΒΑ Α.Δ.) πνπ βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ (Ν. Κεθαιιελίαο) θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο», φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 28-03-1996 Π.Γ. (ΦΔΚ 

396Γ’/19-04-1996).   

Δπίζεο, νξγαλσκέλν ππνδνρέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα απνηειεί ε Πεξηνρή 5Β ηεο Εψλεο Οηθηζηηθνχ 

Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) Αξγνζηνιίνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε ην απφ 3-12-1985 Π.Γ. (ΦΔΚ 2Γ’/20-1-1986): «Καζνξηζκφο 

δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, θαησηάηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

Γαπγάησλ, Γηιηλάησλ, Σξσηαλάησλ, Φαξαθιάησλ, βνξσλάησλ (Ν. Κεθαιιελίαο)». ηελ πεξηνρή 5Β «…επηηξέπεηαη ε 

αλέγεξζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ, θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ».   

Αλάινγε ρσξνηαμηθή ξχζκηζε ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Λεμνπξίνπ, φπνπ νη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

ρσξνζεηνχληαη εληφο ηεο Πεξηνρήο 2 ηεο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε ην απφ 5-5-1989 Π.Γ. (ΦΔΚ 

293Γ/16-5-1989): «Καζνξηζκφο δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, θαησηάηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη ινηπψλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ πξνυθηζηάκελνπ ηνπ έηνπο 1923 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λεμνπξίνπ (Ν. Κεθαιιελίαο)».  

Αλαθνξηθά κε ηηο ιαηνκηθέο δψλεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ζην Ννκφ Κεθαιιελίαο ππάξρεη αλάπηπμε ιαηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, απηή έρεη ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ, δηάζπαξησλ εγθαηαζηάζεσλ εμφξπμεο αδξαλψλ πιηθψλ. Γελ έρνπλ 

δειαδή ζεζκνζεηεζεί ιαηνκηθέο δψλεο, σο πξντφλ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ωζηφζν, έρνπλ δξνκνινγεζεί νη δηαδηθαζίεο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ηφζν ζηελ Κεθαινληά θαη εηδηθφηεξα ζε έθηαζε 330 ζηξεκκάησλ ζηελ 
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ηνπνζεζία Άισλν-Σζαθαξηζηάλν Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ππξγίνπ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα άκεο. Ζ πξνηεηλφκελε πεξηνρή 

βξίζθεηαη εληφο ηεο ΕΔΠ «ΑΗΝΟ, ΑΓΗΑ ΓΤΝΑΣΖ ΚΑΗ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟ» (GR 2220006) ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ 

Γηθηχνπ Natura 2000.  

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο Π.Ο.Σ.Α. ηελ άκεζε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρεη εμειηρζεί 

απζφξκεηα ζε φιν ην κήθνο ηεο παξάθηηαο λφηηαο δψλεο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ ππάξρνπλ ζηνλ Κφιπν ηνπ Αξγνζηνιίνπ 

θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Δρηλάδσλ Νήζσλ.   

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε) 
του 

«Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας» 

 

6-1 

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

6.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

6.1.1 Θέση ανάπτυξης έργου 

Ο όρμος της Αγίας Πελαγίας βρίσκεται στο Νότιο τμήμα της νήσου Κεφαλονιάς στην περιοχή της Λειβαθούς. Έχει 

σχήμα κυκλικό και είναι ανοικτός προς το Ιόνιο Πέλαγος κατά την Ν-ΝΑ διεύθυνση. Στο εσωτερικό του όρμου της Αγ. 

Πελαγίας, υφίστανται λιμενικά έργα για την εξυπηρέτηση και τον ασφαλή ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών. Οι 

λιμενικές κατασκευές βρίσκονται εντός της ζώνης αιγιαλού (ΦΕΚ 268Δ/21-11-1975 & ΦΕΚ 298Δ/22-8-2018: ΠΟΑ 

Διαπιστωτική). 

Το υφιστάμενο αγκυροβόλιο αναπτύσσεται στην ανατολική ακτή του μυχού του όρμου, λόγω του υπήνεμου 

προσανατολισμού του. 

 

Σχήμα 6-1: Θέση ευρύτερης περιοχής (Πηγή: Google Earth) 

6.1.2 Υφιστάμενη και αδειοδοτημένη λιμενική υποδομή 

Στο αγκυροβόλιο της Αγ. Πελαγίας ελλιμενίζονται μόνο σκάφη αναψυχής, καταμαράν και αλιευτικά σκάφη της περιοχής 

και δεν καταπλέουν πλοία επιβατηγά ή φορτηγά. Τα αλιευτικά σκάφη είναι κατά κύριο λόγο μικρού έως μεσαίου 

μεγέθους επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και μικρές λέμβοι ερασιτεχνών ψαράδων. 

Περιοχή 

ΕξεταζόμενουΈργου 
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Μέχρι πρόσφατα, στο τέως Δήμο Κεφαλονιάς (νυν Δήμο Αργοστολίου σύμφωνα με το ψηφισθέν Σχέδιο Κλεισθένης) 

δεν τηρούνταν κανένα στατιστικό στοιχείο για το είδος των σκαφών, το μήκος τους, το τελευταίο λιμάνι κατάπλου ή την 

προέλευση τους, τη διάρκεια ελλιμενισμού στο αγκυροβόλιο κλπ. 

Ο αριθμός των σκαφών που ελλιμενίζονται στο αγκυροβόλιο σύμφωνα με στοιχεία/εκτιμήσεις του δήμου, έχοντας όμως 

πολύ μικρούς χρόνους παραμονής (συνήθως μια-δυο μέρες, σπάνια άνω των πέντε) ανέρχεται στα 2.000 ετησίως. 

Κατά τους χειμερινούς μήνες ο ελλιμενισμός τουριστικλών σκαφών είναι αμελητέος, ενώ ιδιαίτερη κίνηση 

παρουσιάζεται από την έναρξη της θερινής περιόδου μέχρι και το φθινόπωρο. 

Η χωροθέτηση του έργου έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Τ/1242/06.04.1999 Απόφαση (ΦΕΚ 292 

Δ/99) και προβλέπει 70 θέσεις πρυμνοδέτησης για τουριστικά σκάφη κατά μήκος των κρηπιδώματων της 

λιμενολεκάνης.  

Πίνακας Σκαφών (χωρητικότητα λιμένος σε τουριστικά σκάφη κατά PIANC) 

Κατηγορία σκάφους Μέσο μήκος (m) Μέσο πλάτος (m) Αριθμός σκαφών 

ΙΙ 8 -10 3,25 12 

ΙΙΙ 10- 12 3,5 5 

IV 12 -15 4,25 10 

V Άνω των 15m 5 9 

ΣΥΝΟΛΟ 70 

Το εξεταζόμενο αγκυροβόλιο είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 105864/30-05-2001 

έγγραφο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ, με την διάρκεια των εγκεκριμένων Π.Ο. 

να έχει λήξει από τις 31/12/2010. 

Σήμερα το μελετώμενο έργο θεωρείται υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων και για το λόγο αυτό για την 

περιβαλλοντική αδειοδότησή του, στο πλαίσιο της οποίας συντάσσεται και η παρούσα ΜΠΕ, θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 4014/2011. 

Τα υφιστάμενα αδειοδοτημένα λιμενικά έργα στον όρμο της Αγ. Πελαγίας, παρουσιάζονται στο σχήμα 6-2 που 

ακολουθεί. 
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Σχήμα 6-2: Άποψη υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων (Πηγή Google Earth) 

Όπως φαίνεται και στο ανωτέρω σχήμα, διακρίνουμε τον προσήνεμο μόλο και τα εσωτερικά λιμενικά έργα. O 

προσήνεμος μόλος βρίσκεται στο νότιο τμήμα του αγκυροβολίου και έχει κατασκευαστεί από πρίσμα φυσικών 

ογκόλιθων Ε' κατηγορίας για την εξωτερική θωράκιση και Β' κατηγορίας για τον πυρήνα. Στον εξωτερικό πόδα του 

πρανούς του προσήνεμου μόλου έχουν τοποθετηθεί τέσσερις σειρές φυσικών ογκόλιθων Ε' κατηγορίας, ατομικού 

βάρους ~15 Τ για τον κίνδυνο υποσκαφών. 

Τα υφιστάμενα εσωτερικά λιμενικά έργα περιλαμβάνουν: 

 Κρηπιδώματα μικρού βάθους (ωφέλιμο βάθος από -2,0 έως -3,5 μ.) και συνολικού μήκους 157 μ. και 

διατάσσονται κατά μήκος της δυτικής ακτής του όρμου, 

 Αντιπροσαμμωτικό μόλο. Έχει πλάτος 4,0 μ. και μήκος 30 μ. (από την αρχή των κρηπιδωμάτων), διατάσσεται 

στην αρχή του αγκυροβολίου (βόρειο τμήμα) και παίζει ρόλο οριοθέτησης και αντιπροσαμμωτίκής προστασίας 

 Υπήνεμο μόλο. Ο μόλος αυτός -έχει τεθλασμένη γραμμή εσωτερικής κρηπίδωσης συνολικού μήκους 123 μ. και 

είναι κατασκευασμένος από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους, ενώ στην εξωτερική του παρειά φέρει χαμηλό 

προφυλακτήριο τοίχο ανωδομής Το σχήμα του τελευταίου εσωτερικού μόλου υπαγορεύεται και από την 

ανάγκη προστασίας έναντι κυματισμών περιθλάσεως.  

Οι ανωδομές των κρηπιδωμάτων και των μόλων ορίζονται μέχρι την στάθμη +1,20 μ., ενώ η στάθμη του πλωτού μόλου 

υπό φορτίο λειτουργίας, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 50 εκ. 

Κλίνη Ανέλκυσης 

Καθέλκυσης Σκαφών 

Τουριστικό Αγκυροβόλιο 
Αγ. Πελαγίας 

Αντιπροσαμμωτικός μόλος 
συνολικού μήκους 30 m 

Προσήνεμος μόλοςσυνολικού 

μήκους 200 m 

Υπήνεμος μόλος συνολικού 
μήκους 123 m 

Εσωτερικά κρηπιδώματα 
συνολικού μήκους 157 m 

Κτήριο Γραφείου, 
Χώρων Υγιεινής και 

Αποθήκης 
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Τα κρηπιδώματα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ζώνη αιγιαλού (από την εγκεκριμένη οριογραμμή) και τον 

προσήνεμο μόλο δημιουργούν χερσαίους χώρους που είναι απαραίτητοι για. την λειτουργία του αγκυροβολίου. Οι 

χερσαίοι αυτοί χώροι έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 5,5 στρέμματα. 

Στους χερσαίους χώρους (βλέπε φωτογραφική τεκμηρίωση) χωροθετούνται τα εξής:  

 κεκλιμμένο επίπεδο ανάσυρσης σκάφων (γλιστρά) 

 ισόγειο κτήριο 7,0x15,0 μ. 

 χώρος εναπόθεσης και διαχείμασης σκαφών 

 δεξαμενή υγρών καταλοίπων πλοίων, 

 παρά την είσοδο, χώρος Parking για 30 Ι.Χ. αυτοκίνητα. 

Στον εξοπλισμό του αγκυροβολίου συμπεριλαμβάνονται: 

 Δέστρες χυτοσιδηρές των 80 και των 20kgr ανά 4,0m για την πρόσδεση των σκαφών αναψυχής 

 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και δικτύων παροχής πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας 

 Δίκτυο πυρόσβεσης 

 Κτίσμα γραφείου, αποθήκης και χώρων υγιεινής 105 τ.μ. 

 Φανός ακρομωλίου σύμφωνα με· οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Π.Ν. 

 Travelift για την ανάσυρση των σκαφών από το κεκλιμμένο επίπεδο (γλίστρα) 

 Δεξαμενή περισυλλογής βιολογικών και ελαιωδών αποβλήτων 

 Κάδοι απορριμάτων 

 Σύστημα αγκυροβολίας σκαφών (ποντισμένες ναυτικές αλυσίδες και πλωτά ναύδετα) 

 Τσιμεντοσωλήνες Φ800 για την ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης 

 Γραμμικοί προσκρουστήρες. 

Τα βάθη εντός της λιμενολεκάνης είναι κατά κανόνα -3,50 m (από Μ.Σ.Θ.). Στην είσοδο του αγκυροβολίου το ελεύθερο 

βάθος είναι -5,00 m. 

Εντός του αγκυροβολίου είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά αλλά δεν έχει προς το παρόν τοποθετηθεί, ένας πλωτός 

μόλος πλάτους 2,5 μ. και μήκους 60 μ., ο οποίος προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό (βλέπε προβλεπόμενη θέση στο 

ακόλουθο σχήμα).  
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Άλλα λιμενικά έργα δημόσιου συμφέροντος στην εγγύς περιοχή δεν υπάρχουν. Ο πλησιέστερος μεγάλος λιμένας είναι 

εκείνος του Αργοστολίου, σε απόσταση περίπου 11km βόρειο-βορειδυτικά. 

6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.2.1 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών 

Καθώς πρόκειται για υφιστάμενο λιμένα, δεν υπάρχει απαίτηση για διάνοιξη δρόμου πρόσβασης. Ο υφιστάμενος 

επαρχιακός δρόμος επαρκεί για την πρόσβαση των χρηστών του λιμένα.   

 

Οδός πρόσβασης 

προς το αγκυροβόλιο 

Υφιστάμενο επαρχιακό δίκτυο 
μέσω του οποίου προσεγγίζεται 

το εξεταζόμενο έργο 

Χωρος όπου προβλέπεται 
μελλοντικά να τοποθετειθεί ο 

πλωτός μόλος 
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Όσον αφορά στην στα λοιπά δίκτυα υποδομών, αναφέρεται ότι υπάρχει ήδη σύνδεση τόσο με το δίκτυο χαμηλής τάσης 

του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. 

6.2.2 Χώροι Στάθμευσης  

Υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμού για ΙΧ αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά και ψυγεία και χώρος στάθμευσης για  αυτοκίνητα 

επισκεπτών. Συνολικά στο αγκυροβόλιο έχουν προβλεφθεί 30 θέσεις στάθμευσης. 

6.2.3 Δεξαμενή περισυλλογής βιολογικών και ελαιωδών αποβλήτων 

Εντός του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών εντοπίζεται δεξαμενή καταλοίπων διαστάσεων D = 1,40m, L = 10,5m 

συνολικής χωρητικότητας περίπου 14,7 m3 διαιρούμενη στα δύο με διαχωριστικό χώρισμα, τοποθετούμενη στο 

έδαφος, εγκιβωτισμένη σε τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιβαλλόμενη από στεγανοποιητική μεμβράνη. 

6.2.4 Τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Το αγκυροβόλιο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών του (βλέπε 

ανωτέρω ενότητα 6.1.2).  

6.2.5 Παροχή καυσίμων 

Στον υφιστάμενο λιμένα δεν υπάρχει μόνιμος σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Η 

παροχή καυσίμου πετρελαίου DIESEL καθώς και οποιοδήποτε τύπου βενζίνης για χρήση από τα σκάφη που 

ελλιμενίζονται, εκτελείται -εφόσον απαιτηθεί- με αυτοκινούμενο βυτίο καυσίμων το οποίο μεταβαίνει στον χώρο 

εκάστου σκάφους. 

6.2.6 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται 

Τα κρηπιδώματα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ζώνη αιγιαλού (από την εγκεκριμένη οριογραμμή) και τον 

προσήνεμο μόλο δημιουργούν χερσαίους χώρους που είναι απαραίτητοι για. την λειτουργία του αγκυροβολίου. Οι 

χερσαίοι αυτοί χώροι έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 5,5 στρέμματα. 

6.2.7 Εξασφάλιση ανεμπόδιστης απορροής ομβρίων υδάτων  

Το σύνολο του λιμένα έχει κατάλληλη κλίση για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων.  

6.2.8 Διασφάλιση ανανέωσης των θαλάσσιων υδάτων  

Η ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης έχει εξασφαλίσθεί από την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διατομής Φ800 

(βλέπε ακόλουθη φωτογραφία).  
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6.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Πρόκειται για υφιστάμενο έργο, και στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται να γίνει οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση 

των λιμενικών έργων. 

6.4 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.4.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του έργου 

Αναλυτική περιγραφή του έργου γίνεται στην παρ. 6.1 της παρούσας μελέτης. 

6.4.2 Εισροές ενέργειας και νερού 

6.4.2.1 Απαιτούμενη ενέργεια 

Για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών έχει γίνει σύνδεση με το τοπικό δίκτυο 

ηλεκτροδότησης, η επιβάρυνση του οποίου είναι μικρού μεγέθους (σχεδόν αμελητέα) αφού δεν γίνεται χρήση σημαντικών 

ποσοτήτων ενέργειας.  

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι ως δείκτης μέσης ενεργειακής κατανάλωσης ενός σκάφους λαμβάνονται οι 2,5 kw/ημέρα. 

Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την επισκεψιμότητα του λιμένα καθώς επίσης και από τα τυχόν μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας που δύναται να εφαρμοστούν. 

6.4.2.2 Απαιτούμενη ποσότητα νερού 

Για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του αγκυροβολίου έχει γίνει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Τυπικές 

τιμές κατανάλωσης νερού σε σύγχρονες μαρίνες κυμαίνονται στα 100lt/d ανά θέση σκάφους. Η κατανάλωση αυτή 

μπορεί να παρουσιάσει αυξομείωση της τάξης του +25% / -75% την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα.  

6.4.3 Εκροές υγρών αποβλήτων 

Κατά τη λειτουργία του έργου, υγρά απόβλητα παράγονται κυρίως από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και αφορούν σε: 

Αγωγοί ανανέωσης των 
υδάτων 
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Υγρά απόβλητα σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους και σκαφών αναψυχής & αλιευτικών σκαφών 

Υγρά απόβλητα από τη λειτουργία τέτοιων σκαφών μπορούν να προέλθουν από τη χρήση των ναυτικών τουαλετών, την 

αποχέτευση των νερών των κουζινών και των μηχανών. 

Τα αλιευτικά σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν δεξαμενές  

συγκράτησης  υγρών  καταλοίπων, επομένως δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της παραγωγής υγρών καταλοίπων στο 

πλαίσια της λειτουργίας του υφιστάμενου αγκυροβολίου. Τα σκάφη αυτά συνήθως διαθέτουν τουαλέτες «άμεσης 

εκκένωσης», οι οποίες και θα πρέπει να σφραγίζονται κατά τον ελλιμενισμό τους. 

Υγρά  βιολογικά  κατάλοιπα  παράγουν κυρίως τα σκάφη αναψυχής που στην συγκεκριμένη περίπτωση ελλιμενίζονται 

βραχυπροθέσμα στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Παρ' ότι η ρύπανση από την πηγή αυτή είναι γενικότερα μικρή λόγω και 

της εξαιρετικά περιορισμένης χρήσης που γίνεται των ναυτικών τουαλετών για την εξάλειψη της προκαλούμενης 

μόλυνσης, τα σκάφη αναψυχής υποχρεούται να διαθέτουν δεξαμενή συλλογής των λυμάτων (Holding tank) ή χημική 

τουαλέτα. Οι δεξαμενές συλλογής ή οι χημικές τουαλέτες αδειάζονται στην ανοιχτή θάλασσα. Οι τυπικές τιμές 

χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων σκαφών αναψυχής προσομοιάζουν αυτές των αστικών αποβλήτων.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικά η μέση παραγωγή αστικών λυμάτων συναρτήσει του μεγέθους των 

σκαφών αναψυχής.  

Πίνακας 6-1: Ημερήσια Παραγωγή Αποβλήτων 

(Πηγή: ΙSΟ/DIS 15749-1/2001 “Ships and marine technology – Drainage systems on ships and marine structures – Part 1: 

Sanitary drainage systems design) 

Μέγεθος 
σκάφους (m) 

Μέση 
Χωρητικότητα 

Δεξαμενής 
Σκάφους (lt) 

Ποσοστό Σκαφών 
με Δεξαμενές 

Υγρών Αποβλήτων 

Εκτίμηση Ποσότητας Αποβλήτων Βάση του ISO 
Standard (lt) 

Μέση Ημερήσια 
Παραγωγή Αστικών 

Λυμάτων (Black Water) 

Μέση Ημερήσια Παραγωγή 
Αστικών Λυμάτων (Grey 

Water) 

8-10 800 100% 170 250 

10-15 1.500 100% 250 500 

15-20 2.500 100% 550 1.165 

20-30 4.000 100% 770 1.760 

Κατά τη λειτουργία του έργου, και με προϋπόθεση την τήρηση των κανονισμών, δεν είναι δυνατή η παραγωγή και η 

διάθεση λυμάτων των σκαφών εντός του αγκυροβολίου, άρα και δεν αναμένονται και επιπτώσεις από τέτοιου είδους 

λύματα. Από την μέχρι σήμερα λειτουργία του αγκυροβολίου δεν έχουν εντοπισθεί φαινόμενα υποβάθμισης εντός της 

λιμενολεκάνης. 

Επιπτώσεις λοιπόν απ' τη διάθεση λυμάτων σκαφών, μπορεί να προκληθούν μόνο σε περίπτωση ατυχήματος (π.χ. 

βύθιση σκάφους) ή σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής των κανονισμών. Με βάση τη στατιστική πιθανότητα 

πρόκλησης ατυχήματος, θεωρείται αμελητέα η ρύπανση που θα προέλθει απ' τα διαρρέοντα ανθρωπογενή λύματα του 

σκάφους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεμονωμένης καταστρατήγησης του κανονισμού λιμένα. 

Υπηρεσίες παραλαβής υγρών αποβλήτων δεν παρέχονται. 

Υγρά Πετρελαιοειδή Απόβλητα πλην των αποβλήτων ελαίων (παλαιά πετρέλαια, σεντινόνερα, λοιπά πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα) - Κωδικός ΕΚΑ 13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 

Πρόκειται για τα πετρελαιοειδή απόβλητα από τους χώρους μηχανοστασίου σκάφους, π.χ. καύσιμα που διαρρέουν 

από καμένες φλάντζες ή φθαρμένους σωλήνες, υπολείμματα καυσίμου, παλαιά πετρέλαια, σκουριές, σεντινόνερα 

(μίγμα από πετρέλαιο, θαλασσινό-γλυκό νερό, λιπαντικό λάδι κλπ.)  
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Η μέγιστη παραγόμενη ποσότητα αυτής της κατηγορίας αποβλήτων, σύμφωνα με στοιχεία αλιέων, εκτιμάται σε 10-15 

lt/έτος ανά σκάφος, ανάλογα με τον τύπο και την χρήση του κάθε σκάφους.  

Απόβλητα Ελαίων / χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (ΑΕ) - Κωδικοί ΕΚΑ 13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων 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.  

Πρόκειται για καμένα λάδια μηχανών και άλλα οποιασδήποτε μορφής και χρήσεως λάδια προερχόμενα από τα σκάφη. 

Η παραγόμενη ποσότητα αυτής της κατηγορίας αποβλήτων, σύμφωνα με στοιχεία ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών, 

εκτιμάται σε 10-15 lt/έτος ανά σκάφος, ανάλογα με τον τύπο και την χρήση του κάθε σκάφους.  

Αν και έχουν κατασκευαστεί δεξαμενές περισυλλογής βιολογικών και ελαιωδών αποβλήτων, δεν γίνεται χρήση αυτών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του αγκυροβολίου, ο δήμος, ως φορέας λειτουργίας αυτού, θα υπογράψει Προγραμματική 

Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης για την χρήση των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και 

Καταλοίπων Πλοίων του τελευταίου σύμφωνα με το αντίστοιχο Σχέδιό του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος θα 

εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Το Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης επισυνάπτεται της παρούσας 

μελέτης ως παράρτημα. 

Επίσης, σε περίπτωση παρουσίασης έκτακτης ανάγκης δύναται (βάσει της υπογραφείσσας προγραμματικής 

σύμβασης) το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης να παραχωρήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό του προς 

εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.     

Υδρογονάνθρακες 

Η ρύπανση από υδρογονάνθρακες, είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα λειτουργίας λιμένων. Οι επιπτώσεις απ' 

τους υδρογονάνθρακες αφορούν τόσο το βιοτικό όσο και το αβιοτικό περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής. Το μέγεθος 

και η έκταση των επιπτώσεων σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα των ρυπαντικών υδρογονανθράκων και με την 

ποιότητά τους, κάτι το οποίο με τη σειρά του σχετίζεται άμεσα με την πηγή ρύπανσης. 

Στην περίπτωση ρύπανσης "ρουτίνας" (π.χ. ρύπανση νερού ψύξης, απόπλυση λιπαντικών από τα έδρανα των αξόνων 

των ελίκων και των πηδαλίων) οι επιπτώσεις απ' τους υδρογονάνθρακες είναι ελαφρά αρνητικές, συχνά μη δυνάμενες 

να αποφευχθούν και συνήθως μην απαιτώντας ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης.  

Αντίθετα στην περίπτωση διαρροής δεξαμενών καυσίμων, ατυχημάτων ή / και βυθίσεως σκάφους, οι διαρροές μπορεί 

να είναι σημαντικές και οι επιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικές και επικίνδυνες.  

Μέταλλα 

Πολυάριθμα μεταλλικά στοιχεία εισέρχονται στο θαλάσσιο νερό του αγκυροβολίου, είτε κατ' ευθείαν από τα 

ελλιμενισμένα σκάφη, είτε έμμεσα από το πλύσιμο των προβλητών και των δαπέδων των κρηπιδωμάτων από τα νερά 

της βροχής. Ειδικότερα, οι κυριότερες συνήθεις πηγές μεταλλικών στοιχείων και ενώσεών τους είναι οι κάτωθι:  

o Απόπλυση χερσαίων χώρων 

o Καυσαέρια από τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη 

o Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών σκαφών: 

o Ηλεκτρόλυση προστατευτικών ανοδίων από ψευδάργυρο 

o Αντιρρυπαντική προστασία υφάλων 

Γενικά αναφέρεται ότι η απουσία επισκευαστικής ζώνης στους χερσαίους χώρους του αγκυροβολίου ουσιαστικά 

καθιστά την πιθανότητα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με μέταλλα εξαιρετικά περιορισμένη έως μηδενική. 
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6.4.4 Εκροές στερεών αποβλήτων 

Τα απόβλητα που παράγουν οι χρήστες του αγκυροβολίου είναι οικιακής φύσεως, τα οποία συλλέγονται σε κάδους ή 

σακκούλες και οδηγούνται προς διαχείριση όπως και τα λοιπά απορρίμματα του Δήμου. Οι εν λόγω ποσότητες είναι  

μικρές. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών ο δήμος έχει τοποθετήσει κάδους χωρητικότητας 1.100lt στην είσοδο του 

αγκυροβολίου για την , οι οποίοι και συλλέγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής του δήμου. Συμπληρωματικά 

των ανωτέρω υπάρχει τοποθετημένος και κάδος ανακύκλωσης (μπλε κάδος χωρητικότητας 1.100lt). 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης δύναται να παράγονται και άλλου είδους στερεά απόβλητα όπως μπαταρίες και 

συσσωρευτές, μέταλλα, κλπ, τα οποία απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένα 

συστήματα προς εναλλακτική διαχείριση. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων (ενδεικτική και όχι 

περιοριστική) κατά τη φάση λειτουργίας του έργου βάσει των κωδικών ΕΚΑ. 
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Α/Α 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Περιγραφή αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 
αφορά το έργο 

Δυνητικές Εργασίες 
Διάθεσης/ Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων κατά 
την κατασκευή του καταφυγίου 

Στερεά απόβλητα 

15 01 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

Σ1 15 01 01 
Συσκευασία από χαρτί και 

χαρτόνι 
Υλικά συσκευασίας R3, R5, R13 

Συλλέγονται από το δήμο και οδηγούνται προς 
κατάλληλη διαχείριση (διάθεση σε ΧΥΤΑ, ανακύκλωση). 

Σ2 15 01 02 Πλαστική συσκευασία Υλικά συσκευασίας R5, R13 

Σ3 15 01 03 Ξύλινη συσκευασία Υλικά συσκευασίας R3,R5,R13 

Σ4 15 01 04 Μεταλλική συσκευασία Υλικά συσκευασίας R4,R13 

Σ5 15 01 05 Συνθετική συσκευασία Υλικά συσκευασίας R5,R13 

Σ6 15 01 06 Μεικτή συσκευασία Υλικά συσκευασίας R4,R5,R13 

Σ7 15 01 07 Γυάλινη συσκευασία Υλικά συσκευασίας R4,R13 

16 06 Μπαταρίες και συσσωρευτές 

Σ8 16 06 04 
Αλκαλικές μπαταρίες (εκτός 

από το σημείο 16 06 03) 
Μπαταρίες D15, R5,R13 

Συλλέγονται από το δήμο και οδηγούνται προς 
κατάλληλη διαχείριση 

Σ9 16 06 05 
Άλλες μπαταρίες και 

συσσωρευτές 
Μπαταρίες οχημάτων κτλ D15, R5,R13 

Μέταλλα 17 04 (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

Σ10 17 04 01 
Xαλκός, μπρούντζος, 

ορείχαλκος 
 

Χαλκός περιλαμβάνεται 
κυρίως στα 

υφαλοχρώματα και στις 
αντιαποθετικές βαφές  

D15, R4,R13 

Στο αγκυροβόλιο δεν πραγματοποιούνται εργασίες που 
να παράγουν τέτοιου είδους απόβλητα. 

Εντούτοις, στον Κανονισμό Λειτουργίας υπάρχουν 
συστάσεις στους χρήστες του λιμένα, προκειμένου να 
προχωρούν σε χρήση αποκλειστικά και μόνον βαφών 

από οξείδια του χαλκού και οργανικές ενώσεις του 
κασσιτέρου (τριβουτυλφθοριούχος κασσίτερος), έναντι 

βαφών που έχουν βάση τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια 
(PCB’s) και οργανοκασσιτερούχες ενώσεις 

(TBT‐tributyltin), που προκαλούν σοβαρές τοξικές 
Xαλκός, Χαλκός περιλαμβάνεται κυρίως στα 

υφαλοχρώματα και στις αντιαποθετικές βαφές 
μπρούντζος, ορείχαλκος δράσεις στους οργανισμούς. 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα 

Σ11 20 03 01 Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα 
Απορρίμματα οικιακού 

τύπου 
R3,R4,R5,R13 

Συλλέγονται από το δήμο και οδηγούνται προς 
κατάλληλη διαχείριση 
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Στο εξεταζόμενο αγκυροβόλιο, δεν γίνονται εργασίες συντήρησης / επισκευής των σκαφών. Τα σκάφη οδηγούνται σε 

πλησιέστερα καρνάγια της ευρύτερης περιοχής για υφαλοκαθαρισμούς, υφαλοχρωματισμούς και άλλου είδους 

εργασίες συντήρησης / επισκευής.  Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν επικίνδυνα στερεά απόβλητα κατά τη 

διενέργεια έκτακτων μικρής κλίμακας εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής, αυτά θα πρέπει να 

διαχειρισθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης που θα υπογράψει ο δήμος με αυτό. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο δήμος θα εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

6.4.5 Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του αγκυροβολίου στην ποιότητα της ατμόσφαιρας εστιάζονται στην εκπομπή αέριων 

ρύπων από την κίνηση των οχημάτων και των σκαφών κυρίως κατά την τουριστική περίοδο. Στο υπόλοιπο του έτους η 

συσχετιζόμενη με την λειτουργία του τουριστικού καταφυγίου χερσαία και θαλάσσια κυκλοφορία περιορίζεται κατά 

πολύ και η λιμενική χρήση σχεδόν εξολοκλήρου αφορά τα αλιευτικά σκάφη.  

Όσον αφορά στις εκπομπές των σκαφών αυτές οφείλονται κυρίως στην καύση του καυσίμου που χρησιμοποιείται για 

την κίνησή τους. Οι εκπομπές ρύπων από ένα σκάφος αποτελούν συνάρτηση πολλών μεταβλητών, οι οποίες μπορούν 

να ταξινομηθούν σε μεταβλητές που συνδέονται με τις συνθήκες πλεύσης (ταχύτητα) και σε μεταβλητές που έχουν 

σχέση με τα χαρακτηριστικά του πλοίου (ηλικία, ισχύς κινητήριος κλπ) και τις συνθήκες λειτουργίας (φόρτιση μηχανής, 

θερμοκρασία, ποιότητα καυσίμου). 

Το κύριο χαρακτηριστικό για τις εκπομπές αυτές είναι ότι εκλύονται κυρίως κατά την φάση του πλου και όχι κατά την 

πρόσδεση του σκάφους στο κρηπίδωμα. Σημειώνεται δε ότι οι μηχανές των σκαφών κατά τον απόπλου – κατάπλου 

δουλεύουν με μειωμένη ισχύ. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται ενδεικτικά συντελεστές εκπομπής προσαρμοσμένοι στην ελληνική πραγματικότητα όπως 

δίδονται στη βιβλιογραφία (Ι. Εγγλέζου, Β.Σ. Τσελέντης, Ε. Τζαννάτος, και Γ.Θ.Αμανατίδης, "Εκτίμηση των 

ατμοσφαιρικών ρυπαντικών φορτίων από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στο λιμάνι του Πειραιά", Τεχνικά Χρονικά, 2, 

1992). 

Συντελεστές εκπομπής εμπορικών πλοίων (gr/kWh) 

ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ CO NOx HC SO2 TSP 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΛΟΙΑ < 1600 ΚΟΧ 2,6 8,7 1,2 4,0 0,5 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 2,6 8,7 1,2 1,3 0,5 

ΤΑΧΥΠΛΟΑ 4,2 10,1 5,4 01,3 0,5 

Ο υπολογισμός των εκπομπών των σκαφών εντός του καταφυγίου για καθένα από τους παραπάνω ρύπους, γίνεται με 

βάση την ακόλουθη σχέση: 

Εi,j = εi * Ρj * Τj 

Όπου: Εi,j η εκπομπή του ρύπου i από το πλοίο j, όταν αυτό κινείται στην περιοχή του καταφυγίου για χρόνο Τj με ισχύ 

Ρj. 

Από την μέχρι σήμερα λειτουργία του αγκυροβολίου και λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητά του και την γενικότερη 

χρήση του δεν έχουν παρατηρηθεί επιβαρύνσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας. 

Αναφορικά με την κυκλοφορία των οχημάτων των χρηστών του αγκυροβολίου, η έως σήμερα λειτουργία του τελευταίου 

δεν έχει επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της περιοχής με σημαντικές ποσότητες αερίων ρύπων κατί το οποίο δεν δύναται να 

μεταβληθεί από τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με 

την υφιστάμενη κατάσταση. 
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Ακόμη και στην περίπτωση της μικρής αύξησης των οχημάτων που θα προσεγγίζουν και θα εξυπηρετούνται από το 

αγκυροβόλιο, η οδός πρόσβαση έχει επαρκή κυκλοφοριακή ικανότητα για τον προβλεπόμενο αυτό φόρτο, με 

αποτέλεσμα να μην αναμένεται να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και κατ’ επέκταση αυξημένη εκπομπή 

αέριων ρύπων.  

Οι πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία λόγω της λειτουργίας του, είναι χαμηλές και κάτω των 

ορίων που ορίζει η πολιτεία.  

Εν προκειμένω, εκτιμάται ότι η λειτουργία του αγκυροβολίου στο σύνολό του, δεν δύναται να ξεπεράσει τις 

προδιαγραφόμενες ισχύουσες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

6.4.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του καταφυγίου είναι: 

 οι μηχανές των σκαφών (όταν αυτά είναι στάσιμα και οι μηχανές λειτουργούν, είτε κατά τον κατάπλου και τον 

απόπλου) 

 η κίνηση των οχημάτων που προσεγγίζουν το λιμένα, κυρίως κατά την θερινή περίοδο 

Ο θόρυβος που προέρχεται από το χώρο ελλιμενισμού των σκαφών οφείλεται κυρίως στις μηχανές των μηχανοκίνητων 

σκαφών αλλά και από το θόρυβο (σφύριγμα) που θα παράγεται από το πέρασμα του ανέμου ανάμεσα στα κατάρτια 

των ιστιοφόρων σκαφών. 

Από τις ανωτέρω η κύρια αιτία δημιουργίας θορύβου, είναι η λειτουργία των μηχανών κίνησης των σκαφών, η οποία 

προέρχεται από τα αλιευτικά σκάφη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και από τα όποια μηχανοκίνητα διερχόμενων 

σκάφη αναψυχής κατά τη θερινή περίοδο. Οι άλλες αιτίες παραγωγής θορύβου, δηλαδή ο αεροδυναμικός θόρυβος και 

ο υδροδυναμικός θόρυβος είναι ανεπαίσθητες.  

Τα επίπεδα θορύβου που εκπέμπονται από τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής, διέπονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

94/25/ΕΕ και 2003/44/ΕΕ οι οποίες προνοούν ότι τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα ώστε να επιτυγχάνουν τα πιο κάτω επίπεδα θορύβου.  

Επίπεδα θορύβου από μηχανοκίνητα σκάφη βάσει της Οδηγίας 2003/44/ΕΕ 

Single Engine Power in kW Maximum Sound Pressure Level=LpASmax in dB 

Pn < 10kW 67 

10 <Pn< 40 72 

Pn>40 75 

10kW= 15 hp 40kW= 54 hp 

Pn = rated engine power in kW at rated speed and LpSmax= maximum sound pressure 

levels in dB 

Αντίστοιχα ο θόρυβος που προέρχεται από τους χώρους στάθμευσης οφείλεται κυρίως στα οχήματα των χρηστών του 

αγκυροβολίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κύρια χρήση του αγκυροβολίου δεν θα αλλάξει, δεν αναμένεται να υπάρξει 

οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή της υφιστάμενης στάθμης θορύβου: 

 αφενός διότι ο χερσαίος και ο θαλάσσιος φόρτος που μπορεί να δημιουργηθεί από μια λιμενική εγκατάσταση 

αυτού του μεγέθους είναι περιορισμένος 

 αφετέρου διότι ένα σημαντικό τμήμα αυτού δεν θα εισαχθεί με την λειτουργία του έργου αλλά ήδη υφίσταται 

επί σειρά ετών στην περιοχή. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στον θόρυβο από τη κίνηση των σκαφών, δεν αναμένεται σημαντική αύξηση της στάθμης του 

θορύβου σε σχέση με την τωρινή κατάσταση, δεδομένου ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι υφιστάμενες και δεν 

προβλέπεται αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού. Επιπλέον, οι όποιες επιπτώσεις από τη λειτουργία των μηχανών των 

σκαφών θεωρούνται αμελητέες, διότι κατά την παραβολή των σκαφών οι μηχανές είτε λειτουργούν σε πολύ χαμηλές 

στροφές είτε είναι σβηστές.  

Όσον αφορά στον θόρυβο που σχετίζεται με την χερσαία κυκλοφορία, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεδομένου 

ότι ο αριθμός των οχημάτων των επισκεπτών / αλιέων που κινούνται στην περιοχή είναι περιορισμένος και επιπλέον η 

ταχύτητα κυκλοφορίας είναι μικρή, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των επιπέδων θορύβου. 

Σε κάθε περίπτωση οι δραστηριότητες που ήδη έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα από την λειτουργία του 

χαρακτηρίζονται από αποδεκτά επίπεδα θορύβου.  

6.4.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Το είδος των δραστηριοτήτων είναι τέτοιο που δεν σχετίζεται με τη δημιουργία ακτινοβολιών και ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων. 

6.4.8 Διάθεση βυθοκορημάτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του αγκυροβολίου, παράγονται βυθοκορήματα από την περιοδική συντήρηση ωφέλιμου 

βάθους λιμενικών έργων, η οποία ενδέχεται να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Οι εργασίες συντήρησης 

εκτιμάται ότι θα λαβαίνουν χώρα κάθε δεκαπέντε με είκοσι χρόνια περίπου, και μετά από την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων επιβεβαιωτικών ερευνών (βυθομετρήσεις). 

6.5 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Παύση της λειτουργίας του έργου δεν προβλέπεται καθώς το υπό μελέτη έργο καλείται να καλύψει πάγιες ανάγκες 

αγκυροβολίας της περιοχής και είναι ενταγμένο σε ένα δίκτυο εγκαταστάσεων ελλιμενισμού στην Κεφαλονιά. Σε κάθε 

περίπτωση εάν και εφόσον αποφασιστεί η καθαίρεση του έργου, η αποκατάσταση θα σχεδιαστεί με βάση τα επόμενα 

κριτήρια: 

 την ομαλή επανένταξη του χώρου στο φυσικό του περιβάλλον 

 την άρση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

6.6 ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η μελετώμενη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις οδηγίες Seveso.  

Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων των 

σκαφών στον θαλάσσιο χώρο, θα πρέπει να τηρείται επακριβώς το Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων.  

Τέλος, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, ο χώρος του αγκυροβολίου θα εφοδιάζεται με 

αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, σε συνεργασία με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων. Γενικά πρέπει 

να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης. 
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Η παπούζα μελέηε αθοπά ζε ςθιζηάμενο λιμενικό έπγο πος έσοςν καηαζκεςαζηεί ενηόρ ηερ δώνερ αιγιαλού και 

σπεζιμοποιείηαι για ηεν αζθαλή αγκςποβολία - ελλιμενιζμό ππωηίζηωρ ηοςπιζηικών και δεςηεπεύονηορ αλιεςηικών 

ζκαθών. 

Οι ανωηέπω λιμενικέρ καηαζκεςέρ ζηεν παπούζα θάζε ζηεπούνηαι πεπιβαλλονηικών όπων και για ηο λόγο αςηό είναι 

ζε εξέλιξε ε διαδικαζία πεπιβαλλονηικήρ αδειοδόηεζερ αςηών. 

Ωρ εκ ηούηος, δεν εξεηάδονηαι εναλλακηικέρ λύζειρ. 
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8 ΤΦΙΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

8.1 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

φιθςκα ιε ηδκ ΤΑ 170225/2014 (ΦΔΚ 135/Β/27.01.2014) ζημ ηεθάθαζμ αοηυ ηαηαβνάθμκηαζ, ακαθφμκηαζ ηαζ 

αλζμθμβμφκηαζ μζ πανάιεηνμζ ημο θοζζημφ ηαζ ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. Ο ααειυξ 

ακάθοζδξ ζε ηάεε πενίπηςζδ εα ακηαπμηνίκεηαζ ζημ ιέβεεμξ ηςκ ακαιεκχιεκςκ άιεζςκ ηαζ έιιεζςκ επζπηχζεςκ, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδκ θεζημονβία θμζπχκ οθζζηάιεκςκ ένβςκ. 

Δζδζηυηενα, δ πενζμπή ιεθέηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ εηπυκδζδξ πενζααθθμκηζηχκ ιεθεηχκ βζα ένβα ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ οπμηαηδβμνίαξ Α2, ηαεμνίγεηαζ ζημ 0,5km απυ ηα υνζα ημο πχνμο επέιααζδξ βζα πενζμπέξ εκηυξ 

μνίςκ μζηζζιχκ ή ζπεδίμο πυθδξ. 

Ζ έηηαζδ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ιπμνεί ηαηά πενίπηςζδ κα αολδεεί, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο ιεθεηδηή ηδξ ΜΠΔ, ακάθμβα ιε 

ημ είδμξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο ένβμο ζε ζοζπέηζζδ ιε ηδ γχκδ επζννμήξ ημο. 

ημ αηυθμομεμ ζπήια πανμοζζάγεηαζ δ άιεζδ πενζμπή ιεθέηδξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ γχκδ 1,0km απυ ηδ εέζδ ημο 

ελεηαγυιεκμο θζιέκα.  

 

ρήκα 8-1: Πεξηνρή κειέηεο 

Πεξηνρή αθηίλαο 0,5km 
πέξημ ηνπ εμεηαδόκελνπ 

ρώξνπ επέκβαζεο 

Τθηζηάκελν αγθπξνβόιην 
ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ 

Αγίαο Πειαγίαο 
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Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζε μνζζιέκεξ παναιέηνμοξ, ηυζμ ημο θοζζημφ υζμ ηαζ ημο ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ, 

ελεηάγεηαζ ηαζ εονφηενδ πενζμπή (γχκδ επζννμήξ), πένζλ ημο ένβμο, ακαθυβςξ ηςκ δζαεέζζιςκ ηάεε θμνά δεδμιέκςκ 

ηαζ ζημζπείςκ, ή/ηαζ ηδξ ηθίιαηαξ ηςκ επζπηχζεςκ πμο δφκαηαζ κα έπεζ δ θεζημονβία ημο. 

8.2 ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ 

8.2.1 Βηνθιηκαηηθέο πλζήθεο 

φιθςκα ιε ημ θοημημζκςκζηυ πάνηδ ηδξ Δθθάδαξ ηαηά Μαονμιιάηδ 1980 ηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνχηδξ εεκζηήξ 

απμβναθήξ ηςκ δαζχκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ ειθακίγμκηαζ μζ Θενιμιεζμβζαηέξ δζαπθάζεζξ (Oleo – 

Ceratonion) Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο, πμο λεηζκα απυ ηδ εάθαζζα ηαζ ηαθφπηεζ ηζξ πεδζκέξ ηαζ λδνμεενιζηέξ πενζμπέξ. 

Κφνζα παναηηδνζζηζηά θοηά είκαζ μ ζπίκμξ, δ αβνζεθζά, ημ πμονκάνζ, δ αθάκα ηαζ εκιένεζ δ παθέπζμξ πεφηδ. Ζ γχκδ 

αοηή, ηαηαθαιαάκεζ ηονίςξ ηζξ πενζμπέξ ιε ημ ιζηνυηενμ ορυιεηνμ. 

Ζ αθάζηδζδ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ ακήηεζ ζηδκ Δοιεζμβεζαηή γχκδ αθάζηδζδξ (Quercetalia ilicis) ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ηαηχηενδ ηαζ εενιμλδνυηενδ οπμγχκδ ηςκ εενιμιεζμβεζαηχκ δζαπθάζεςκ Oleo-Ceratonion 

(εενιμιεζμβεζαηυξ υνμθμξ) ιε ηθίια πμο παναηηδνίγεηαζ απυ πεζιενζκέξ ή εανζκμθεζκμπςνζκέξ ανμπμπηχζεζξ, μζ 

μπμίεξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 250 - 550 mm εηδζίςξ ηαζ απυ ιία παναηεηαιέκδ λδνά πενίμδμ δζάνηεζαξ 4 - 6 ιδκχκ. 

Ζ πενζμπή ημο ένβμο εκημπίγεηαζ εκηυξ ημο αολδηζημφ πχνμο Oleo ceratonietum, μ μπμίμξ εηηείκεηαζ ημκηά ζηδκ 

πανάηηζα γχκδ ηαζ βεκζηυηενα ζε πενζμπέξ παιδθμφ ορμιέηνμο. Ζ παναηηδνζζηζηή θοζζηή αθάζηδζδ ηδξ γχκδξ αοηήξ 

ιε ημοξ επζιένμοξ αζμηυπμοξ ηδξ, απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ εαικχδδ θνοβακζηά είδδ ηαζ πμχδδ αθάζηδζδ.  

Υαναηηδνζζηζηά είδδ είκαζ μ ζπίκμξ (Pistacia lentiscus) ηαζ δ αβνζεθζά (Olea vαr. Oleaster), εκχ ζηα ροπνμυνζα 

παναηηδνζζηζηυ είδμξ είκαζ δ ημοηζμοπζά. ηδ δζάπθαζδ αοηή εκημπίγμκηαζ ηαζ ηα δάζδ ηδξ παθεπίμο πεφηδξ ηα μπμία 

ανίζημοκ υιςξ ηζξ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ ζημκ αιέζςξ ροπνυηενμ υνμθμ αθάζηδζδξ, ημκ Quercion illicis.  

Ακ ηαζ μ οβνμαζυηενμξ αολδηζηυξ πχνμξ Oleo lentiscetum δεκ ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, εκ ημφημζξ 

ζδιεζχκεηαζ υηζ ηαζ αοηυξ οπμζηδνίγεζ επίζδξ εαικχδδ αθάζηδζδ δ μπμία υιςξ απμηεθείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ 

αείθοθθα ζηθδνυθοθθα υπςξ: αβνζεθζά (Olea oleaster), ζπίκμξ (Pistacia   lentiscus), ημημνεαοεζά (Pistacia   

terebinthus) πνίκμξ (Quercus coccifera), αζπάθαεμξ (Calycotome villosa) ηαζ αζθάηα (Phlomis lanata). ηδκ 

πενίπηςζδ ζζπονήξ οπμαάειζζδξ ημο Oleo lentiscetum απυ ακενςπμβεκείξ πζέζεζξ δ πθςνζδζηή ημο ζφκεεζδ ανπίγεζ 

κα πνμζμιμζάγεζ ιε εηείκδ ημο Oleo Ceratonietum. 

Άθθα ίδδ πμο εκημπίγμκηαζ ζε αοηυκ ημκ αολδηζηυ πχνμ είκαζ ηα αηυθμοεα: θαζηυιδθμ (Salvia fruticosae), πανμοπζά 

(Ceratonia siliqua), ηοηθάιζκμ (Cyclamen creticus), ηεφηνζμ (Teucrium sp.), νίβακδ (Origanum sp.), θθχιμξ (Verbascum 

sp.) η.ά.. 

ηζξ αγςκζηέξ δζαπθάζεζξ εκηάζζμκηαζ θοημημζκυηδηεξ μζ μπμίεξ μθείθμοκ ηδκ φπανλή ημοξ υπζ ηυζμ ζηζξ εδαθζηέξ ηαζ 

αζμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, αθθά ζηδκ ειθάκζζδ επζθακεζαηχκ κενχκ. οβηαηαθέβμκηαζ δδθαδή μζ οβνμημπζηέξ ηαζ 

πανανειάηζεξ δζαπθάζεζξ ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. ηα οδαημνέιαηα ηδξ πενζμπήξ δ 

παναπμηάιζα αθάζηδζδ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ακεπηοβιέκδ. Καηά εέζεζξ ειθακίγμκηαζ ηδθίδεξ παναηηδνζζηζηχκ 

οβνυθζθςκ εζδχκ παναπμηάιζαξ αθάζηδζδξ πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ αναζμφξ ηαθαιζχκεξ (Αrundo donax), 

θοβανζέξ (Vitex agnus castus), πζηνμδάθκεξ (Nerium oleander) ηαζ ραεζά (Typha sp.). Οζ εκ θυβς ηδθίδεξ είκαζ ιζηνήξ 

έηηαζδξ ηαζ απμηεθμφκ οπμθείιιαηα πανοδάηζαξ αθάζηδζδξ πμο πνμτπήνπε πνζκ ηδκ άζηδζδ ακενςπμβεκχκ 

δναζηδνζμηήηςκ. 

Απυ Βζμηθζιαηζηήξ άπμρδξ, ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Βζμηθζιαηζηυ Υάνηδ ηδξ Δθθάδαξ, μζ παναθζαηέξ πενζμπέξ ηαζ εηείκεξ 

ιε παιδθυ ορυιεηνμ ακήημοκ ζημκ οβνυ αζμηθζιαηζηυ υνμθμ ιε εενιυ πεζιχκα ηαζ ιε ηδ ιέζδ εθάπζζηδ εενιμηναζία 

ημο ροπνυηενμο ιήκα (m) κα είκαζ m>7°C) ηαζ ζημκ αζεεκή εενιμ-ιεζμβεζαηυ ηφπμ αζμηθίιαημξ ιε ιζηνή λδνή πενίμδμ 

(100<Υ<125, υπμο Υ μ ανζειυξ ηςκ αζμθμβζηά λδνχκ διενχκ ηαηά ηδ εενιή ηαζ λδνή πενίμδμ).  
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ρήκα 8-2: Απόζπαζκα Υάξηε Βιάζηεζεο ηεο 
Διιάδαο (Πεγή: Γ. Μαπξνκάηεο) 

ρήκα 8-3: Απόζπαζκα Βηνθιηκαηηθνύ Υάξηε ηεο 
Διιάδαο 

Σμ πναβιαηζηυ υιςξ πνυηοπμ ηαηακμιήξ ηδξ αθάζηδζδξ ζηδκ πενζμπή ακαθμνάξ παναηηδνίγεηαζ ηυζμ απυ ηζξ 

πνμακαθενυιεκεξ ηθζιαηζηέξ θοημημζκυηδηεξ, υζμ ηαζ απυ ιεβάθεξ επζθάκεζεξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ ζηάδζα 

οπμαάειζζδξ ηδξ, ελαζηίαξ ηςκ ακενςπμβεκχκ πζέζεςκ πμο θεζημφνβδζα απυ ημ πανεθευκ ιέπνζ ζήιενα, ζοκεέημκηαξ 

έκα ιςζασηυ ημπίμ ιε δζανηείξ εκαθθαβέξ.  

8.2.2 Κιηκαηνινγηθά – Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία 

Σμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ πανμοζζάγεζ πμθθέξ δζαηοιάκζεζξ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο πνυκμο. Ζ εενιή πενίμδμξ 

πμο πανμοζζάγεηαζ ιεηαλφ ηςκ ιδκχκ Ημκίμο ηαζ επηειανίμο, είκαζ βεκζηά λδνή ηαζ γεζηή ιε ήπζμοξ ακέιμοξ. Καηά ηδ 

πενίμδμ Νμειανίμο-Απνζθίμο μ ηαζνυξ είκαζ ηνφμξ ηαζ οβνυξ, εκχ πμθθέξ θμνέξ πκέμοκ δοκαημί άκειμζ. Ο Οηηχανζμξ 

ηαζ μ Μάζμξ εεςνμφκηαζ ιεηαααηζημί ιήκεξ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηα ηφνζα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα, υπςξ 

έπμοκ ηαηαπςνδεεί απυ ημ Μεηεςνμθμβζηυ ηαειυ Ανβμζημθίμο (πθάημξ 380 11΄ Ν, Μήημξ 200 29΄ Δ, Ύρμξ 

Βανμιέηνμο 22,0 ιέηνα). 

8.2.2.1 Βξνρνπηώζεηο  

Γεςβναθζηά, δ ηαηακμιή ηςκ ανμπμπηχζεςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ πανμοζζάγεζ οπενμπή ζηζξ δοηζηέξ πενζμπέξ έκακηζ 

ηςκ ακηίζημζπςκ ακαημθζηχκ. ηδκ μνεζκή πενζμπή παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο εηήζζμο ανμπμιεηνζημφ φρμοξ. Δπίζδξ 

παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο φρμοξ ηδξ ανμπήξ ζε ζπέζδ ιε ημ ορυιεηνμ. Ζ Κεθαθμκζά δέπεηαζ ημ ιεβαθφηενμ φρμξ 

ηαηαηνδικζζιάηςκ απυ υθα ηα κδζζά ημο Ημοκίμο ιε πμθφ ζοπκή ειθάκζζδ ηαηαζβίδςκ. 

Βνμπενή επμπή είκαζ ηονίςξ δ πεζιενζκή, αθθά ανμπέξ παναηδνμφκηαζ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο ηαζ ηδξ 

άκμζλδξ. Οζ ανμπμπηχζεζξ είκαζ ζδζαίηενα ορδθέξ ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ ηδξ Αδνζαηζηήξ εάθαζζαξ ηαζ ημο Ημκίμο 

Πεθάβμοξ θυβς ηςκ ορδθχκ μνμζεζνχκ ηαηά ιήημξ ηςκ αηηχκ. ημ Ηυκζμ πέθαβμξ οπάνπεζ ιεβάθδ δζαθμνά ζηζξ 

ανμπμπηχζεζξ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή. Ζ εενιή πενίμδμξ είκαζ λδνή, ηαζ ζπάκζα παναηδνμφκηαζ ιειμκςιέκεξ 

ηαηαζβίδεξ. Απυ ημ επηέιανζμ ηαζ ιεηά υιςξ ζοπκά παναηδνμφκηαζ ναβδαίεξ ανμπέξ. Ο Νμέιανζμξ ηαζ μ Γεηέιανζμξ 

είκαζ μζ πζμ ανμπενμί ιήκεξ. 

Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ ανμπμπηχζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα δεδμιέκα ημο Μ.. 

Ανβμζημθίμο. Οζ ηζιέξ ηςκ ααζζηχκ παναιέηνςκ βζα ημ Μ.. Ανβμζημθίμο (1981 – 2010) δίκμκηαζ απυ ζημκ πίκαηα πμο 

αημθμοεεί. 

Θενιμιεζμβζαηέξ δζαπθάζεζξ (Oleo – Ceratonion) 
Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο 
Μεζμιεζμβεζαηή δζάπθαζδ Ανζάξ: ηφπμξ 
Βαθηακζηυξ & Ακαη. Μεζμβείμο 

Θέζε έξγνπ Θέζε έξγνπ 
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Πίλαθαο 8-1: Καηαθξεκλίζκαηα ζηνλ Μ Αξγνζηνιίνπ (1981-2010) 

Μήλαο 
Μέζν ύςνο  

(mm) 

Μεγ. 24σξνπ  

(mm) 

Ηακμοάνζμξ 93,1  68,4 

Φεανμοάνζμξ 100,0  112,5 

Μάνηζμξ 66,6  51,0 

Απνίθζμξ 49,7  63,1 

Μάζμξ 20,4  49,0 

Ημφκζμξ 10,5  67,4 

Ημφθζμξ 1,3  47,6 

Αφβμοζημξ 5,6  26,8 

επηέιανζμξ 31,3  125,2 

Οηηχανζμξ 94,7  112,9 

Νμέιανζμξ 155,9  192,3 

Γεηέιανζμξ 150,0  104,9 

ΔΣΟ 779,1 192,3 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο Μ.. Ανβμζημθίμο, μ μπμίμξ δζαεέηεζ πμθοεηείξ ιεηνήζεζξ, ημ ζοκμθζηυ εηήζζμ φρμξ ηςκ 

ανμπμπηχζεςκ ακένπεηαζ ζε 779,1 mm. Τβνυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ Νμέιανζμξ ιε 155,9 mm, εκχ λδνυηενμξ είκαζ μ 

Ημφθζμξ ιε 1,3 mm. Σμ ιέβζζημ διενήζζμ φρμξ ανμπυπηςζδξ έπεζ παναηδνδεεί ηαηά ημ ιήκα Νμέιανζμ ηαζ ακένπεηαζ ζε 

192,3 mm. Με αάζδ ηα παναπάκς ζημζπεία, παναηδνείηαζ μιαθή ηφιακζδ ηςκ ανμπμπηχζεςκ ιε πμθφ οβνμφξ 

πεζιχκεξ ηαζ λδνά ηαθμηαίνζα.  

ε ζπέζδ ιε ηδκ επμπζαηή ηαηακμιή πνμηφπηεζ υηζ ημ 80,2% ηςκ ανμπμπηχζεςκ παναηδνείηαζ ηαηά ηδκ οβνή πενίμδμ 

(Φεζκυπςνμ – Υεζιχκαξ) εκχ ημ 19,8% ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ (Άκμζλδ – Καθμηαίνζ). Τβνυηενδ επμπή είκαζ μ Υεζιχκαξ 

εκχ λδνυηενδ ημ Καθμηαίνζ. 

Τβναζία  

Ζ ιέζδ εηήζζα ζπεηζηή οβναζία ακένπεηαζ ζε 69,0%. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ οβναζίαξ παναηδνείηαζ ημ ιήκα Νμέιανζμ 

(73,4%) ηαζ ημ ιζηνυηενμ ημ ιήκα Ημφθζμ (64 ,1%) (ΔΜΤ 2013).  

Ζ ζπεηζηή οβναζία είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ιε ηδκ εενιμηναζία: ορδθή ζπεηζηή οβναζία παναηδνείηαζ ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ. ηδ πενζμπή ιεθέηδξ δ ζπεηζηή οβναζία δεκ πανμοζζάγεζ αλζυθμβδ ιεηααμθή, αθθά επδνεάγεηαζ απυ ημοξ 

ακέιμοξ πμο επζηναημφκ. Υαιδθά επίπεδα οβναζίαξ επζηναημφκ υηακ μζ άκειμζ είκαζ Β ηαζ δ αηιυζθαζνα λδνή, εκχ 

κυηζμζ άκειμζ, υπςξ μ ζνυημ, ζοκήεςξ πνμένπμκηαζ απυ ιαηνφ εαθάζζζμ δζάδνμιμ ηαζ είκαζ εενιμί ηαζ οβνμί. 

Ζ ορδθυηενδ ζπεηζηή οβναζία, βεκζηά, ειθακίγεηαζ ηδκ αοβή, ιε παιδθυηενεξ ηζιέξ κςνίξ ημ απυβεοια. Μέβζζηεξ ηζιέξ 

ζπεηζηήξ οβναζίαξ παναηδνμφκηαζ ηαηά ηα ηέθδ ημο θεζκμπχνμο ηαζ ημκ πεζιχκα. Ζ ιέζδ ζπεηζηή οβναζία κςνίξ ημ 

πνςί είκαζ 70 - 85%, ηαζ εθαηηχκεηαζ ζε 60 - 75% ημ απυβεοια. Σμ ηαθμηαίνζ μζ διενήζζεξ ηζιέξ ηοιαίκμκηαζ απυ 60 - 

74% ηδκ αοβή ηαζ εθαηηχκμκηαζ ζε 50 - 60% ημ απυβεοια. 

8.2.2.2 Θεξκνθξαζία  

Ζ εενιμηναζία ημο αένα απμηεθεί ημ ζδιακηζηυηενμ ηθζιαηζηυ ζημζπείμ ηαζ ηδ ααζζηυηενδ πανάιεηνμ ζε υθεξ ηζξ 

ηθζιαηζηέξ ηαηαηάλεζξ (Φθυηαξ 1994). Δζδζηυηενα, βζα ηδκ ελάπθςζδ ηδξ αθάζηδζδξ, ηαεμνίγεζ ζδιακηζηά ηδκ μνζγυκηζα 

ηαζ ηαηαηυνοθδ ελάπθςζδ ηςκ εζδχκ.  

Οζ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ βζα ημκ Μ.. Ανβμζημθίμο (1981 – 2010) δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί. Όπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ημκ πίκαηα αοηυκ, δ ιέζδ εηήζζα εενιμηναζία είκαζ 17,8 μC, ιε εενιυηενμ ιήκα ημκ Αφβμοζημ (25,7 μC) 
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ηαζ ροπνυηενμ ημκ Φεανμοάνζμ (11,1 μC). Ζ απυθοηα ιέβζζηδ εενιμηναζία είκαζ 40,6 μC ηαζ ζδιεζχεδηε ηαηά ημ ιήκα 

Ημφθζμ εκχ δ απυθοηα εθάπζζηδ εενιμηναζία είκαζ -0,4 μC ηαζ ζδιεζχεδηε ηαηά ημ ιήκα Μάνηζμ.  

Μζα πμθφ πνήζζιδ ηθζιαηζηή πανάιεηνμξ είκαζ ημ εηήζζμ εενιμιεηνζηυ εφνμξ (ΔΘΔ), ημ μπμίμ μνίγεηαζ ςξ δ δζαθμνά ηδξ 

ιέζδξ εενιμηναζίαξ ημο ροπνυηενμο ιήκα απυ ηδ ιέζδ εενιμηναζία ημο εενιυηενμο ιήκα. Σμ ΔΘΔ βζα ημκ Μ.. 

Ανβμζημθίμο ακένπεηαζ ζε 14,6 μC ηαηαηάζζμκηαξ ηδκ πενζμπή ζημκ ηφπμ ηθίιαημξ «Θαθάζζζμ Μεηαααηζηυ» (ηθζιαηζηή 

ηαηάηαλδ ηαηά Corczynski).  

Πίλαθαο 8-2: Σηκέο ζεξκνθξαζηαθώλ παξακέηξσλ Μ Αξγνζηνιίνπ ζε νC (1981-2010) 

Μήλαο 
Μέζε 

Θεξκνθξαζία 

Μέζε 
Max 

Θεξκ/ζία 

Μέζε 
Min 

Θεξκ/ζία 

Απόιπηε 
Μax 

Θεξκ/ζία 

Απόιπηε 
Min 

Θεξκ/ζία 

Μέζε 
Απνιύησο 

Μax Θεξκ/ζία 

Μέζε 
Απνιύησο 

Min Θεξκ/ζία 

Ηακμοάνζμξ 11,3 14,3 8,3  19,6  -0,2  17,4  3,2 

Φεανμοάνζμξ  11,1 14,1  8,0  23,4  0,6  18,2  3,9 

Μάνηζμξ 12,3 15,7  9,0  25,0  -0,4  20,9  4,9 

Απνίθζμξ 14,9 18,5  11,2  28,0  4,0  23,9  7,4 

Μάζμξ 19,7 22,9  14,5  33,6  7,8  28,5  10,4 

Ημφκζμξ 22,6  27,0 18,2 36,0 8,0 31,9 14,5 

Ημφθζμξ 25,1  29,5 20,6 40,6 12,4 33,9 16,9 

Αφβμοζημξ 25,7  29,9 21,6 40,0 12,4 33,6 18,1 

επηέιανζμξ 23,0  26,9 19,1 36,8 13,0 30,6 15,7 

Οηηχανζμξ 19,9  23,5 16,3 33,0 3,0 27,5 11,0 

Νμέιανζμξ 15,9  19,0 12,8 29,0 3,2 22,4 7,5 

Γεηέιανζμξ 12,6  15,5 9,7 0,0 0,0 19,0 5,1 

ΔΣΟ 17,8  21,4 14,1 40,6 -0,4 33,9 3,2 

8.2.2.3 Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα 

Μζα πμθφ ηαθή απεζηυκζζδ ημο ηθίιαημξ ιζαξ πενζμπήξ δίκεηαζ ζημ μιανμεενιζηυ δζάβναιια ηςκ Gaussen-Bagnouls, 

ζημ μπμίμ απεζημκίγεηαζ ηαηά ιήκα δ πμνεία ηδξ ιέζδξ ιδκζαίαξ εενιμηναζίαξ ζε μC ηαζ ημο ιέζμο φρμοξ ανμπήξ ζε 

mm. Ζ ηθίιαηα ηςκ ιέζςκ εενιμηναζζχκ είκαζ δζπθάζζα ηδξ ηθίιαηαξ ημο ιέζμο φρμοξ ανμπήξ, δδθαδή P = 2T. 

Ζ επζθάκεζα πμο πενζηθείεηαζ απυ ηζξ δφμ ηαιπφθεξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζδιείςκ ημιήξ (P = 2T) δείπκεζ αθ’ εκυξ ηδ δζάνηεζα 

ηαζ αθεηένμο ηδκ έκηαζδ ηδξ λδνήξ πενζυδμο. Αοηυ δζηαζμθμβείηαζ, βζαηί ακ εεςνδεμφκ μζ ανμπμπηχζεζξ ζημ οδαηζηυ 

ζζμγφβζμ ςξ ηένδμξ, ηυηε μζ εενιμηναζίεξ ειιέζςξ εηθνάγμοκ ηζξ απχθεζεξ απυ ηδκ ελάηιζζδ ηαζ ηδ δζαπκμή. Όζμ 

ορδθυηενεξ είκαζ μζ εενιμηναζίεξ, ηυζμ ορδθυηενεξ είκαζ μζ οδαηζηέξ απχθεζεξ απυ ηδκ ελάηιζζδ ηαζ ηδ δζαπκμή. 

Αημθμφεςξ παναηίεεκηαζ ημ μιανμεενιζηυ δζάβναιια βζα ημκ Μ Ανβμζημθίμο, υπμο υηζ δ λδνή πενίμδμξ πενζθαιαάκεζ 

ημοξ ιήκεξ απυ ιέζα Μανηίμο ιέπνζ ζπεδυκ ημ ηέθμξ Οηηςανίμο, ηδκ επμπή δδθαδή πμο δ ηζιή ηδξ εενιμηναζίαξ είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηζιή ηδξ ανμπυπηςζδξ (αθέπε αηυθμοεμ ζπήια). 
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ρήκα 8-4: Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα γηα ην Μ.. Αξγνζηνιίνπ (πεξίνδνο παξαηεξήζεσλ 1981-2010) 

8.2.2.4 Άλεκνη 

Σα ακειμθμβζηά ζημζπεία αάζεζ ηδξ εθανιμβήξ GeoClima πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης Πίκαηα. φιθςκα ιε ηα 

ζημζπεία ημο Μεηεςνμθμβζημφ ηαειμφ ημο αενμδνμιίμο ηδξ Κεθαθμκζάξ ηδξ ΔΜΤ, μζ επζηναημφκηεξ άκειμζ ζηδκ 

πενζμπή ιεθέηδξ είκαζ Βμνεζμδοηζηήξ δζεοεφκζεςξ ιεηαλφ Απνζθίμο ηαζ επηειανίμο ηαζ Νμηζμακαημθζημί ιεηαλφ 

Οηηςανίμο ηαζ Μανηίμο. οβηεηνζιέκα, μζ άκειμζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα είκαζ μζ Βμνεζμδοηζημί ιε ειθάκζζδ 17,7% 

ηαζ ηαηυπζκ μζ Βυνεζμζ ιε 12,5%. 

Οζ άκειμζ ιε δζεφεοκζδ ΒΓ είκαζ ζδζαίηενα ζοπκμί ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ (ηονίςξ Ημφκζμ-Αφβμοζημ, πμζμζηυ 

ειθάκζζδξ ημκ Ημφθζμ 31,5%), εκχ μζ άκειμζ ιε δζεφεοκζδ Β πανμοζζάγμοκ ιζηνυηενδ δζαηφιακζδ ιε ιέβζζηα πμζμζηά 

ειθάκζζδξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. Ηδζαίηενα ιεβάθμ είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ ειθάκζζδξ κδκειίαξ (29,2% ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο έημοξ).  

Πίλαθαο 8-3: Αλεκνινγηθά ζηνηρεία πεξηνρήο κειέηεο 

Μήλαο 

GeoClima 

(1975-2004) 

Μ Αεξνδξνκίνπ Κεθαινληάο 

(1970-2011) 

Μέζε έληαζε 
(Kt) 

Μέζε έληαζε 
(m/s) 

Μέζε κεληαία δηεύζπλζε 

Ηακμοάνζμξ 6,96  3,58 Β 

Φεανμοάνζμξ 7,33  3,77 ΝΑ 

Μάνηζμξ 6,73  3,46 ΝΑ 

Απνίθζμξ 6,21  3,19 ΒΓ 

Μάζμξ 5,61  2,89 ΒΓ 

Ημφκζμξ 6,03  3,10 ΒΓ 

Ημφθζμξ 6,45  3,32 ΒΓ 
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Μήλαο 

GeoClima 

(1975-2004) 

Μ Αεξνδξνκίνπ Κεθαινληάο 

(1970-2011) 

Μέζε έληαζε 
(Kt) 

Μέζε έληαζε 
(m/s) 

Μέζε κεληαία δηεύζπλζε 

Αφβμοζημξ 5,77  2,97 ΒΓ 

επηέιανζμξ 5,47  2,81 ΒΓ 

Οηηχανζμξ 5,7  2,93 ΝΑ 

Νμέιανζμξ 6,83  3, 51 ΝΑ 

Γεηέιανζμξ 7,2 3,70 ΝΑ 

ΔΣΟ 6,17 3,17 - 

Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ αηυθμοεμ πίκαηα, δ επζηναηέζηενδ δζεφεοκζδ ακέιμο είκαζ δ Βμνεζμδοηζηή (ΒΓ) ηαζ ηαηά 

δεφηενμ θυβμ δ Νμηζμακαημθζηή (ΝΑ). Ζ ιέζδ έκηαζδ ημο ακέιμο έπεζ ιζηνέξ δζαηοιάκζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ 

ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ 4,4 – 6,7ηυιαμοξ (αζεεκείξ έςξ ιέηνζμζ άκειμζ). Σμ ηαθμηαίνζ απμηεθεί ηδκ επμπή ιε ηδκ ιεβαθφηενδ 

ειθάκζζδ ακέιςκ άκς ηςκ 6 Μπμθχν, εκχ άκειμζ άκς ηςκ 8 Μπμθχν ειθακίγμκηαζ θζβυηενμ απυ 1 διένα ημ ιήκα. 

Πίλαθαο 8-4: Κιηκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο αλέκνπο ζηνλ Μ Αξγνζηνιίνπ (1981 – 2010) 

Μήλαο 
Δπηθξαηνύζα 

δηεύζπλζε 
ακέλνπ 

Μέζε έληαζε 
αλέκνπ ζε 
θόκβνπο  

Ζκέξεο κε κέγηζηε 
ηαρύηεηα αλέκνπ  

>= από 6 Μπνθόξ  

Ζκέξεο κε κέγηζηε 
ηαρύηεηα αλέκνπ  

>= από 8 Μπνθόξ 

Ηακμοάνζμξ Β 5,2 1,7 0,1 

Φεανμοάνζμξ ΝΑ 5,4 1,6 0,1 

Μάνηζμξ ΝΑ 5,8 2,1 0,1 

Απνίθζμξ ΒΓ 6,2 0,8 0,1 

Μάζμξ ΒΓ 6,4 0,5 0,0 

Ημφκζμξ ΒΓ 6,7 0,5 0,0 

Ημφθζμξ ΒΓ 6,7 0,5 0,0 

Αφβμοζημξ ΒΓ 6,1 0,1 0,0 

επηέιανζμξ ΒΓ 5,3 0,3 0,0 

Οηηχανζμξ ΝΑ 4,6 0,9 0,1 

Νμέιανζμξ ΝΑ 4,4 1,0 0,0 

Γεηέιανζμξ ΝΑ 5,0 1,3 0,0 

ΔΣΟ - 5,6 11,3 0,5 

Ο πζμ παναηηδνζζηζηυξ άκειμξ πμο πκέεζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Ημκίμο μζ Δηδζίεξ. Οζ Δηδζίεξ (Μαΐζηνμξ) πκέμοκ 

ιε ιζηνή έκηαζδ απυ ηζξ ανπέξ Μαΐμο, εκχ απυ ημκ Ημφθζμ ιέπνζ ημκ επηέιανζμ εηδδθχκμκηαζ ιε ιεβάθδ έκηαζδ. Οζ 

Δηδζίεξ ζημ Ηυκζμ έπμοκ ηαηεφεοκζδ Βμνεζμδοηζηή. ηα πανάθζα ηδξ Κεθαθμκζάξ πκέεζ ζηζξ ανπέξ ημο ηαθμηαζνζμφ 

άκειμξ ηφπμο Sirocco (βκςζηυξ ςξ Λαιπαδίηζαξ), μ μπμίμξ θυβς ηςκ εενιχκ αένζςκ ιαγχκ πμο ιεηαθένεζ πνμηαθεί 

αθάαεξ ζηδ αθάζηδζδ (Φθυηαξ, 1994). 

Σα ακαθοηζηά νμδμβνάιιαηα ακά ιήκα πανμοζζάγμκηαζ αημθμφεςξ: 
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8.2.2.5 Λνηπά κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία 

Σμ πζυκζ έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ημο ηθίιαημξ, ηονίςξ θυβς ηδξ ιεβάθδξ ακαηθαζηζηήξ ημο 

ζηακυηδηαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ ακάηθαζδ ηενάζηζςκ πμζμηήηςκ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδκ ιείςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο αένα. Σα πζυκζα ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ Νμειανίμο – Απνζθίμο, εκχ ζηα ιεβαθφηενμ 

ορυιεηνα δ πενίμδμξ ιπμνεί κα επεηηαεεί απυ Οηηχανζμ ιέπνζ Μάζμ. Όζμ αολάκεηαζ ημ ορυιεηνμ, ηυζμ αολάκμκηαζ μζ 

διένεξ πζμκζμφ ηαζ ημ ιέζμ πάπμξ πζμκζμφ ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ (άκς ηςκ 30 cm). 

Οζ ζδιακηζηυηενεξ πανάιεηνμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πζμκυπηςζδ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ διενχκ πζμκζμφ ηαζ μ ανζειυξ 

διενχκ πζμκμζηεπμφξ εδάθμοξ. Γζα ηδκ πνχηδ πανάιεηνμ αλζμπμζήεδηακ δεδμιέκα απυ ημο Μ.. Ανβμζημθίμο, απ’ 

υπμο πνμηφπηεζ ζοκμθζηά (βζα ημ ζφκμθμ ημο έημοξ) 0,5 διένα πζμκυπηςζδξ (πενίμδμξ Γεηέιανζμξ – Μάνηζμξ ιε 

ιέβζζημ ημ Μάνηζμ). Όπςξ είκαζ θακενυ, μζ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ Κεθαθμκζάξ δεκ δέπμκηαζ ζπεδυκ ηαευθμο 

πζμκμπηχζεζξ. Ο ανζειυξ ηςκ διενχκ πζμκζμφ ακαιέκεηαζ κα είκαζ ιεβαθφηενμξ ζημ υνμξ Αίκμξ. 

Ο ιέζμξ ανζειυξ διενχκ ιε παθαγυπηςζδ είκαζ 3,8 ακά έημξ. Σμ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ απυ ημκ Νμέιανζμ έςξ ηαζ 

ημκ Απνίθζμ (ΔΜΤ 2013). 

8.3 ΚΤΜΑΣΙΚΔ ΤΝΘΖΚΔ – ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ – ΑΚΣΟΜΖΥΑΝΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 

8.3.1 ηνηρεία παιίξξνηαο 

ηδκ πενζμπή ημο ένβμο δεκ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ παθζννμζυιεηνμ. ημζπεία παθίννμζαξ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ 

ηαηαζηεοή ημο ένβμο πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημκ πθδζζέζηενμ παθζννμζαηυ ζηαειυ ημο Ανβμζημθίμο. 

Ζ ιεηααμθή ηςκ παθζννμζαηχκ ζημζπείςκ ζε ιζα ηυζμ ιζηνή απυζηαζδ ημο ένβμο απυ ημ πθδζζέζηενμ παθζννμζυιεηνμ, 

οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ ηνίκεηαζ αζήιακηδ (ιδδεκζηή).  

Σα ζημζπεία παθζννμίαξ πμο πνμένπμκηαζ απυ παναηδνήζεζξ απυ ημ παθζννμζυιεηνμ Ανβμζημθίμο έπμοκ ςξ ελήξ: 

 ιέζμκ εφνμξ παθίννμζαξ:    0,06m 

 ιέβζζημκ εφνμξ παθίννμζαξ:   0,43m 

 εθάπζζημκ εφνμξ παθίννμζαξ:   0,01m 

 επάθθαλζξ παθίννμζαξ:    0,75m 

 ιέβζζηδ πθήιδ:     0,65m 

 δζαθμνά ιεβίζηδ πθήιιδξ - ιέζδξ ζηάειδξ:  0,64m 

 δζαθμνά ηαηςηάηδξ νδπίαξ - ιέζδξ ζηάειδξ: 0,39m 

Σα ηφιαηα παθζννμζαηήξ πνμέθεοζδξ είκαζ αιεθδηέα αθμφ μζ ζογοβζαηέξ παθίννμζεξ εθάπζζηα ιεηααάθθμοκ ημ επίπεδμ 

ηςκ εαθαζζίςκ οδάηςκ. 

Γεκζηχξ ακαθένεηαζ υηζ ημ ένβμ έπεζ ιεθεηδεεί έηζζ χζηε δ θεζημονβζηυηδηά ημο κα ιδκ επδνεάγεηαζ αηυια ηαζ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο εα ειθακζζεεί ημ ιέβζζημ ακαιεκυιεκμ εφνμξ παθίννμζαξ. 

8.3.2 Κπκαηηζκνί 

ηδκ οπυ ιεθέηδ πενζμπή δεκ οπάνπεζ εβηαηεζηδιέκδ ζοζηεοή ηαηαβναθήξ ηοιαηζζιχκ. Ο Όνιμξ Αβίαξ Πεθαβίαξ 

ανίζηεηαζ ζηδκ κυηζα αηηή ηδξ Κεθαθθμκζάξ, πνμζηαηεφεηαζ πθήνςξ απυ υθμοξ ημοξ ηαζνμφξ πθδκ ηςκ κμηίςκ (κυηζμζ 

έςξ κμηζμδοηζημί ηοιαηζζιμί. Δκημφημζξ, μζ άκειμζ απυ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ έπμοκ ιζηνέξ 

ιεκ δζάνηεζεξ αθθά ιπμνμφκ εα θεάζμοκ ζε εφεθθεξ. 
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Σα ζοκήεδ ηφιαηα πνμζαάθθμοκ ημκ υνιμ είηε ιεηςπζηά είηε εη πενζεθάζεςξ. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ένβμο ηαζ εζδζηυηενα ζε υηζ αθμνά ημκ πνμζήκειμ ιυθμ, αοηυξ 

ηαηαζηεοάζηδηε ιε εθάζζμκα δζαημιή ζε ζοκδοαζιυ ιε εζδζηή δζάηαλδ απμηυκςζδξ ημο ιέβζζημο ηοιαηζζιμφ 

(ιέβζζημξ ηοιαηζζιυξ ζπεδζαζιμφ 5,0m). φιθςκα ιε ημ ζπεδζαζιυ μ πνμζήιεκμξ ιυθμξ πνμζπεθάγεηαζ απυ 

πμζμζηυ ημο ιέβζζημο ηοιαηζζιμφ, μ μπμίμξ εκ ζοκεπεία απμζαέκκοηαζ παθθάγμκηαξ ζε έκα δζάηεκμ (splash) 

αθήκμκηαξ ηδκ θεηάκδ δνειίαξ ακεπδνέαζηδ (αθέπε Πανάνηδια ΗΗ – Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά / Παναδμπέξ πνμζήκειμο 

ιυθμο).  

φιθςκα ιε ημκ Άηθακηα Ακέιςκ ηαζ Κοιαηζζιμφ ηςκ Δθθδκζηχκ εαθαζζχκ (Soukisian et α1, 2007) ημο Δθθδκζημφ 

Κέκηνμο εαθαζζίςκ Δνεοκχκ, ηα φρδ ηφιαημξ (ιέζμ φρμξ) πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ πενζμπή δεκ λεπενκμφκ ηα 0,9m 

(αθέπε αηυθμοεα ζπήιαηα).  

 

ρήκα 8-5: Υσξηθή θαηαλνκή  ηνπ κέζνπ ζεκαληηθνύ ύςνπο θύκαηνο γηα ην ρεηκώλα ζύκθσλα κε ηνλ Άηιαληα 
Αλέκσλ θαη Κπκαηηζκνύ ησλ Διιεληθώλ ζαιαζζώλ  

Θέζε έξγνπ 
(Μέζο ζημανηικό 

ύτορ κύμαηορ 0,9m) 
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ρήκα 8-6: Υσξηθή θαηαλνκή  ηνπ κέζνπ ζεκαληηθνύ ύςνπο θύκαηνο γηα ην θαινθαίξη ζύκθσλα κε ηνλ Άηιαληα 
Αλέκσλ θαη Κπκαηηζκνύ ησλ Διιεληθώλ ζαιαζζώλ  

 

ρήκα 8-7: Υσξηθή θαηαλνκή  ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ζεκαληηθνύ ύςνπο θύκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ Άηιαληα Αλέκσλ 
θαη Κπκαηηζκνύ ησλ Διιεληθώλ ζαιαζζώλ  

Θέζε έξγνπ 
(Μέζο ζημανηικό 

ύτορ κύμαηορ 0,5m) 

Θέζε έξγνπ 
(Μέζο ζημανηικό 

ύτορ κύμαηορ 0,8m) 
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8.3.3 Παξάθηηα ξεύκαηα 

Σα πανάηηζα νεφιαηα ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ είκαζ ιεηααθδηήξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ εκηάζεςξ. Καηά ημοξ πεζιενζκμφξ 

ιήκεξ επζηναημφκ ιέηνζα ηαζ ζζπονά νεφιαηα ιε αηηεφεοκζδ απυ δοηζηά πνμξ ακαημθζηά, εκχ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ 

ιήκεξ ηα νεφιαηα είκαζ αζεεκή ιε ηαηεφεοκζδ ηυζμ απυ δοηζηά πνμξ ακαημθζηά υζμ ηαζ ημ ακηίεεημ. 

Ο εκενβεζαηυξ αοηυξ παναηηήναξ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ είκαζ απμηοπςιέκμξ ζηζξ παναθίεξ ημο κδζζμφ ηαεχξ μζ 

πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ έπμοκ ιεζαίμ αάεμξ ηαζ ηα ζγήιαηα πμο ηονζανπμφκ πάκς ζ΄αοηέξ είκαζ αιιχδδ οθζηά ή 

παθίηζα πμθφ ιζηνήξ δζαιέηνμο. 

Πανάηηζα νεφιαηα ιέζα ζηδ θζιεκμθεηάκδ ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο δεκ οπάνπμοκ. 

8.3.4 Αθηνκεραληθά θαηλόκελα 

Ζ ηαηαζηεοή ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο ζηδκ Αβία Πεθαβία έπεζ βίκεζ ηδκ ηεθεοηαία 20εηία ηαζ δεκ έπεζ ιεηααάθεζ 

ηδκ πανάηηζα δίαζηα ηδξ πενζμπήξ, μφηε έπεζ πνμηαθέζεζ αηημιδπακζηά πνμαθήιαηα (πνμζαιιχζεζξ-δζαανχζεζξ) ζηδκ 

πενζμπή. ημκ υνιμ δεκ εηαάθμοκ πείιαννμζ. 

8.4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ & ΣΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ 

Σμ ακάβθοθμ ηδξ Κεθαθμκζάξ είκαζ έκημκα επδνεαζιέκμ απυ ηδκ ηεηημκζηή δνάζδ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ζοκεπχξ απυ ηζξ 

δζενβαζίεξ απμζάενςζδξ - δζάανςζδξ. Σμ κδζί ηδξ Κεθαθμκζάξ δζαηνίκεηαζ βζα ημ ελαζνεηζηά μνεζκυ ηαζ έκημκα 

επζηθζκέξ έδαθυξ ηδξ. Σα ορυιεηνα ηςκ αμοκχκ εεςνμφκηαζ πμθφ ιεβάθα βζα κδζζά ακάθμβδξ έηηαζδξ. Οζ ηθίζεζξ 

εδάθμοξ οπενααίκμοκ ημ 30%, εκχ απακηχκηαζ ηαζ ηθίζεζξ άκς ημο 50%. Οζ πεδζκέξ εηηάζεζξ είκαζ εθάπζζηεξ, ιε 

ηθίζεζξ ιέπνζ ηαζ 10%. 

οβηεηνζιέκα δ Κεθαθμκζά δζαζπίγεηαζ απυ ηδκ μνμζεζνά ημο Αίκμο (1.628 m) ηαηά ιήημξ εκυξ άλμκα απυ ΒΓ πνμξ 

ΝΑ, ιε απμηέθεζια ημ δζαπςνζζιυ ημο κδζζμφ ζε δφμ ηιήιαηα, ημ δοηζηυ ηαζ ημ ακαημθζηυ. Σμ δοηζηυ ηιήια ημ 

παναηηδνίγμοκ απυηνδικεξ αηηέξ, ακμζηηά ηςκ μπμίςκ ανίζηεηαζ ημ ιεβάθμ εαθάζζζμ νήβια αάεμοξ 2.000 – 3.000 m, 

υπμο ηαζ μνζμεεηείηαζ δ γχκδ ηδξ οθαθμηνδπίδαξ ηςκ Ημκίςκ Νήζςκ ηαζ βεκζηυηενα ηδξ Δθθάδαξ (Φναβηυπμοθμξ & 

Μαθεθάηδξ 1963). Λζβυηενμ απυημιεξ, αθθά δοζπνυζζηεξ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ, είκαζ ηαζ μζ ακαημθζηέξ αηηέξ, ηονίςξ 

αοηέξ πνμξ ηδκ Ηεάηδ.  

Ζ μνμζεζνά ημο Αίκμο ηαζ ημο ζοκεπυιεκμο Ρμοδίμο (1.125 m) ιε άλμκα ΒΒΓ-ΝΝΑ απμηεθμφκ ημκ ηεκηνζηυ πονήκα ημο 

κδζζμφ, απυ ημκ μπμίμ πνμεηηείκμκηαζ ΒΓ-Γ δ πενζυκδζμξ ηδξ Παθζηήξ, ΝΓ δ Λεζααεχ ηαζ Β δ πενζυκδζμξ ηδξ 

Δνίζζμο, πμο απμθήβεζ ζημ αηνςηήνζμ Γαθκμφδζ. ηα ΝΑ απμπςνίγμκηαζ πενζζζυηενμ αοημηεθείξ μνεζκμί ζπδιαηζζιμί 

ιε εκδζάιεζεξ ημζθάδεξ. 

ηα κυηζα ημο κδζζμφ ακαπηφζζεηαζ ιζα πεδζκή πανάηηζα γχκδ ιε ημ ορυιεηνμ κα ηοιαίκεηαζ απυ 10-80m, ζημ μπμίμ 

παναηδνμφκηαζ ςξ επί ης πθείζης πθεζμηαζκζηήξ ηαζ Πθεζζημηαζκζηέξ απμεέζεζξ. 
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ρήκα 8-8: Γεσκνξθνινγηθό αλάγιπθν Νήζνπ Κεθαινληάο 

Σμ δε ελεηαγυιεκμ ένβμ έπεζ πςνμεεηδεεί ζημ ιοπυ ημο θοζζημφ υνιμο ηδξ Αβίαξ Πεθαβίαξ. Οζ ηθίζεζξ είκαζ ζπεδυκ 

ιδδεκζηέξ. 

Θέζε έξγνπ 
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ρήκα 8-9: Γεσκνξθνινγηθό αλάγιπθν άκεζεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμεηαδόκελνπ αγθπξνβνιίνπ 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ημ ημπίμ ηαζ θαιαάκμκηαξ ηα υζα πνμηείκμκηαζ ζηδκ Μεθέηδ Ακαεεχνδζδξ ημο ΠΠΥΑΑ 

[Δζδζηή Δκυηδηα βζα ημ Σμπίμ], βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ημπίμο ηαζ ζδζαίηενα βζα ημ αβνμηζηυ ημπίμ ηαζ ηςκ άθθςκ 

ζημζπείςκ πμο πνμζδίδμοκ ζδζαίηενδ ηαοηυηδηα ζηδκ Πενζθένεζα (υπςξ π.π. μζ εθαζχκεξ, μζ πεγμφθεξ, ηα ζπήθαζα, 

ηα θζικαία - εαθάζζζα μζημζοζηήιαηα, η.θπ.) ζημ ΠΥΠ Ημκίςκ Νήζςκ δίκμκηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηαηά γχκδ ημπίμο.   

Πνμηείκμκηαζ μζ ελήξ εονφηενεξ γχκεξ ημπίμο: Γζαπυκηζςκ Νήζςκ, Κένηοναξ, Παλχκ, Λεοηάδαξ, Μεβακδζίμο - 

Καθάιμο - Καζημφ, Κεθαινληάο, Ηεάηδξ ηαζ Εαηφκεμο. 

Γζα ημ ζφκμθμ ηςκ ακςηένς γςκχκ ημπίμο δίδμκηαζ μζ αηυθμοεεξ ηαηεοεφκζεζξ: (α) ηίκδηνα απμηαηάζηαζδξ ημο 

ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ηςκ μζηζζιχκ, (α) αεθηίςζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ οθζζηαιέκςκ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ, 

ηαηαζηεοή κέςκ ιε έκηαλδ ζημ θοζζηυ ηαζ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ηαζ ημ ημπίμ ηαζ πνμχεδζδ ήπζςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ 

ιμνθχκ ημονζζιμφ, (β) αεθηίςζδ οπμδμιχκ βζα ηδκ ακάπηολδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ ηαζ πανάθθδθα βζα ηδκ 

πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, (δ) ηαεμνζζιυξ πνήζεςκ βδξ ιε πενζμνζζιμφξ ηαζ εζδζημφξ υνμοξ δυιδζδξ ζηζξ 

πενζααθθμκηζηά εοαίζεδηεξ ηαζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηαζ επζαμθή ζε μνζζιέκεξ απυ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ 

απαβυνεοζδξ ή πενζμνζζιμφ ηδξ εηηυξ ζπεδίμο δυιδζδξ, (ε) ηαεμνζζιυξ ηςκ ηαηάθθδθςκ υνςκ δυιδζδξ ηαηά 

ιήημξ ημο ααζζημφ μδζημφ δζηηφμο, έηζζ χζηε κα ιδκ ειπμδίγεηαζ δ εέα απυ ημ δνυιμ πνμξ ημ θοζζηυ ηαζ 

πμθζηζζηζηυ ημπίμ («scenic roads»), (ζη) πνμζηαζία ηςκ εθαζχκςκ ηυζμ ςξ παναβςβζημφ ζημζπείμο υζμ ηαζ ςξ 

αλζυθμβμο ζημζπείμο ημο ημπίμο, (γ) ακααάειζζδ ηδξ ζήιακζδξ (επζβναθέξ, δζαθδιζζηζηέξ πζκαηίδεξ), (δ) 

ανπζηεηημκζηή ακαιυνθςζδ ηηζζιάηςκ παιδθήξ αζζεδηζηήξ ηαζ επακαζπεδζαζιυξ ημοξ ιε ηζξ ανπέξ ημο 

αζμηθζιαηζημφ ηαζ εκενβεζαημφ ζπεδζαζιμφ, (δ) ζπεδζαζιυξ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ημο 

πνςημηυθθμο (2008) ηδξ φιααζδξ ηδξ Βανηεθχκδξ. 

Δπζπθέμκ, ημ ημπίμ ηδξ πενζμκήζμο Άζζμο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Δνίζζμο, ζηζξ αμνεζμδοηζηέξ αηηέξ ημο 

κδζζμφ ηδξ Κεθαθμκζάξ ακήηεζ ζηδξ Δεκζηήξ αλίαξ ημπία. Γζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία ημπίμο πνμηείκεηαζ: (α) δ 

ζοκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ ηαζ ακάδεζλδ ημο ηάζηνμο ηδξ Άζζμο, (α) δ έκηαλδ ημο ςξ ηυιαμξ εκυξ εειαηζημφ 

δζηηφμο ηάζηνςκ ζε επηακδζζαηυ επίπεδμ, ιε ζηυπμ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ μπονςιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, (β) δ ακάδεζλδ 

Β 

Θέζε έξγνπ 
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ημο ημπίμο ιε ένβα πνυζααζδξ, ιμκμπάηζα, θοηεφζεζξ η.θπ., (δ) δ έκηαλδ ηςκ παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ ηδξ Άζζμο 

ηαζ ημο Φζζηάνδμο ςξ ηυιαμο εκυξ εειαηζημφ δζηηφμο παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ ζε επηακδζζαηυ επίπεδμ, (ε) δ 

ηήνολδ ηδξ Υενζμκήζμο ςξ ζδζαίηενα αλζυθμβμ ημπίμ ηαζ ακάδεζλδ ηαζ δζαιυνθςζδ ηδξ χζηε κα εκηαπεεί ζηα μζημ-

πμθζηζζηζηά δίηηοα, (ε) δ μνζμεέηδζδ Πενζμπχκ Πνμζηαζίαξ ηαζ επζαμθή υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ, πνήζεςκ βδξ. 

ηδξ Πενζθενεζαηήξ αλίαξ ημπία ακήημοκ εαθάζζζα ημπία (ημπίμ αοεμφ ηαζ οδάηζκδξ ζηήθδξ) πμο πενζθαιαάκμοκ 

πενζμπέξ ιε θζαάδζα Πμζεζδςκίαξ. ζηζξ πενζμπέξ ιε θζαάδζα Πμζεζδςκίαξ πνμηείκεηαζ: (α) δ πανημβνάθδζδ ημοξ, 

(α) μ παναηηδνζζιυξ ημοξ ςξ Πενζμπέξ Πνμζηαζίαξ, (β) δ δζενεφκδζδ πενζμνζζιμφ ή απαβυνεοζδξ ένβςκ (π.π. 

ελυνολδ οδνμβμκακενάηςκ, ηαηαδοηζηά πάνηα, θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, η.θπ.) ηα μπμία επζθένμοκ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ. Γεκζηά, ημ εαθάζζζμ ημπίμ ιε ηα επζιένμοξ ζημζπεία ημο ιπμνεί κα εκηαπεεί ζε έκα εειαηζηυ δίηηομ 

μζημπμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ εαθάζζδξ πμο ζοιαάθθεζ ζημκ εαθάζζζμ ημονζζιυ - ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο 

ηαηαδοηζημφ ημονζζιμφ - ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ. 

Ζ πενζμπή ηδξ Λάζζδξ κμηζμδοηζηά ημο Ανβμζημθίμο, ακήηεζ ζηα ζδζαζηένςξ οπμααειζζιέκα ημπία ζηδκ μπμία 

παναηδνείηαζ άκανπδ δυιδζδ παναεενζζηζηήξ ηαημζηίαξ ηαζ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ ηαηά ιήημξ ηαζ εηαηένςεεκ 

ημο μδζημφ άλμκα πμο ζοκδέεζ ηδκ πυθδ ημο Ανβμζημθίμο ιε ημκ μζηζζιυ ηςκ Μδκζχκ. Δπζπθέμκ ηςκ βεκζηχκ 

ηαηεοεφκζεςκ, πνμηείκεηαζ: (α) μ οπμηείιεκμξ ζπεδζαζιυξ κα δζενεοκήζεζ ηδκ εηπυκδζδ ιεθέηδξ ημνοθμβναιιήξ 

ηαζ έκηαλδξ ηηζνίςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ ζημ ημπίμ ηαζ ημ ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ, (α) δ ακαδζμνβάκςζδ ημο 

πενζαζηζημφ πχνμο ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ελαζνεηζηυ ημπίμ.  

Πανυιμζα παναηηδνζζηζηά, ιε έκημκδ ηδκ πανμοζία άκανπδξ δυιδζδξ παναεενζζηζηήξ ηαημζηίαξ ηαζ ημονζζηζηχκ 

ηαηαθοιάηςκ, ηαεχξ ηαζ πάζδξ θφζεςξ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, απακηχκηαζ ζηζξ ελήξ γχκεξ: πενζμπή 

αενμδνμιίμο (Μδκζέξ), πενζμπή Λμονδά (Λεζααεχξ), πανάηηζα γχκδ Καηεθεζμφ - ηάθαξ - Πυνμο, πανάηηζα γχκδ 

ζημ κυηζμ-κμηζμακαημθζηυ ηιήια ηδξ πενζμκήζμο ηδξ Παθθζηήξ (παναθία Ξζ), πένζλ ημο παναδμζζαημφ μζηζζιμφ ημο 

Φζζηάνδμο. 
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ρήκα 8-10: Εώλεο ηνπίνπ & Σνπία Ιδηαίηεξεο Αμίαο ζύκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΠΠΥΑΑ 

Δονςπασηή φιααζδ Σμπίμο 

Ζ Δονςπασηή φιααζδ Σμπίμο, πμο ηονχεδηε απυ ηδκ Δθθδκζηή Κοαένκδζδ ιε ημκ κ. 3827/2010 (ΦΔΚ 30Α/25-2-

2010) ακαθένεηαζ ζε θοζζηέξ, αζηζηέξ ή πενζαζηζηέξ πενζμπέξ, ζηδ ζηενζά ή ζηδ εάθαζζα. Γεκ αθμνά ιυκμ 

αλζυθμβα ημπία αθθά επίζδξ ηαεδιενζκά ημπία ηαζ οπμααειζζιέκεξ πενζμπέξ. Σμ ημπίμ εα πνέπεζ κα εκζςιαηχκεηαζ 

ζημ ζπεδζαζιυ ιε ζηυπμ ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ δζενβαζίεξ. 

φιθςκα ιε ηδ φιααζδ Σμπίμο, δ ιμνθή ημο πνμηεζκυιεκμο ένβμο εα πνέπεζ κα εθαπζζημπμζεί ηζξ πζέζεζξ πμο 

πζεακυκ εα αθθμζχζμοκ ημ ημπίμ βφνς απυ ημ ένβμ. 

Σμ πνμηεζκυιεκμ ένβμ έπεζ αημθμοεήζεζ ηδκ παναπάκς ηαηεοεοκηήνζα βναιιή, ιε ηα οθζζηάιεκα ένβα κα έπμοκ 

παιδθυ φρμξ, κα ιδκ δζαηυπημοκ ηδ βναιιή εέαζδξ εκυξ παναηδνδηή ηαζ κα έπμοκ πθήνςξ εκζςιαηςεεί ζηδ 

θοζζηυηδηα ημο πχνμο. 

8.5 ΓΔΩΛΟΓΙΚΑ, ΣΔΚΣΟΝΙΚΑ & ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ 

8.5.1 Γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ βεςθμβζηή εκυηδηα ζηδκ μπμία ειπίπηεζ δ πενζμπή ημο οπυ ιεθέηδ ένβμο είκαζ δ  γχκδ Παλχκ ή Πνμαπμφθζα, δ 

μπμία ειθακίγεηαζ ζηα Ηυκζα κδζζά Παλμί, Ακηίπαλμζ, Λεοηάδα, Κεθαθθμκζά ηαζ Εάηοκεμ, ιε ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ 

ηάης απυ ηδ εάθαζζα. 

Υαναηηδνζζηζηά ηδξ γχκδξ είκαζ δ ζοκεπήξ ακεναηζηή ζγδιαημβέκεζδ ηαζ δ απμοζία  θθφζπδ. Ζ ζηνςιαημβναθζηή 

ημθχκα ηδξ γχκδξ ηςκ Παλχκ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ κδνζηζημφξ αζαεζηυθζεμοξ ζε υθμ ημ εφνμξ ημο Παθαζμγςζημφ 

ηαζ ζημ Σνζημβεκέξ ηαζ βφρμοξ ηαζ δμθμιίηεξ ημο Άκς Σνζαδζημφ. Σα παθαζυηενα αθπζηά ζγήιαηα Άκς Σνζαδζημφ 

είκαζ μζ βφρμζ, μζ δμθμιίηεξ ηαζ μζ κδνζηζημί αζαεζηυθζεμζ. ημ ηάης ηαζ ιέζμ Ημοναζζηυ  πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζζιυξ 

κδνζηζηχκ αζαεζημθίεςκ εκχ ζημ άκς Ημοναζζηυ παναηδνμφκηαζ ηαζ εκζηνχζεζξ ιανβχκ ηαζ ηεναημθίεςκ. Λεοημί ή 

ηεθνμί κδνζηζημί αζαεζηυθζεμζ (ζοπκά ιζηνμθαηοπμπαβείξ) ζοκέπζζακ κα ζπδιαηίγμκηαζ ζε υθμ ημ Κνδηζδζηυ ηαζ ζημ 

Παθαζμβεκέξ, εκχ δ εαθάζζζα ζγδιαημβέκεζδ πμο αημθμφεδζε ζημ Παθαζμβεκέξ πενζθαιαάκεζ κδνζηζημφξ ηαζ 

ιανβασημφξ διζπεθαβζ ημφξ αζαεζημθίεμοξ. 

Ακηζπνμζςπεοηζηή ζηνςιαημβναθζηή ημθχκα ηδξ γχκδξ ηςκ Παλχκ ηαηά Μμοκηνάηδ  (1985) παναηίεεηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα.   
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1: Γύυοη, 2: Γοιοκίηες, 3: Νερηηηθοί αζβεζηόιηζοη, 4: Αζβεζηόιηζοη κε θεραηοιηζηθές ελζηρώζεης, 5: Μαργαηθές ελζηρώζεης, 6: 
Αζβεζηόιηζοη κηθροιαησποπαγείς, 7: Μαργαηθοί αζβεζηόιηζοη. 

ρήκα 8-11: ηξσκαηνγξαθηθή θνιώλα ηεο δώλεο Παμώλ ή Πξναπνύιηαο θαηά Μνπληξάθε (1985) 

Ζ πενζμπή ιεθέηδξ απμηεθείηαζ απυ ημοξ βεςθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηδξ ζεζνάξ Παλχκ ηαζ ηονίςξ απυ Άκς 

ηνδηζδζημφξ αζαεζηυθζεμοξ. Ζ δζάπθαζδ ημο Α. Κνδηζδζημφ απμηεθείηαζ απυ έκημκα δζαννδβιέκμοξ ηαζ 

ηανζηζημπμζδιέκμοξ αζαεζηυθζεμοξ. Ζ πανάηαλδ ηςκ ζηνςιάηςκ είκαζ ηονίςξ ΒΒΓ-ΝΝΑ ιε ιζηνέξ ηαηά ηυπμοξ 

απμηθίζεζξ ηαζ ειθακίγμοκ βεκζηέξ ηθίζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 20μ  - 45μ.  

Οζ αζαεζηυθζεμζ αοημί ηαηαθαιαάκμοκ ημ 52,25% ηδξ πενζμπήξ, πανμοζζάγμοκ ηδ ιεβαθφηενδ ελάπθςζδ ζηδ  κήζμ, 

απμηεθχκηαξ ημ βεςθμβζηυ ηδξ οπυααενμ.  

φιθςκα ιε ημ βεςθμβζηυ πάνηδ ημο ΗΓΜΔ, μζ βεςθμβζημί ζπδιαηζζιμί, ηαηά ζεζνά δθζηίαξ, είκαζ ζοκμρίγμκηαζ ζημκ 

παναηάης πίκαηα: 

 

Γεσινγηθνί ρεκαηηζκνί Υαξαθηεξηζηηθά 

Καηώηεξν θξεηηδηθό 
Γμθμιίηεξ ηαθχξ εζηνςιέκμζ 

Αζαεζηυθζεμζ ηαθχξ εζηνςιέκμζ ηαζ οπμηίηνζκμζ (δοηζηή ηθίηο Αίκμο) 

Αλώηεξν θξεηηδηθό  

Αζαεζηυθζεμζ: 

i. Λεπημζηνςιαηχδδξ πεθαβζηυξ, ημπζηχξ ακηζηαεζζηάιεκμξ απυ ακμζπηυπνμο 
οθαθχδμοξ αζαεζημθίεμο ιεηά εναοζιάηςκ νμοδζζηχκ. Με ιέβζζημ πάπμξ 
(100m) ζηδκ πεδζάδα Ποθάνμο ηαζ εθάπζζημ ζημκ Αίκμ (πάπμξ 30m). ηδ 
δοηζηή πθαβζά ημο Αίκμο (πενζμπή Θδκζάξ) ακηζηαείζηακηαζ απυ 
ακμζηηυπνμμοξ οθαθχδεζξ αζαεζηυθζεμοξ (πάπμξ 10 – 20 m). 

ii. Λεοηυξ νμοδζζημθυνμξ ηθαζηζηυξ αζαεζηυθζεμξ, απμζαενςιέκμξ ζε θεοηά 
ηαηάθμζπα ηνδηίδμξ. Σμ πάπμξ ημο ζπδιαηζζιμφ θηάκεζ ηα 300m. 

iii. Παποζηνςιαηχδδξ ή άζηνςημξ υπμο ημ πάπμξ ημοξ θηάκεζ ηα 100m 

iv. Φαζυπνμοξ πεθαβζηυξ, ηαθχξ εζηνςιέκμξ (υνδ Μενμαζβθίμο) 

v. Χμθζεζημί αζαεζηυθζεμζ, ζπακίςξ ιε πονζηζηέξ θαηφπεξ. Παποζηνςιαηχδεζξ 
ή άζηνςημζ ζημ ακχηενμ ηιήια. Σμ πάπμξ ημοξ θηάκεζ ηα 50m. 

Παιαηόθαηλν Αζαεζηυθζεμζ πεθαβζημί, θεπημζηνςιαηχδεζξ ή άζηνςημζ 
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Ζώθαηλν – Οιηγόθαηλν Αζαεζηυθζεμζ άζηνςημζ ή παποζηνςιαηχδεζξ  

Αλώη. Οιηγόθαηλν – 
Αλώη. Μεηόθαηλν  

Κνμηαθμπαβέξ ηαζ αζαεζηυθζεμξ, ημπζηά (θεηάκδ Σγακάηςκ) επζηθοζζβεκέξ ααζζηυ 
ηνμηαθμπαβέξ 

Δπζηαθφπημκηαζ απυ θεπηυηενμ μνβακμηθαζηζηυ αζαεζηυθζεμ 

Αημθμοεμφκ ηαθχξ εζηνςιέκεξ πεθαβζηέξ ιάνβεξ ηαζ ιανβασημί αζαεζηυθζεμζ 

Σα ακςηένς ζηνχιαηα ακήημοκ ζηδ γχκδ ηςκ Παλχκ, ηδξ μπμίαξ επζηάεμκηζα 
πθεζμηαζκζημί ηαζ πθεζζημηαζκζημί ζπδιαηζζιμί 

Πιεηόθαηλν Κνμηαθμπαβέξ, ραιιίηδξ ηαζ αζαεζηυθζεμξ  

Πιεηζηόθαηλν 

Φαιιίηδξ: αζαεζημθζεζηυξ ραιιίηδξ ιε εναφζιαηα απμθζεςιάηςκ ηαζ ιεβάθδ 
αθεμκία πυνςκ 

Κνμηαθμπαβέξ: ζοβημθθδιέκμ ενοενυ ηνμηαθμπαβέξ ηαζ θαηοπμπαβέξ  

Οιόθαηλν Αθθμοαζαηέξ πνμζπχζεζξ ηαζ πθεονζηά ημνήιαηα 

φιθςκα ιε ημ πάνηδ ημο ΗΓΜΔ (αθέπε αηυθμοεμ ζπήια) ημ οθζζηάιεκμ αβηονμαυθζμ έδνάγεηαζ ζε «Κνμηαθμπαβέξ, 

ραιιίηεξ ηαζ αζαεζηυθζεμξ» (Pl.s). 

Δζδζηυηενα πθδζίμκ ηδξ αάζδξ οπάνπεζ ζηνχια αζαεζημθίεμο, ημ μπμίμ πνμξ ηα α΄κς ιεηαπίπηεζ ζε οπμηίηνζκδ 

άιιμ, ραιιίηδ ηαζ ςαιιζηζηυ αζαεζηυθζεμ ιεηά ζπακίςξ πανειααθθμιέκςκ ιζηνχκ ζηνςιάηςκ ιανβχκ. Πνμξ ηα 

άκς ηονζανπμφκ μζ ηοακέξ ιάνβεξ, μζ μπμίεξ ηαζ πενζηθείμοκ πθμφζζα πακίδα ιαθάηζςκ. ημκ ακχηαης ηιήια 

επακεθιακίγεηαζ ζεζνά θεπηυημηηςκ ραιιζηχκ ηαζ αιμφπςκ ιανβχκ. Σμ πάπμξ ημο ζπδιαηζζιμφ ηοιαίκεηαζ απυ 

100m έςξ 260m (πενζμπή αηνςηδνίμο “Λζάηαξ”. 

 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

Θέζε έξγνπ 
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Αθμοαζαηέξ πνμζπχζεζξ ηαζ πθεονζηά 
ημνήιαηα 

Αθμοαζαηά νζπίδζα 

 

Κνμηαθμπαβήξ ηαζ 
θαηοπμπαβήξ αζαεζηυθζεμξ 

 

Κνμηαθμπαβέξ, ραιιίηεξ ηαζ 
αζαεζηυθζεμξ 

 
Αζαεζηυθζεμζ ημο Ακχηενς Κνδηζδζημφ 

  

ρήκα 8-12: Απόζπαζκα γεσινγηθνύ ράξηε ΙΓΜΔ, Φύιιν: Νόηηα Κεθαινληά κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ 
έξγνπ 

Γεςθμβζηά θαζκυιεκα - ζπδιαηζζιμί  

 Καηααυενεξ  

Σμ ζδιείμ εζζυδμο ημο εαθαζζζκμφ κενμφ ζηζξ ηαηααυενεξ ανίζηεηαζ πενίπμο 2,5km αυνεζα ηδξ πυθδξ ημο 

Ανβμζημθίμο ηαζ ζε παιδθυηενμ επίπεδμ απυ αοηυ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ. Ακ ηαζ δ φπανλδ ημο ζδιείμο αοημφ 

είκαζ βκςζηή απυ παθζά, υπμο ηαζ είπακ ηαηαζηεοαζηεί ιφθμζ θυβς ηδξ ζοκεπμφξ εζζνμήξ, ιυθζξ ημ 1963 

επζαεααζχεδηε υηζ ημ εαθαζζζκυ κενυ, ιέζς εκυξ ζοζηήιαημξ απυ οπυβεζα ηακάθζα, ζπήθαζα ηαζ πάζιαηα ιήημοξ 

14km, δζαζπίγεζ οπμβείςξ ημ κδζί πνμξ ηα ακαημθζηά, ακαιζβκφεηαζ ιε ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, ηνμθμδμηεί ηδ θίικδ 

Μεθζζζάκδ ηαζ εηαάθθεζ ζηδκ πενζμπή ημο Καναυιοθμο ζημκ ηυθπμ ηδξ άιδξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ απμηεθεί 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηανζηζηήξ δζάανςζδξ, δδθαδή δζάανςζδξ αζαεζηυθζεςκ ηαζ ακεναηζηχκ εκ βέκεζ 

πεηνςιάηςκ απυ κενυ πθμφζζμ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Οζ ηανζηζηέξ ιμνθέξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδ 

δζαανςηζηή αοηή δνάζδ, πενζθαιαάκμοκ ηακάθζα, ζήναββεξ ηθπ, εκχ ζοπκά πνμηαθμφκηαζ ηαεζγήζεζξ. Σέημζεξ 

ιμνθέξ απακηχκηαζ επίζδξ ζημ θζικμζπήθαζμ ηδξ Μεθζζζάκδξ, ημ ζπήθαζμ ηδξ Γνμβανάηδξ, ζηα εκάθζα ζπήθαζα 

ζηζξ Γνάαεξ Παλχκ, ζηδ Γαθάγζα ζπδθζά ζηδ Εάηοκεμ, αθθά ηαζ ζημ ζπήθαζμ ημο Γζνμφ ζηδ Λαηςκία. 

8.5.2 Νενηεθηνληθή Νήζνπ Κεθαινληάο – Ρήγκαηα1 

Νεοηεκηονική δομή 

Ζ δμιή ηςκ κήζςκ Κεθαθμκζάξ ηαζ Ηεάηδξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ επίδναζδξ ιζαξ ζεζνάξ δζαδμπζηχκ ηεηημκζηχκ 

παναιμνθςηζηχκ επεζζμδίςκ ηονίςξ ζοιπζεζηζημφ παναηηήνα, ηα μπμία υιςξ έπμοκ δζαημπεί απυ πενζυδμοξ ηαηά 

ηζξ μπμίεξ παναηδνείηαζ ιζα απμζοιπίεζδ ηςκ πεηνςιάηςκ ηαζ επίδναζδ ηδξ αανφηδηαξ, θαζκυιεκα πμο 

ακηζζημζπμφκ ζε έκα ηαεεζηχξ εθεθηοζιμφ.  

Οζ ηφνζεξ ηεηημκζηέξ ιμνθέξ πμο δδιζμονβήεδηακ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ αθπζηήξ παναιυνθςζδξ ηςκ κήζςκ, 

ζοκδέμκηαζ βεκεηζηά ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηαθφιιαημξ ηδξ Ηυκζαξ εκυηδηαξ πάκς ζηδκ εκυηδηα Παλχκ ηαηά  ημ 

Καηχηενμ Πθεζυηαζκμ ηαζ είκαζ: (i) ακάζηνμθα νήβιαηα ιε δζεφεοκζδ είηε ΒΓ-ΝΑ, είηε ΝΓ-ΒΑ ηαζ ακμζηηέξ πηοπέξ ιε 

άλμκεξ πμο πανμοζζάγμοκ ίδζμ πνμζακαημθζζιυ ιέζα ζηδκ εκυηδηα Παλχκ, ηα μπμία εεςνμφκηαζ ςξ παθαζυηενεξ 

ζοκζγδιαημβεκείξ ηεηημκζηέξ δμιέξ πμο ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ζγδιαημβέκεζδξ ηαευνζγακ  ηζξ δζάθμνεξ 

παθαζμβεςβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ Πνμαπμφθζαξ πθαηθυνιαξ. ε μνζζιέκα απυ αοηά ηα νήβιαηα (νήβια Αβίαξ 

Δοθδιίαξ ΝΓ ημο υνμοξ Καθυ, νήβια Αίκμο) παναηδνείηαζ ηαζ ιζα μνζγυκηζα ζοκζζηχζα ηίκδζδξ εηηυξ απυ ηδκ 

αιζβχξ εθζππεοηζηή, (ii) εθζππεφζεζξ, ακηίηθζκα εθίππεοζδξ ηαζ ακηζηθζκζηά δίδοια εθίππεοζδξ  ιε δζεφεοκζδ ΒΓ-

ΝΑ ηαζ (iii) νήβιαηα αανφηδηαξ ιε δζεοεφκζεζξ ΒΑ-ΝΓ ηαζ Α-Γ ιέζα ζηδκ Ηυκζα εκυηδηα. 

                                                 

1 Δ. Λέηηαξ, Γ. Γακάιμξ, Γ. Μαονίηαξ, «ΓΔΩΛΟΓΙΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΙ ΔΞΔΛΙΞΖ ΣΩΝ ΝΖΩΝ ΚΔΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΖ», 
Γδιμζίεοζδ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Σιήια Γεςθμβίαξ, 2001 
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Αλμκζηά επίπεδα πηοπχκ ηαζ εθζππεφζεζξ είκαζ πανάθθδθα ιε ηδκ ηφνζα ηεηημκζηή επζθάκεζα επχεδζδξ ηδξ Ηυκζαξ 

εκυηδηαξ πάκς ζηδκ εκυηδηα Παλχκ. ηζξ πνμδβμφιεκεξ ηεηημκζηέξ ιμνθέξ ημο Καη. Πθεζυηαζκμο πνμζηίεεκηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα μζ κεχηενεξ ιμνθέξ (δμιέξ) πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα παναιμνθςηζηά επεζζυδζα ημο Πθεζμ -Πθεζζημηαίκμο 

(κεμηεηημκζηέξ ιμνθέξ). 

Οζ κεμηεηημκζηέξ ιμνθέξ ακηζπνμζςπεφμκηαζ ηονίςξ απυ ηα νήβιαηα, ηα μπμία ηέικμοκ ή μνζμεεημφκ υθμοξ 

ακελαζνέηςξ ημοξ βεςθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ ηα νδλζηειάπδ ηδξ κήζμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιεβάθδ πμζηζθία 

νδβιάηςκ ιε άθια απυ ιενζηά ιέηνα έςξ ιενζηέξ δεηάδεξ ιέηνα ηαζ ιε μθίζεδζδ ηυζμ ιε ηαηαηυνοθδ ζοκζζηχζα 

υζμ ηαζ ιε μνζγυκηζα. Σα νήβιαηα πμο ακαβκςνίζηδηακ ηαζ ηα μπμία απμδεζηκφεηαζ πςξ έπμοκ 

επακαδναζηδνζμπμζδεεί ή δδιζμονβδεεί ηαηά ηδκ Πθεζμ-Σεηανημβεκή πενίμδμ ηαηαηάζζμκηαζ ηαηά ζεζνά 

ζπμοδαζυηδηαξ ζε εθζππεφζεζξ ηαζ ακάζηνμθα, μνζγυκηζαξ μθίζεδζδξ ηαζ ηέθμξ ηακμκζηά. οβηεηνζιέκα 

παναηδνμφκηαζ:  

 Ακαγςπονχζεζξ παθαζυηενςκ ζδιακηζηχκ ηεηημκζηχκ δμιχκ, ηονίςξ εθζππεφζεςκ ηαζ ακάζηνμθςκ νδβιάηςκ 

(Αίκμο, Ανβμζημθίμο, Κμκημβμονάηςκ Αβηχκα, Αβίαξ Δοθδιίαξ, Αζπνμβέναηα-Παθαζάξ ηάθαξ, 

Παθαζυηαζηνμο, πενζεςνίμο Εαηφκεμο-Κεθαθμκζάξ), αθθά ηαζ δδιζμονβία κευηενςκ, πμθφ παναηηδνζζηζηχκ 

ζηδ πενζμπή ηονίςξ ηδξ πενζμκήζμο Ανβμζημθίμο (Αηνςηήνζμ Λανδδβυξ, Ξεκμδμπείμ Mediterranee, Ξεκμδμπείμ 

White Rocks, απυηνδικεξ παναθίεξ ΝΓ απυ ημ πςνζυ Μδκζέξ, πενζμπή αενμδνμιίμο). Πμθθά απυ ηα παναπάκς 

νήβιαηα, παθαζυηενα ηαζ κεχηενα, πανμοζζάγμοκ ηαζ ιία μνζγυκηζα ζοκζζηχζα ηίκδζδξ βεβμκυξ πμο ηα 

ηαηαηάζζεζ ζηα πθαβζμακάζηνμθα ηαζ ζηζξ πθαβζμεθζππεφζεζξ (Αίκμο, Αβίαξ Δοθδιίαξ, Εαηφκεμο-

Κεθαθμκζάξ). Ρήβιαηα ιε ηαεανή μνζγυκηζα μθίζεδζδ (strike slip) δνμοκ αοηή ηδ πενίμδμ (Μδκζέξ, Φναβηάηα, 

Καιπμφθζα, Παθαζυηαζηνμ, πενζυκδζμξ Παθδηήξ) αθθά είκαζ ιζηνυηενδξ ζδιαζίαξ. Σέθμξ νήβιαηα ηακμκζηά, 

δζαπζζηχεδηε ιε αεααζυηδηα υηζ έδναζακ εη κέμο ζηδ ΝΑ απυθδλδ ημο Αίκμο (ηεηημκζηυ αφεζζια ζημ πςνζυ 

Ανβίκζα) (UNDERHILL, 1989). 

 Δπακαδναζηδνζμπμζήζεζξ ηαζ ακμνεχζεζξ παθαζυηενςκ ηαηςπθεζμηαζκζηχκ πηοπχζεςκ (ακηίηθζκμ Αίκμο, 

Ανβμζημθίμο-Μδκζχκ, Μεβάθδξ Ράπδξ, Κμκημβμονάηςκ, Καθμφ, πενζμκήζμο Παθδηήξ) αθθά ηαζ δδιζμονβία 

κεχηενςκ ιε ηάπμζα απυηθζζδ απυ ηζξ παθαζυηενεξ δζεοεφκζεζξ (ζφβηθζκμ ηυθπμο Ανβμζημθίμο, Αδθζά-

Κμοζημοιπάνδζ, αενμδνμιίμο) (UNDERHILL, 1989). 

 Ακορχζεζξ βναιιχκ αηηχκ πμο ημπζηά ιπμνμφκ κα θεάκμοκ ςξ ηαζ 100m φρμξ υπςξ παναηδνείηαζ βζα ηδκ 

παθαζμαηηή ημο Καηχηενμο Πθεζζημηαίκμο ζηδκ πενζυκδζμ Ανβμζημθίμο (Μδκζέξ).  

 Έκημκδ ηαηά αάεμξ δζάανςζδ ηςκ δμιχκ πμο δδιζμφνβδζακ μζ ηεηημκζηέξ παναιμνθςηζηέξ θάζεζξ ημο 

Καηχηενμο Πθεζυηαζκμο ηαζ Πθεζζημηαίκμο. Σα θαζκυιεκα ηδξ εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηζξ Γ ηαζ ΝΓ πθεονέξ ηςκ 

ιμνθμθμβζηχκ ελάνζεςκ (υνμξ Αίκμξ, υνμξ Καθυ, Υενζυκδζμξ Παθδηήξ) εηεί υπμο δζένπμκηαζ μζ ζδιακηζηέξ 

ηεηημκζηέξ δμιέξ ηαζ εηηεθείηαζ δ ιεβαθφηενδ ηίκδζδ, παναιυνθςζδ ηαζ ηαηαηενιαηζζιυξ ηςκ πεηνςιάηςκ.  

 Μεηαημπίζεζξ ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο, απυ ημκ κυημ (πενζμπή Πάζηνα ηαζ Παθαζάξ ηάθαξ, αφεζζια 

Καηεθεζμφ) πνμξ ηα Α ηαζ ΒΑ (Πυνμξ), θυβς ηςκ ζδιακηζηχκ ηζκήζεςκ πμο έθααακ πχνα αοηή ηδκ πενίμδμ. 

Αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια επίζδξ ηδκ πθήνδ δζάανςζδ ηςκ πθεζμπθεζζημηαζκζηχκ ζγδιάηςκ πνμξ ηα αυνεζα ημο 

κδζζμφ έηζζ χζηε κα ιδκ απακηχκηαζ ζήιενα αμνεζυηενα ημο Αζπνμβέναηα (ΝΑ Κεθαθμκζά). 

Γευμεηπικά ζηοισεία πηγμάηυν (Γευμεηπική ανάλςζη) 

Σμ ζφκμθμ ηςκ νδβιάηςκ ηςκ κήζςκ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε ηνία ηφνζα ζοζηήιαηα. Σα πνςηεφμκηα ζοζηήιαηα 

ηςκ νδβιάηςκ είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ζηζξ δζεοεφκζεζξ ΒΓ-ΝΑ, ΒΒΑ-ΝΝΓ ηαζ ΒΒΓ-ΝΝΑ, εκχ ηα δεοηενεφμκηα ζηζξ 

δζεοεφκζεζξ ΒΑ-ΝΓ ηαζ Α-Γ. ημ ζφζηδια δζεφεοκζδξ ΒΓ-ΝΑ εκηάζζμκηαζ ηα ζδιακηζηά νήβιαηα ημο Αίκμο ηαζ ηδξ 

Αβίαξ Δοθδιίαξ, εκχ ημ ζφζηδια ΒΒΑ-ΝΝΓ αημθμοεμφκ ηα νήβιαηα Κμκημβμονάηα-Αβηχκα, Παθαζυηαζηνμο ηαζ 

ημο πενζεςνίμο Εαηφκεμο-Κεθαθμκζάξ. 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (Μ.Π.Ε) 
τοσ 

«Αγκσροβολίοσ τοσριστικών σκαυών Αγίας Πελαγίας» 

 

8-21 

ημ ηνίημ ζφζηδια ΒΒΓ-ΝΝΑ ηαηαηάζζεηαζ ημ νήβια Ανβμζημθίμο, αοηά πμο δδιζμονβήεδηακ ηαηά ημ Πθεζμ-

Πθεζζηυηαζκμ ζηδκ ίδζα πενζμπή, ιενζηά ζηδ πενζυκδζμ ηδξ Παθδηήξ ηαεχξ ηαζ ηα πενζζζυηενα νήβιαηα ηδξ κήζμο 

Ηεάηδξ. 

Σα ζοζηήιαηα νδβιάηςκ ΒΑ-ΝΓ ηαζ Α-Γ απακηχκηαζ, είηε ζημ ηάθοιια ηδξ Ηυκζαξ εκυηδηαξ υπμο ακηζπνμζςπεφμοκ 

ακαγςπονχζεζξ παθαζυηενςκ εθεθηοζηζηχκ πθαβζμηακμκζηχκ νδβιάηςκ, υπςξ ημ νήβια ημο Άηνμξ (πενζμπή 

Πυνμξ), είηε ζηζξ πενζμπέξ Φναβηάηςκ, Μδκζχκ ηαζ Ανβζκίςκ υπμο δείπκμοκ ιία ιζηνή μνζγυκηζα μθίζεδζδ. 

Σα νήβιαηα ηςκ ηνζχκ πνςηεουκηςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ παθαζά ηακμκζηά νήβιαηα, ζοκζγδιαημβεκή, ηα μπμία 

δδιζμονβήεδηακ ηαηά ημ Κνδηζδζηυ - Ζχηαζκμ. Καηά ηδκ μνμβεκεηζηή πενίμδμ υιςξ ηαζ ιεηέπεζηα θεζημφνβδζακ ςξ 

ακάζηνμθα.  

Κινημαηικά ζηοισεία πηγμάηυν (Κινημαηική ανάλςζη) 

Απυ ηζξ παναηδνήζεζξ μζ μπμίεξ έβζκακ ζε υζα νήβιαηα πανμοζζάγμοκ ζαθείξ ηαημπηνζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ βναιιέξ 

ηεηημκζηήξ μθίζεδζδξ είκαζ δοκαηυ κα εκηαπεμφκ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

 Ρήβιαηα ιε ηαεανά ακάζηνμθμ παναηηήνα ειθακίγμκηαζ ιε ανηεηά εκηοπςζζαηυ ηνυπμ ζηδκ πενζυκδζμ ημο 

Ανβμζημθίμο υπμο πανμοζζάγμκηαζ κα ηυαμοκ ιέπνζ ηαζ πμθΰ πνυζθαημοξ ζπδιαηζζιμφξ (ηχκμοξ πνμζπχζεςκ 

Ρήζζμο δθζηίαξ - Μέζμ-Ακχηενμ Πθεζζηυηαζκμ).  

 Ρήβιαηα ακάζηνμθα ή εθζππεφζεζξ ιε βναιιέξ ηεηημκζηήξ μθίζεδζδξ πμο πανμοζζάγμοκ ηυζμ μνζγυκηζα υζμ ηαζ 

ηαηαηυνοθδ ζοκζζηχζα, ηαζ εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πθαβζμακάζηνμθςκ (νήβιαηα ηδξ Κεθαθμκζάξ 

υπςξ αοηυ ημο Αίκμο ηαζ ηδξ Αβίαξ Δοθδιίαξ).  

 Ρήβιαηα ιε μνζγυκηζεξ ή ζπεδυκ μνζγυκηζεξ βναιιέξ μθίζεδζδξ πμο παναηδνμφκηαζ ηονίςξ ζηδ πενζυκδζμ ημο 

Ανβμζημθίμο αθθά ηαζ ζηδ ΝΑ Κεθαθμκζά ηαεχξ ηαζ ζηδ πενζυκδζμ ηδξ Παθδηήξ. Ζ ηίκδζδ ημοξ είκαζ πάκηα 

ιζηνμφ ιεβέεμοξ.  

 Ρήβιαηα ηακμκζηά ιε βναιιέξ ηεηημκζηήξ μθίζεδζδξ ηαηά ηθίζδ ζε ηεηθζιέκδ νδλζβεκή επζθάκεζα πμο 

εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ μνεμηακμκζηχκ. Παναηδνμφκηαζ ζημ ηεηημκζηυ αφεζζια Ανβζκίςκ ηαζ ζημ 

ηεηημκζηυ ηάθοιια ηδξ Ηυκζαξ Δκυηδηαξ. Δπίζδξ, ζημ ηεηημκζηυ αφεζζια ημο υνιμο Αθάθεξ ηδξ Ηεάηδξ (αυνεζμ 

ηιήια ηδξ κήζμο), υπςξ ηαζ ζημκ υνιμ ηδξ πυθδξ Ηεάηδξ (κυηζμ ηιήια). 

Νεοηεκηονικέρ ενόηηηερ 

Με αάζδ ηα βεςιεηνζηά ηαζ ηζκδιαηζηά ζημζπεία ηςκ νδβιάηςκ είκαζ δοκαηυ κα δζαηνζεεί ζηδ κήζμ Κεθαθμκζά έκαξ 

ανζειυξ κεμηεηημκζηχκ εκμηήηςκ. Οζ κεμηεηημκζηέξ εκυηδηεξ απμηεθμφκ ακελάνηδηα νδλζηειάπδ  ζηα μπμία ζδζαίηενδ 

ζδιαζία έπεζ δ μνζμεέηδζδ ημοξ απυ ιεβάθα νήβιαηα ή νδλζβεκείξ γχκεξ. Γζαηνίκμκηαζ θμζπυκ μζ αηυθμοεεξ 

εκυηδηεξ: 

 Δκυηδηα Αίκμο ηαζ ακαημθζηήξ Κεθαθμκζάξ. Ονζμεεηείηαζ πενζθενεζαηά απυ ζδιακηζηέξ νδλζβεκείξ γχκεξ, αοηή 

ημο Αίκμο πνμξ ηα ΝΓ, ηςκ Κμκημβμονάηςκ-Αβηχκα πνμξ ηα ΒΓ, ηδξ Αβίαξ Δοθδιίαξ πνμξ ηα ΝΑ ηαζ ημο 

Παθαζυηαζηνμο πνμξ ηα ΝΑ. Απυ ημ ηαηχηενμ Πθεζυηαζκμ ηαζ ιεηά πανμοζζάγεζ ιία μιμζυιμνθδ ελέθζλδ πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζδιακηζηή ακφρςζδ (> 1500m) ηαζ ηαηά αάεμξ δζάανςζδ πμο  ζοκεπίγεηαζ ςξ ζήιενα.  

 Δκυηδηα πενζμκήζμο Δνζζζμφ ζηα αυνεζα ημο κδζζμφ. Ονζμεεηείηαζ πνμξ ηα ΝΓ απυ ηδ νδλζβεκή γχκδ ηδξ 

Αβίαξ Δοθδιίαξ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ηαζ αοηή απυ έκημκδ ακφρςζδ ηαζ δζάανςζδ. Απυ ημ Πθεζζηυηαζκμ  υιςξ 

πμο απεκενβμπμζείηαζ ημ νήβια ηδξ Αβίαξ Δοθδιίαξ, αημθμοεεί ηδκ ελέθζλδ ηδξ εκυηδηαξ ημο Αίκμο.  

 Δκυηδηα πενζμκήζμο Παθδηήξ. Σμ ζδιακηζηυ οπμεαθάζζζμ νήβια ημο πενζεςνίμο Εαηφκεμο -Κεθαθμκζάξ 

εκενβυ ηαζ ζήιενα, πμο ηδκ μνζμεεηεί πνμξ ηα δοηζηά, έπεζ επδνεάζεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζε υθμ ημ 
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ΠθεζμΠθεζζηυηαζκμ ιε ακορχζεζξ ηαζ δζαανχζεζξ, ιζηνυηενμο ιεβέεμοξ (<1000m) ζε ζπέζδ ιε ηδκ εκυηδηα ημο 

Αίκμο. 

 Δκυηδηα πενζμκήζμο Ανβμζημθίμο. Απμηεθεί ιία ιζηνή εκυηδηα ιεηαλφ ημο Αίκμο ηαζ ηδξ Παθδηήξ, δ  μπμία 

πανμοζζάγεζ ηζκήζεζξ ακάθμβεξ αοηχκ ηδξ Παθδηήξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα ημκζζεεί μ ζδζαίηενμξ παναηηήναξ 

μνζζιέκςκ νδβιάηςκ (back thrust faults) πμο ακαπηφζζμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ πενζμπή αοηή ηαηά  ημ 

Πθεζζηυηαζκμ ζακ απμηέθεζια ιζαξ αολακυιεκδξ πζεακχξ ζοιπίεζδξ ηαζ εκυξ εθαηημφιεκμο δζαεέζζιμο 

πχνμο.  

 Δκυηδηα ΝΑ Κεθαθμκζάξ. Μζηνή εκυηδηα πμο μνζμεεηείηαζ πνμξ ηα δοηζηά απυ ηα νήβιαηα Παθαζυηαζηνμο ηαζ 

Παθαζάξ ηάθαξ-Αζπνμβέναηα ηαζ δ μπμία πανμοζζάγεζ ηαηά ημ Πθεζμπθεζζηυηαζκμ ακφρςζδ  ιεβαθφηενδ ηςκ 

1000m, ηαζ ηαηά αάεμξ δζάανςζδ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ημο αοείζιαημξ ημο Καηεθεζμφ ηαζ ηδκ 

ιεηαζηνμθή ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο πνμξ ηα Β ηαζ ΒΑ. ηδ κήζμ Ηεάηδ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ηνία ηφνζα 

νδλζηειάπδ (αυνεζμ ηιήια ηδξ κήζμο, ηεκηνζηυ ηαζ κυηζμ), ηα μπμία μνζμεεημφκηαζ απυ ηακμκζηά νήβιαηα. 

Τεκηονική εξέλιξη ηυν νήζυν Κεθαλονιάρ & Ιθάκηρ 

Με αάζδ ηα βεςιεηνζηά ηαζ ηα ηζκδιαηζηά ζημζπεία ηςκ ηεηημκζηχκ αζοκεπχκ δμιχκ είκαζ δοκαηυκ κα πενζβναθμφκ 

ηα ηφνζα ζηάδζα ηδξ ηεηημκζηήξ ελέθζλδξ ηςκ κήζςκ Κεθαθμκζάξ ηαζ Ηεάηδξ, πμο είκαζ ηα αηυθμοεα:  

 Α' ηάδζμ. Καηά ημ πνχημ ζηάδζμ, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζημ Καηχηενμ Πθεζυηαζκμ, θαιαάκεζ πχνα δ 

ημπμεέηδζδ ημο Ηυκζμο ηαθφιιαημξ πάκς ζηδκ εκυηδηα Παλχκ ηάης απυ έκα εκηαηζηυ ηαεεζηχξ έκημκδξ 

ζοιπί εζδξ. Σμ ηαεεζηχξ αοηυ πνμηαθεί ηδκ ακάδοζδ ηςκ κήζςκ ιε ηδ δδιζμονβία πηοπχζεςκ ηαζ ηδκ 

εκενβμπμίδζδ παθαζυηενςκ ηφνζςκ ζοκζγδιαημβεκχκ ηεηημκζηχκ επζθακεζχκ (νδβιάηςκ), μζ μπμίεξ 

ιεηααάθθμοκ ηδκ ηίκδζδ ημοξ ηαζ απυ δμιέξ θυβς αανφηδηαξ (ηακμκζηά) βίκμκηαζ δμιέξ ζοιπίεζδξ, δδθαδή 

ακάζηνμθα νήβιαηα. Σέημζα παθαζά νήβιαηα είκαζ αοηά ημο Αίκμο, ημο Ανβμζημθίμο, ηςκ Κμκημβμονάηςκ - 

Αβηχκα, ηδξ Αβίαξ Δοθδιίαξ, ηθπ.  

 Β' ηάδζμ. Αημθμοεεί ιζα πενίμδμξ απμζοιπίεζδξ, πμο ακηζζημζπεί ζημ Ακχηενμ Πθεζυηαζκμ – Καηχηενμ 

Πθεζζηυηαζκμ. Σμ ηαεεζηχξ ζοιπίεζδξ επζηναηεί ζε ααεφηενα ηιήιαηα ημο θθμζμφ, εκχ ημκηά ζηδκ  

επζθάκεζα δ βεκζηή ακφρςζδ ημο ηυλμο μδδβεί ζε επίδναζδ ηδξ αανφηδηαξ, δ μπμία εηθνάγεηαζ ιέζς ηδξ 

δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ ιεβάθςκ νδλζβεκχκ επζθακεζχκ ςξ ηακμκζηχκ νδβιάηςκ. Γδιζμονβμφκηαζ 

επζιένμοξ ηεηημκζηά ηέναηα ηαζ αοείζιαηα, υπςξ ημ ηέναξ ημο Αίκμο, ηδξ Αβίαξ Γοκαηήξ ηαζ ηα εηαηένςεεκ 

εονζζηυιεκα αοείζιαηα.  

 Γ' ηάδζμ. Μέζα ζημ Καηχηενμ Πθεζζηυηαζκμ παναηδνμφκηαζ εη κέμο ζαθή θαζκυιεκα ζοιπζεζηζηήξ 

παναιυνθςζδξ πμο δδιζμονβμφκ κέεξ νδλζβεκείξ δμιέξ ακάζηνμθμο παναηηήνα ηονίςξ ζηδ πενζυκδζμ 

ημο Ανβμζημθίμο (Αηνςηήνζμ Λανδδβυξ, Μδκζέξ, Αενμδνυιζμ), ζηδ ΝΑ Κεθαθμκζά ηαζ ζηδ πενζυκδζμ ηδξ 

Παθδηήξ. Δπίζδξ δδιζμονβείηαζ κεχηενδ βεκζά πηοπχκ ηαζ ηάιρεςκ δζεφεοκζδξ ΒΒΓ-ΝΝΑ, υπςξ είκαζ 

αοηέξ ημο αενμδνμιίμο. Σδκ ίδζα πενίμδμ (Καηχηενμ - Μέζμ Πθεζζηυηαζκμ) πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ 

ακφρςζδ ηδξ εαθάζζζαξ ακαααειίδαξ ημο Παθαζμ-Μζθάηζζμο (πενζμπή Μδκζχκ). Ζ δζεφεοκζδ ηδξ 

ζοιπίεζδξ έπεζ πνμζδζμνζζηεί ςξ ΓΝΓ-ΑΒΑ (MERCIER et al. 1972, SOREL 1976, MERCIER et al. 1987).  

 Γ' ηάδζμ. Απυ ημ Μέζμ Πθεζζηυηαζκμ παναηδνείηαζ εη κέμο ιζα θάζδ απμζοιπίεζδξ ηςκ δμιχκ ηαζ 

επακυδμο ζε έκα ηαεεζηχξ, υπμο επζδνά δ αανφηδηα ιε δναζηδνζμπμίδζδ νδβιάηςκ πμο δείπκμοκ 

ηζκήζεζξ ιε ηακμκζηυ ή πθαβζμηακμκζηυ άθια. ε ιεβαθφηενμ αάεμξ θαίκεηαζ πςξ ημ ηαεεζηχξ ζοιπίεζδξ 

ελαημθμοεεί κα επζηναηεί, υπςξ δείπκμοκ μζ ιδπακζζιμί βέκεζδξ ηςκ ζεζζιχκ (DRAKOPOULOS & 

DELIBASIS, 1982). 
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ρήκα 8-13: Απόζπαζκα  λενηεθηνληθνύ ράξηε Νήζνπ Κεθαινληάο ζηνλ νπνία έρνπλ ζεκεησζεί νη 
ζεκαληηθόηεξεο ξεμηγελείο δώλεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηε λενηεθηνληθή καθξνδνκή ηεο πεξηνρήο 

(Λέθθαο, 1996) 

8.5.3 εηζκηθόηεηα/εηζκηθή επηθηλδπλόηεηα 

Ζ Κεθαθμκζά εεςνείηαζ ζδζαίηενα ζεζζιμβεκήξ πενζμπή ιε πμθθέξ ζεζζιζηέξ εζηίεξ, ςξ επί ημ πθείζημκ οπμεαθάζζζεξ. 

Σμ κδζί ανίζηεηαζ ζηδκ πανοθή ημο ηονημφ ιένμοξ ημο εθθδκζημφ ηυλμο, υπμο εηδδθχκμκηαζ μνζγυκηζεξ ζοιπζεζηζηέξ 

δοκάιεζξ, πνμσυκ ηδξ ζφβηθζζδξ ιζαξ ςηεάκζαξ θζεμζθαζνζηήξ πθάηαξ (θζευζθαζνα ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο, ιεηχπδ 

ηδξ Αθνζηακζηήξ θζεμζθαζνζηήξ πθάηαξ) ηαζ ιζαξ δπεζνςηζηήξ θζεμζθαζνζηήξ πθάηαξ (Δοναζζαηζηή). Καηά ηδ ζφβηθζζδ, 

δ ιεβαθφηενδξ ποηκυηδηαξ θζευζθαζνα ηδξ Ακαη. Μεζμβείμο αοείγεηαζ ιε βςκία 38° πενίπμο ςξ πνμξ ηδκ ηαηαηυνοθμ, 

ηαζ ιε ηαηεφεοκζδ αυνεζα/ αμνεζμδοηζηή. Σα ακάζηνμθα (ζοιπζεζηζηά) νήβιαηα πμο επζηναημφκ ηαηά ιήημξ ημο ηυλμο, 

ζοκδέμκηαζ ιε δελζυζηνμθμ νήβια πανάηαλδξ (νήβια ιεηαζπδιαηζζιμφ) πμο εηδδθχκεηαζ δοηζηά ηδξ Κεθαθμκζάξ.  

Έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδκ πενζμπή ανηεημί ζεζζιμί απυ ημοξ ζζημνζημφξ πνυκμοξ. Ζ βέκεζδ ηςκ ζεζζιχκ ζοκδέεηαζ ηαηά 

πνμηίιδζδ ιε ηα κευηενα νήβιαηα – ηέημζα οπάνπμοκ πμθθά ζηα Δπηάκδζα - βζα αοηυ ηαζ δ πενζμπή πανμοζζάγεζ 

βεκζηά πμθφ ιεβάθδ ζεζζιζηυηδηα.   

Ηδζαίηενδ ζδιακηζηυηδηα βζα ηδκ ζζημνία ηδξ κήζμο Κεθαθδκίαξ απμηέθεζε μ ελαζνεηζηά ηαηαζηνμθζηυξ ζεζζιυξ ζηζξ 12 

Αοβμφζημο 1953 ιε ιέβεεμξ 7,2 R, μ μπμίμξ έπθδλε μθυηθδνμ ημ κδζί έπμκηαξ ελαζνέζεζ ιυκμ ηζξ πενζζζυηενεξ 

ηαημζηίεξ ζηδ αυνεζα Δνζζυ, ζημ άηνμ ηδξ Κεθαθμκζάξ, εθ’ υζμκ δ πθεζμκυηδηα ηςκ οπυθμζπςκ ηαημζηζχκ είπε 

ζζμπεδςεεί απυ ηδ ζθμδνυηδηα ημο ζεζζιμφ. Σμ επίηεκηνμ ημο ζεζζιμφ ανζζηυηακ ζηδ κμηζμακαημθζηή πενζμπή ηδξ 

Κεθαθθδκίαξ ηαζ ιάθζζηα αοηυξ μ ζεζζιυξ ακφρςζε ηδκ Κεθαθμκζά ηαηά 60 εηαημζηά (Candia News, 2014). Δλίζμο δε 

ζδιακηζημί ήηακ ηαζ μζ ζεζζιμί ημο 1983 ζηδκ Παθζηή ηαζ ημο Ηακμοανίμο - Φεανμοανίμο ημο 2014, μζ μπμίμζ ηαζ 

πνμηάθεζακ πμθφ ζμαανέξ οθζηέξ ηαηαζηνμθέξ.  

Σμ ζφκμθμ ηδξ Γ.Δ. Λεζααεμφξ αθθά ηαζ υθμ ημ κδζί εκηάζζεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Δθθδκζηυ Ακηζζεζζιζηυ Κακμκζζιυ - 

Δ.Α.Κ., 2000, (Απυθαζδ Έβηνζζδξ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ιε ανζειυ Γ17α/141/3/ΦΝ275, ΦΔΚ 2184Β/20-12-1999), υπςξ 

Θέζε έξγνπ 
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ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ Απυθαζδ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Γ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΔΚ 1154Α/12-8-2003), ζηδ Εχκδ ΗΗΗ ηδξ ζεζζιζηήξ 

επζηζκδοκυηδηαξ, ηςκ ορδθά ζεζζιυπθδηηςκ πενζμπχκ, ζηδκ μπμία δ ζεζζιζηή επζηάποκζδ ημο εδάθμοξ είκαζ 0,36 x g. 

 

ρήκα 8-14: Υάξηεο Εσλώλ εηζκηθήο Δπηθηλδπλόηεηαο ηεο Διιάδαο 

8.5.4 Τδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηδκ Κεθαθμκζά, οδνμβεςθμβζηή εκυηδηα απμηεθεί δ αζαεζημθζεζηή θςνίδα πμο ανπίγεζ απυ ηζξ εαθάζζζεξ ηαηααυενεξ 

ημο Μφθμο Ανβμζημθίμο, δ επζθακεζαηή ελάπθςζή ηδξ ηεθεζχκεζ ζηδ Λαηήενα ηαζ επεηηείκεηαζ ηάης απυ ηα κεμβεκή 

πνμξ ηδκ πενζμπή ηςκ αμνςκάηςκ. Ζ αζαεζημθζεζηή αοηή θςνίδα είκαζ δ πενζζζυηενμ ηεηημκζηά ηαηαπμκδιέκδ 

αναπυιαγα ημο κδζζμφ.  

ε υθμ ημ ιήημξ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ, μζ αζαεζηυθζεμζ εθάπημκηαζ ιε κεμβεκείξ απμεέζεζξ, απμηεθμφιεκεξ απυ 

εκαθθαζζυιεκα οδνμζηεβακά ηαζ οδνμπεναηά πεηνχιαηα. Σα πεηνχιαηα αοηά είκαζ ημπμεεηδιέκα ιε πανάθθδθδ 

δζεφεοκζδ πνμξ ημοξ αζαεζηυθζεμοξ ηαζ δνμοκ ςξ ζηεβακυ υνζμ. ηδ δοηζηή πθεονά μζ αζαεζηυθζεμζ εθάπημκηαζ ιε ηδ 

εάθαζζα, εηηυξ ηδξ πενζμπήξ ηςκ Μδκζχκ, υπμο δ αζαεζημθζεζηή ιάγα πενζμνίγεηαζ απυ ηα κεμβεκή. Σα οπυβεζα κενά 

ηςκ αζαεζηυθζεςκ είκαζ εφημθμ κα απμζηναββζζημφκ ζηδ εάθαζζα ηαζ κα ιδκ πανέπεηαζ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζήξ 

ημοξ. Ζ θζβυηενμ δοζιεκήξ πενζμπή είκαζ δ κμηζμακαημθζηή απυθδλδ ηδξ αζαεζημθζεζηήξ θςνίδαξ, υπμο, υιςξ, δ έκημκδ 

ιοθμηζκίςζδ ιεηαηνέπεζ ημκ αζαεζηυθζεμ ζε πναηηζηά ζηεβακά αζαεζημθζεζηή ζηυκδ, ιε ζπεδυκ ιδδεκζηή ηζιή εκενβμφ 

πμνχδμοξ.   

οιπεναζιαηζηά, δ αζαεζημθζεζηή εκυηδηα Ανβμζημθίμο – Λαηήεναξ δεκ πανμοζζάγεζ πναηηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηςκ οπυβεζςκ οδάηςκ. 

Δζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ημο Η. Δ. Κμοιακηάηδ, "Ένεοκα οπυβεζαξ οδνμθμνίαξ Κεθαθμκζάξ", Δεκζηυ 

Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ, Αεήκα 1992 ηαζ θαιαακμιέκμο οπυρδ ημο εκενβμφ πμνχδμοξ ηαζ ηδξ οδνμπεναηυηδηαξ ηςκ 

δζαθυνςκ πεηνςιάηςκ ηαζ βεςθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ πμο δμιμφκ ημ κδζί, δζαηνίκμκηαζ μζ ελήξ μιάδεξ ςξ πνμξ ηδκ 

ηαηείζδοζδ ηαζ ηδκ νμή ηςκ οπυβεζςκ κενχκ: 
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1δ μιάδα – Τδνμπεναημί ζπδιαηζζιμί 

ε αοηήκ ηαλζκμιμφκηαζ υθα ηα ζοιπαβή πεηνχιαηα ζηα μπμία ιπμνεί κα ακαπηοπεεί δεοηενμβεκέξ πμνχδεξ, θυβς 

ηενιαηζζιμφ ηαζ/ ή ηανζηζηήξ δζενβαζίαξ, μζ ηζιέξ ημο μπμίμο είκαζ δοκαηυκ κα ηοιαίκμκηαζ εονφηαηα ηαζ δ 

οδνμπεναηυηδηά ημοξ κα πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ. Μπμνεί ζε ιεβάθμο υβημο αναπμιάγεξ πεηνςιάηςκ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ αοηήξ, μζ ηζιέξ ηδξ οδνμπεναηυηδηαξ κα είκαζ πμθφ ιζηνέξ, υιςξ δεκ είκαζ ζπάκζεξ ηαζ πμθφ ιεβάθεξ ηζιέξ, 

ηονίςξ θυβς ιεβάθςκ ηανζηζηχκ αβςβχκ. ηδκ μιάδα αοηή οπαβάβμοιε υθμοξ ημοξ αζαεζηυθζεμοξ, άζπεηα ιε ηδ 

βεςηεηημκζηή - ζηνςιαημβναθζηή γχκδ ηαζ ηδκ δθζηία. ηδκ ίδζα μιάδα ηαλζκμιμφιε ηαζ ημοξ δμθμιίηεξ, παν' υθμ υηζ 

έπεζ δζαπζζηςεεί ζε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα, ζε ζπέζδ ιε ημοξ αζαεζηυθζεμοξ, ζοιπενζθμνά αοηχκ πενίπμο ςξ 

ζηεβακχκ πεηνςιάηςκ.  

2δ μιάδα – Ζιζπεναημί ζπδιαηζζιμί 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή οπάβμκηαζ μζ βεςθμβζημί ζπδιαηζζιμί ζημοξ μπμίμοξ εκαθθάζζμκηαζ οδνμπεναηά ιε 

οδνμζηεβακά πεηνχιαηα, ηαηά ηδκ ηαηαηυνοθδ ή ηαζ ηδκ μνζγυκηζα ηαηεφεοκζδ. Σα πάπδ ηςκ ζηνςιάηςκ είκαζ 

αζηαεή ηαζ μζ απμζθδκχζεζξ ζοπκέξ. ηδκ μιάδα αοηή ακήημοκ ηα εκαθθαζζυιεκα ζηνχιαηα ραιιζηχκ, ιανβχκ, 

ανβίθςκ, ηνμηαθμπαβχκ ηαζ ιανβασηχκ αζαεζημθίεςκ ημο Μεζμηαίκμο, Πθεζμηέκμο ηαζ Πθεζζημηέκμο (οπμμιάδα α). 

Δπίζδξ ζηδκ μιάδα ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ μζ πενζαίεξ ηεηανημβεκείξ απμεέζεζξ, δδθαδή ηα αθθμφαζα, μζ ηχκμζ 

ημνδιάηςκ, μζ απμεέζεζξ πεζιάννςκ ηαζ ηα πθεονζηά ημνήιαηα (οπμμιάδα α). διεζχκμοιε υηζ ζηζξ απμεέζεζξ αοηέξ 

δ ″αηαλία″ ηςκ οθζηχκ είκαζ μ ηακυκαξ ηαζ μζ ζοπκέξ εκαθθαβέξ ηαζ απμζθδκχζεζξ ιπμνεί κα παναηδνμφκηαζ ζε 

απμζηάζεζξ θίβςκ ιέηνςκ. ηα οθζηά ηδξ μιάδαξ αοηήξ, ιπμνεί κα ακαπηφζζμκηαζ οπυ πίεζδ οδνμθυνμζ μνίγμκηεξ, ή 

ηαζ εθεφεενα υηακ δ οδνμθμνία ακαπηφζζεηαζ ζε ημηηχδεζξ ζπδιαηζζιμφξ μζ μπμίμζ δεκ ηαθφπημκηαζ απυ 

οδνμζηεβακά οθζηά. 

3δ μιάδα – Αδζαπέναημζ ζπδιαηζζιμί 

' αοηήκ ηαλζκμιμφιε ημοξ πναηηζηά αδζαπέναημοξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ πεηνχιαηα, υπςξ ημ ιίβια ανβίθμο - 

θαηοπμπαβχκ - βφρςκ ηαζ ηζξ κεμβεκείξ ηαζ ηεηανημβεκείξ απμεέζεζξ ζηζξ μπμίεξ δδιζμονβμφκηαζ απμεέζεζξ ιε 

ηονίανπα ηα ανβζθζηά, ιανβασηά ηαζ ζθομφπα ζοζηαηζηά. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ζηζξ πενζμπέξ ελάπθςζδξ ηςκ 

πεηνςιάηςκ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ, ιπμνεί κα ακαπηοπεμφκ θηςπέξ οπυβεζεξ οδνμθμνίεξ, είηε ζημ ιακδφα 

απμζάενςζήξ ημοξ, είηε ζε οδνμπεναηά ζχιαηα ιζηνμφ υβημο πμο άθθμηε επίηεζκηαζ ηαζ άθθμηε πανειαάθθμκηαζ ζημ 

οδνμζηεβακυ ζφκμθμ ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ηνμθμδμηδεμφκ ιε απ' εοεείαξ ηαηείζδοζδ ή πθεονζηά. Πμθθέξ απυ 

ηζξ ιζηνμπδβέξ ηδξ Κεθαθμκζάξ απμζηναββίγμοκ ηέημζαξ ιμνθήξ θηςπέξ οδνμθμνίεξ. 
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ρήκα 8-15: Απόζπαζκα πδξνιηζνινγηθνύ ράξηε (Πεγή: ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο ΤΓ Βόξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ) 

φιθςκα ιε ημκ ακςηένς οδνμθζεμθμβζηυ πάνηδ δ άιεζδ πενζμπή ημο ένβμο εκημπίγεηαζ εκηυξ πενζμπχκ ιζηνήξ έςξ 

πμθφ ιζηνήξ οδνμπεναηυηδηαξ. 

8.5.5 Δδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σμ έδαθμξ πνμένπεηαζ απυ πδιζηή ηαζ ιδπακζηή απμζάενςζδ ηςκ πεηνςιάηςκ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ 

εδαθμβέκεζδξ, δδθαδή ημο ηθίιαημξ, ηδξ αθάζηδζδξ, ημο ημπμβναθζημφ ακαβθφθμο ηαζ ημο πνυκμο. Σμ ιδηνζηυ 

πέηνςια ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ θοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημο εδάθμοξ, εκχ μζ ακενςπμβεκείξ επζδνάζεζξ 

επζδνμφκ ηαεμνζζηζηά ζημ αάεμξ ηαζ ζηα θαζκυιεκα επζθακεζαηήξ δζάανςζδξ.  

Ζ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Νυηζα Κεθαθμκζάξ έπεζ ςξ ιδηνζηυ πέηνςια ζηθδνμφξ αζαεζηυθζεμοξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ 

ηα ηονζυηενα αζμβεκή ζγδµαημβεκή πεηνχµαηα. Πνμήθεε απυ δζαβέκεζδ ζηνςµάηςκ ηεθοθχκ ή ζηεθεηζηχκ ζημζπείςκ 

εαθαζζίςκ πνςημγχςκ (Φναβηυπμοθμξ & ημοκάηδξ 1963). Σα εδάθδ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζε ζηθδνμφξ 

αζαεζηυθζεμοξ είκαζ, ηαηά ηακυκα, ανβζθθχδμοξ- ανβζθθμπδθχδμοξ οθήξ ηαζ αθηαθζηήξ, μοδέηενδξ ή υλζκδξ πδιζηήξ 

ακηίδναζδξ. Δίκαζ επανηχξ εθμδζαζιέκα ιε αάζεζξ Ca, Mg, K ηαζ ιε ααειυ ημνεζιμφ ηςκ μνοηηχκ μνζγυκηςκ >50 

(Νάημξ, 1977). Λυβς ημο μνεζκμφ ακαβθφθμο δεκ παναηδνμφκηαζ Αθθμφαζα ή Κμθθμφαζα αζαεζημθίεςκ.   

ε ζπεηζηά παιδθά ορυιεηνα, ζηα πεηνχιαηα αοηά ακαπηφζζμκηαζ ηονίςξ πνζκχκεξ ηαζ αείθοθθα πθαηφθοθθα, εκχ 

ζε ιεβαθφηενα ορυιεηνα δδιζμονβμφκηαζ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ Δθάηδξ. ε πενζμπέξ υπμο ηα δάζδ 

Δθάηδξ έπμοκ οπμπςνήζεζ, ειθακίγεηαζ ημ ιδηνζηυ πέηνςια εκχ ημ έδαθμξ ιαγί ιε θίεμοξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ 

ηαηαθαιαάκμοκ ηζξ ζπζζιέξ ηαζ ηζξ ημζθυηδηεξ ημο ακαβθφθμο.  

Ζ απμζάενςζδ, ελάθθμο, ημο ζηθδνμφ αζαεζηυθζεμο είκαζ ηονίςξ πδιζηή (Παπαιίπμξ, 1985) ηαζ ημ πνμσυκ ηδξ 

απμηεθείηαζ απ' ημ εοδζάθοημ ηαζ εφημθα παναζονυιεκμ υλζκμ ακεναηζηυ αζαέζηζμ. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ πδιζηήξ 

απμζάενςζδξ, πμο απαζηεί ηζκμφιεκμ κενυ ηαζ ςξ εη ημφημο ορδθέξ ανμπμπηχζεζξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ ηεηημκζζιυ 

ημο πεηνχιαημξ (Φναβηυπμοθμξ & ημοκάηδξ, 1963), είκαζ δ δδιζμονβία ηανζηζηχκ θαζκμιέκςκ. Σδκ πηχζδ ημο 
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ευθμο ηςκ ηανζηζηχκ ημζθμηήηςκ αημθμοεεί δ δδιζμονβία θεηακχκ, υπμο ζοζζςνεφμκηαζ οθζηά δζάανςζδξ ηαζ 

εδάθμοξ, πμο ιε ημ πνυκμ δδιζμονβμφκ ακμζηηά ή ηθεζζηά "ηανζηζηά πεδία". 

ηζξ Ν-ΝΓ ηθζηφεξ ημο υνμοξ Αίκμξ ηα έκημκα θαζκυιεκα δζάανςζδξ έπμοκ οπμααειίζεζ ζδιακηζηά ημ έδαθμξ. Οζ 

πανάβμκηεξ πμο εοκμμφκ ηδκ δζάανςζδ είκαζ ημ έκημκμ ακάβθοθμ, ημ ιεβάθμ οπενεαθάζζζμ φρμξ, ημ ιεβάθμ φρμξ 

ηαηαηνδικζζιάηςκ ηαζ δ πμθφ ζοπκέξ ηαηαζβίδεξ. διακηζηυ νυθμ ζημ ααειυ δζάανςζδξ παίγεζ δ εδαθμηάθορδ ιε 

αθάζηδζδ ηαζ εζδζηυηενα δ πανμοζία ηδξ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ. ηζξ εέζεζξ ιε δεκδνχδδ αθάζηδζδ δζαηδνείηαζ 

ζπεηζηά αααεέξ ζηνχια εδάθμοξ εκχ ζε βοικέξ απυ αθάζηδζδ εηηάζεζξ, ημ έδαθμξ έπεζ παναζονεεί ηαζ έπεζ 

απμηαθοθεεί ημ ιδηνζηυ πέηνςια.  

ηζξ Β – ΒΑ ηθζηφεξ ημο υνμοξ Αίκμξ αθθά ηαζ ζημ υνμξ Ρμφδζ, δ δζάανςζδ δεκ είκαζ ηυζμ έκημκδ, ηονίςξ θυβς ηδξ 

ιεβαθφηενδξ εδαθμηάθορδξ απυ δαζζηή αθάζηδζδ. φιθςκα ιε ημκ Ξακεάηδ (2013), ημ 67,5% ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ 

δεκ ακηζιεηςπίγεζ πνυαθδια δζάανςζδξ, έκακηζ πμζμζημφ 14,1% πμο ειθακίγεζ ιέηνζμ νοειυ ηαζ πμζμζηυ 18,4% ηδξ 

πενζμπήξ, πμο ειθακίγεζ ορδθυ νοειυ εδαθζηήξ δζάανςζδξ. 

ηδκ άιεζδ πενζμπή εβηαηάζηαζδξ ημο ένβμο δεκ έπμοκ παναηδνδεεί θαζκυιεκα δζάανςζδξ. 

Ακηίζημζπα, μ εαθάζζζμξ αοευξ πανμοζζάγεζ εθαθνά ηθίζδ ηαζ ημ οπυζηνςια είκαζ ααζζηά αιιχδεξ ιε ιζηνυηενδ 

φπανλδ αζαεζηυθζεμο. 

8.6 ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1 Οηθνζπζηήκαηα – Υισξίδα – Παλίδα 

Ζ Κεθαθμκζά ακήηεζ ζηδκ Ηυκζμ – δοηζημεθθαδζηή θοημβεςβναθζηή πενζμπή ηαζ βεκζηυηενα ζημκ αδνζμηζημσυκζμ πχνμ. 

Υαναηηδνίγεηαζ απυ έκημκμ δπεζνςηζηυ παναηηήνα ηαζ θζβυηενμ απυ κδζζςηζηυ δζυηζ ηα θίβα εκδδιζηά ηδξ είδδ δεκ 

θαίκεηαζ κα έπμοκ πνμέθεεζ απυ κδζζςηζηή απμιυκςζδ, εκχ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ εκδδιζηχκ εζδχκ ηδξ δπεζνςηζηήξ 

Δθθάδαξ ζοκακηχκηαζ ζηδκ Κεθαθμκζά. 

Ο ακενςπμβεκήξ πανάβμκηαξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ ζηδκ ζφκεεζδ ηδξ πθςνίδαξ ημο κδζζμφ, ηαεχξ έπεζ εηηζιδεεί υηζ 

ημ 30% πενίπμο ηδξ πθςνίδαξ είκαζ θοηά πμο εζζήβαβε μ άκενςπμξ, ηα μπμία εκζςιαηχεδηακ ζηζξ αοηυπεμκεξ 

θοημημζκςκίεξ. Ο εκδδιζζιυξ δεκ εεςνείηαζ ζδζαίηενα εκηοπςζζαηυξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζοκμθζηυ πθμφημ ηδξ πθςνίδαξ. 

Γζαηνίκμκηαζ δφμ ηαηδβμνίεξ εκδδιζηχκ εζδχκ: α) ηα απμηθεζζηζηά εκδδιζηά ημο κδζζμφ  ηαζ α) ηα εθθδκζηά εκδδιζηά. 

Οζ ααζζημί ηφπμζ μζημζοζηδιάηςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζημ κδζί ηδξ Κεθαθμκζάξ είκαζ:  

 Μεζμβεζαηή ιαηία  

 Πεηνμπθαβζέξ ηαζ θνφβακα  

 Αβνμημζοζηήιαηα  

 Ονεζκυ δάζμξ εθάηςκ  

 Τδνμαζυημπμζ  

 Αιιχδεζξ παναθίεξ  

 Βναπχδεζξ παναθίεξ   

 Θαθάζζζα μζημζοζηήιαηα 

Ζ πθςνίδα ηδξ Κεθαθμκζάξ είκαζ ζδζαίηενα πθμφζζα, πάνζξ ζηδκ ιεβάθδ πμζηζθία αζμηυπςκ. Μυκμ ζηδκ πενζμπή ημο 

Δεκζημφ Γνοιμφ Αίκμο έπμοκ ηαηαβναθεί πενίπμο 400 είδδ θοηχκ. ε αοηά πενζθαιαάκμκηαζ ιυκμκ ηα Πηενζδυθοηα ηαζ 

πενιαηυθοηα. Γδθαδή, δεκ πενζθαιαάκμκηαζ άθθεξ ιεβάθεξ μιάδεξ θοηχκ, υπςξ π.π. μζ Μφηδηεξ, μζ Λεζπήκεξ, ηα 

Βνουθοηα η.θπ. Γζα αοηέξ ηζξ ιεβάθεξ μιάδεξ ημο θοηζημφ ααζζθείμο δεκ οπάνπμοκ πανά ιυκμκ απμζπαζιαηζηέξ 

ακαθμνέξ δζαθυνςκ εζδχκ πμο απακηχκηαζ ζημκ Αίκμ. 
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Απυ ηα μηηχ βκςζηά ιέπνζ ζήιενα εκδδιζηά είδδ ηαζ οπμείδδ ηδξ Κεθαθμκζάξ ηα ελήξ ηνία είκαζ απμηθεζζηζηχξ 

εκδδιζηά ημο Γνοιμφ: 

 Viola cephalonica Bornm.: Διθακίγεηαζ ζε ορυιεηνμ 1.500-1.600 m ηαζ θφεηαζ ζηζξ ζπζζιέξ αζαεζημθζεζηχκ 

ανάπςκ, ηαεχξ ηαζ ζε πεηνχδεζξ εέζεζξ. Κφνζα πενζμπή ελάπθςζήξ ημο είκαζ δ πενζμπή βφνς απυ ηζξ ηεναίεξ 

ζηδκ εέζδ Υζμκίζηνα (Δζη. 1). 

 Scutellaria rupestris Boiss. & Heldr. subsp. cephalonica (Bornm.) Greuter & Burdet: Διθακίγεηαζ ιεηαλφ 1.500-

1.600 m ηαζ θφεηαζ ζε αναπχδεζξ ηαζ πεηνχδεζξ αζαεζημθζεζηέξ εέζεζξ. 

 Ajuga orientalis subsp. aenesia (Heldr.) Phitos & Damboldt: Διθακίγεηαζ ιεηαλφ 400-1.600 m ηαζ θφεηαζ ζε 

αζαεζημθζεζηέξ, πεηνχδεζξ εέζεζξ. 

ε ακηίεεζδ ιε ηα ακςηένς απμηθεζζηζηχξ εκδδιζηά είδδ ημο Αίκμο ειθακίγμκηαζ ηαζ άθθα, ηα μπμία είκαζ εκδδιζηά ημο 

εθθδκζημφ πχνμο. Μενζηά απυ αοηά ακεονέεδζακ ηαζ πενζεβνάθδζακ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Κεθαθμκζά ηαζ ιάθζζηα 

ζημκ Αίκμ, υπςξ π.π. Erysimum cephalonicum Polatschek, Astragalus sempervivens subsp. cephalonicus (C.Presl) 

Ascherson & Graebner, Campanula garganica subsp. cephallenica (Feer) Hayek, Poa cephalonica (H. Scholz η.ά.) 

ηζξ παιδθυηενεξ ορμιεηνζηά πενζμπέξ απακηάηαζ ιαηία αθάζηδζδ, δ μπμία ζοκίζηαηαζ απυ αείθοθθα ζηθδνυθοθθα 

εαικχδδ ή διζδεκδνχδδ είδδ υπςξ: Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Olea oleaster, Nerium oleander, Quercus 

coccifera, Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Phyllirea media, Arbutus unedo, Arbutus adrachne, ηαεχξ ηαζ οανζδζαηέξ 

ιμνθέξ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ εζδχκ η.θπ. ηαεχξ ηαζ θνφβακα ιε ηονίανπδ ιμνθή ζημ ημπίμ ηδκ πμθοεηή βαθαηζίδα 

Euphorbia biglandulosa. διακηζηή είκαζ ηαζ δ ελάπθςζδ ημο θνφβακμο Phlomis fruticosa.  

Δζδζηυηενα ηα ηονζυηενα θνοβακζηά είδδ είκαζ ηα ελήξ: αζημζαή (Poterium spinosum), αθάκα (Genista acanthoclados), 

βαθαηζίδα (Euphorbia acanthothamnos), ενμφιπζ (Satureja thympra) ηαζ αζπνμεφιανμ (Phagnalon graecum) ηαζ 

δζάθμνα πεζθακεή υπςξ εοιάνζ (Corydothymus capitatus), θαζηυιδθμ (Salvia officinalis) ηαζ αζθάηα (Phlomis 

fruticosa). Άθθα είδδ πμο ειθακίγμκηαζ είκαζ ηα ελήξ: ζηοθμηνειιφδα (Urginea maritima), αζθυδεθμξ (Αsphodelus sp.), 

ζηαικαβηάεζ (Cichorium spinosum).  

Σδκ εανζκή πενίμδμ ακαπηφζζεηαζ επίζδξ πθήεμξ πμςδχκ εηήζζςκ εζδχκ, υπςξ: Graminae, asteraceae, Cruciferae, 

Leguminosae, Malvaceae, Umbellifereae, Labiatae η.ά. Δζδζηυηενα, ζημκ πμχδδ υνμθμ απακηχκηαζ ζηζυθοηα ηαζ 

οβνυθζθα είδδ (Clinopodium vulgare, Crepis fraasii, Lonicera sp., Teucrium flavum subsp.hellenicum, Aristolochia lutea, 

Cerastium illyricum, Clematis vitalba, Crucianella latifolia,Dorycnium hirsutum, Galium sp., Gastridium ventricosum, 

Geranium robertianum,Leontodon graecus, Paeonia mascula subsp. russoi, Clinopodium vulgare,Sanguisorba 

verrucosa, Stachys cretica subsp. cretica, Thymus sp., Torilis nodosa, Vulpia ciliate). 

Πένακ ηςκ πενζαίςκ μζημζοζηδιάηςκ ζηδκ Κεθαθμκζά απακηχκηαζ ηαζ πμθφ ζδιακηζηά εαθάζζζα μζημζοζηήιαηα.  

ημ αζαεζημθζεζηυ οπυζηνςια ημο αοεμφ οπάνπμοκ δζαηνζηέξ γχκεξ Cytoseira crinata, νμδμθοηχκ απυ ημ είδμξ  

Laurencia papillosa ηαζ πθςνμθοηχκ ημο είδμοξ Dasycladus vermicularis πμο ηαθφπημοκ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ ημο 

ζηθδνμφ οπμζηνχιαημξ. Δηηεηαιέκα «θζαάδζα» ηδξ Posidonia oceanica ζοκακηχκηαζ ηονίςξ ιεηά ημ αάεμξ ηςκ 2,0m, μ 

μπμίμξ απμηεθεί μζηυημπμ πνμηεναζυηδηαξ ζφιθςκα ιε ημ Πανάνηδια Η ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ. 
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ρήκα 8-16: Θαιάζζηνη ηύπνη νηθνηόπσλ πιήζηνλ ηνπ εμεηαδόκελνπ έξγνπ (Πεγή: Οηθνζθόπην)  

Γεκζηυηενα ηα εαθάζζζα θακενυβαια οπάνπμοκ ζε πμθφ αλζυθμβδ αθεμκία ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ιεζμβεζαηέξ 

πανάηηζεξ γχκεξ. Σα ζδιακηζηά θοηζηά είδδ είκαζ ηα Caulerpa cylindracea (Υθςνμθφημξ), Cystoseira amentacea 

(Φαζμθφημξ), Cystoseira barbatula (Φαζμθφημξ), Cystoseira compressa (Φαζμθφημξ), Cystoseira crinita (Φαζμθφημξ), 

Cystoseira foeniculacea (Φαζμθφημξ), Cystoseira spinosa (Φαζμθφημξ), Titanoderma trochanter (Ρμδμθφημξ). 

Ζ πακίδα ηδξ Κεθαθμκζάξ έπεζ αημθμοεήζεζ ηδκ πμνεία ηδξ αθάζηδζδξ υπμο ηνέθεηαζ ηαζ ανίζηεζ ηαηαθφβζμ.  

Δζδζηυηενα, δ πακίδα ηςκ πενζαίςκ εδθαζηζηχκ ημο κδζζμφ δεκ έπεζ κα επζδείλεζ ηάηζ ημ ζδζαίηενμ ή εκδζαθένμκ, ιε 

παναηηδνζζηζηά είδδ ηα: Erineceus europaeus (ηακηγυπμζνμξ), Rhinolophus sp. (Ρζκυθμθμξ), Pipistrellus sp., Lepus 

uropaeus (Λαβυξ), Oryctolagus cuniclus (Αβνζμημφκεθμ), Apodermus sp., Rattus rattus & Rattus norvegicus 

(Ανμοναίμξ), Mus musculus (Πμκηζηυξ), Vulpes vulpes (Αθεπμφ), Mustella nivalis (Νοθίηζα), Martes foina (Κμοκάαζ), 

Meles meles (Αζαυξ), ηθπ. 

Υάνζξ ζημοξ οβνμηυπμοξ, ηζξ θίικεξ ηαζ ηα επζθακεζαηά κενά δ Κεθαθμκζά έπεζ ιζα εκδζαθένμοζα πακίδα αιθζαίςκ: 

Chelonia mydas (Πνάζζκδ εαθαζζμπεθχκα), Emys orbicularis (Βαθημπεθχκα), Mauremys rivulata (Πμηαιμπεθχκα), 

Testudo graeca (Γναζημπεθχκα) ηαζ Eurotestudo hermanni (Μεζμβεζαηή πεθχκα). Ακηίζημζπα εκδζαθένμοζα είκαζ δ 

ενπεημπακίδα ημο κδζζμφ ιε ανηεηά ζδιακηζηά είδδ ζαονχκ υπςξ δ αφνα ηδξ Κεθαθμκζάξ (Algyroides 

nigropunctatus spp. kephallithacius) πμο είκαζ εκδδιζηυ ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαζ ηδξ Ηεάηδξ ηαζ ηδ  Μςναζηυζαονα 

(Algyroides moreoticus) πμο είκαζ εκδδιζηυ ηςκ ζμκίςκ Νήζςκ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ακαθμνζηά ιε ηα είδδ θζδζχκ 

πμο απακηχκηαζ αοηά είκαζ: Ablepharus kitaibelii (Ααθέθανμξ), Elaphe quatuorlineata (Λαθζάηδξ), Hierophis  

gemonensis (Γεκηνμβαθζά), Malpolon monspessulanus (απίηδξ), Natrix natrix (Νενυθζδμ), Telescopus fallax 

(Αβζυθζδμ), Zamenis situlus (πζηυθζδμ) ηαζ Vipera ammodytes (Οπζά αιιμδφηδξ ή Αζηνίηδξ). 

Ύθαινη (1170) 

Μαιαθά ππνζηξώκαηα 

ρσξίο βιάζηεζε (119Α) 

Δθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνύ κε 

βιάζηεζε (Πνζεηδώλεηεο) [1120] 
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Δπίζδξ, δ Κεθαθμκζά ηνίκεηαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ μνκζεμπακίδα ηδξ ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ αζμηυπςκ πμο 

απακηχκηαζ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ιεηακαζηεοηζηά είδδ εςξ ηαζ είδδ ημο μνεζκμφ δάζμοξ. Ακαθοηζημί πίκαηεξ ιε ηδκ 

μνκζεμπακίδα ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ δίκμκηαζ ακαθοηζηά ζηδκ ΔΟΑ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πανμφζα ΜΠΔ ζημ 

Πανάνηδια Η. 

Σέθμξ, δ εαθάζζζα πακίδα ηδξ Κεθαθμκζάξ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ πμζηζθία ιε ζδιακηζηυηενμ είδμξ εηείκμ ηδξ 

Θαθάζζζαξ Υεθχκαξ Caretta caretta.   

Λμζπά ζδιακηζηά γςζηά είδδ πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπήξ ιεθέηδξ είκαζ ηα: Balanophyllia europaea 

(Κκζδυγςμ – ημνάθθζ), Ophidiaster ophidianus (Δπζκυδενιμ - Αζηενίαξ), Paracentrotus lividus (Δπζκυδενιμ - Απζκυξ), 

Percnon gibbesi (Κανηζκμεζδέξ – Κάαμοναξ), Pinna nobilis (Μαθάηζμ – δίεονμ), Sphaerechinus granularis (Δπζκυδενιμ 

- Απζκμξ), Syngnathus abaster (Αηηζκμπηενφβζμξ ζπεφξ). Απυ ηα παναπάκς είδδ ιυκμκ δ Σαζκζμζαημνάθα (Syngnathus 

abaster) είκαζ ζπμκδοθυγςμ. Σα οπυθμζπα είκαζ αζπυκδοθα. Σα είδδ ηςκ ρανζχκ πμο ηονζανπμφκ είκαζ ηα ζοκήεδ 

ημζκά είδδ (ηέθαθμζ, ζάθπεξ, θαανάηζα, γανβάκεξ, ηζζπμφνεξ, ζπάνμζ, ζανβμί, ιοηάηζα, αεενίκεξ, ηαθμβνζέξ, 

ζαθζάνεξ, πένηεξ, πάκμζ η.α.).   

Άκεζε πεξηνρή ρσξνζέηεζεο αγθπξνβνιίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ 

φιθςκα ιε ηα υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ Δζδζηή Οζημθμβζηή Αλζμθυβδζδ (ΔΟΑ) πμο ζφκηάπεδηε βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαζ επζζοκάπηεηαζ ςξ ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ πανμφζαξ ΜΠΔ ζημ Πανάνηδια Η, ζε αλζυθμβμ 

πμζμζηυ ηδξ έηηαζδξ (~50%) επζηναηεί μ μζηυημπμξ «εηηάζεζξ εαθάζζζμο αοεμφ ιε αθάζηδζδ Πμζεζδςκίαξ» (ηςδζηυξ 

1120) ζε πμθφ ηαθή ακάπηολδ ηαζ θοζζηή ηαηάζηαζδ, εηηυξ υιςξ ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο ημονζζηζηχκ 

ζηαθχκ. 

Νμηζμακαημθζηά ηαζ ακαημθζηά ημο αβηονμαμθίμο, υπμο ημ αεκεζηυ οπυααενμ είκαζ ζε ανηεηυ ααειυ αζαεζημθζεζηυ, 

ακαπηφζζεηαζ πηςπή αεκεζηή αθάζηδζδ πενζθαιαακμιέκδξ ηαηά ηυπμοξ ηαζ ηδξ Πμζζδχκεζαξ (αθέπε εκυηδηα 

θςημβναθζχκ ιεηά ηα ηείιεκα ηδξ ΔΟΑ). Δηεί μ μζηυημπμξ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ «φθαθμζ» (ηςδζηυξ 1170) ηαζ 

ηαθφπηεζ πενίπμο ημ ημ οπυθμζπμ 50% ηδξ εαθάζζζαξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. Κμκηφηενα ζηζξ αηηέξ, ακαημθζηά ηαζ 

αμνεζμδοηζηά ημο αβηονμαμθίμο ηαζ ζηα πζμ νδπά κενά οπάνπεζ μ μζηυημπμξ «Αιιμζφνζεζξ πμο ηαθφπημκηαζ δζανηχξ 

απυ εαθάζζζμ κενυ ιζηνμφ αάεμοξ» πμο ηαθφπηεζ πενίπμο ημ 5% ηδξ εαθάζζζαξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ιε αιιχδεξ 

οπυζηνςια ηαζ ιε ανηεηά πενζμνζζιέκδ αεκεζηή αθάζηδζδ.  

Δκηυξ αοημφ ηαεαοημφ ημο αβηονμαμθίμο οπάνπεζ ιία ιείλδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηφπςκ αεκεζημφ οπμζηνχιαημξ 

ηαζ αεκεζηήξ αθάζηδζδξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ παναηδνμφιεκδ πακίδα  

 ηα ιυκα εδθαζηζηά πμο ειθακίγμκηαζ πενζζηαζζαηά ζημ εαθάζζζμ πχνμ είκαζ ηα Ρζκμδέθθζκα αθθά μοδέπμηε 

έπμοκ παναηδνδεεί εκηυξ ή ημκηά ζημ πχνμ ηδξ πενζμπήξ ελέηαζδξ. Πένακ αοηχκ, ιανηονία ρανά ακαθένεζ 

πενζζηαζζαηή ειθάκζζδ ιίαξ θχηζαξ πμο υιςξ δεκ έπεζ δείλεζ κα εκμπθείηαζ απυ ηζξ εηεί ακενχπζκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ.  

 ηα ιυκα είδδ πηδκχκ πμο ηαηαβνάθδηακ ανηεηά ημκηά ζηδ εέζδ ημο ένβμο ήηακ θίβα ηαοθμπεθίδμκα πμο 

πεημφζακ οπενάκς ημο πχνμο ημο θζιακζμφ, μθζβάνζειμζ Αζδιυβθανμζ ηδξ Μεζμβείμο ζημ εαθάζζζμ πχνμ, 

μθζβάνζειμζ Καζηακμηέθαθμζ βθάνμζ ζημ εαθάζζζμ πχνμ ηαηά ημ πεζιχκα ηαζ έκα ςξ ηνία ημ πμθφ άημια 

Θαθαζζμηυναηα πμο ειθακίγμκηακ πενζζηαζζαηά ζηζξ δφμ ιζηνέξ κδζίδεξ πμο οπάνπμοκ ΝΑ ημο 

αβηονμαμθίμο ηαζ ζε απυζηαζδ  450 ηαζ 650 ιέηνςκ απυ αοηυκ. Ανηέιδδεξ ηαζ Μφπμζ ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδ 

εενζκή πενίμδμ ζε πμθφ ιεβαθφηενδ απυζηαζδ πνμξ ημ εζςηενζηυ ηδξ εάθαζζαξ.  

 απυ ιανηονίεξ ρανάδςκ ηαζ θζιεκζηχκ, ζημ εαθάζζζμ πχνμ ηδξ άιεζδξ πενζμπήξ ελέηαζδξ είκαζ πμθφ 

ζπάκζα δ ειθάκζζδ ηάπμζαξ Θαθάζζζαξ Υεθχκαξ, εκχ δεκ εκημπίζηδηε ηάπμζμ είδμξ αιθζαίμο 
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 ηα είδδ ηςκ ρανζχκ πμο ηονζανπμφκ ζημ πχνμ ημο ένβμο ηαζ ζηδ βεζημκζηή εαθάζζζα γχκδ είκαζ ηα ζοκήεδ 

ημζκά είδδ (ηέθαθμζ, ζάθπεξ, θαανάηζα, γανβάκεξ, ηζζπμφνεξ, ζπάνμζ, ζανβμί, ιοηάηζα, αεενίκεξ, ηαθμβνζέξ, 

ζαθζάνεξ, πένηεξ, πάκμζ η.α.).  Γεκ οπάνπμοκ δδθαδή ηάπμζα ζδιακηζηά είδδ ρανζχκ ή εκ πάζδ πενζπηχζεζ 

δεκ έπεζ εκημπζζηεί ηάπμζα ζπεομθμβζηή ζδζαζηενυηδηα. 

Ακαθοηζηυηενα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηα είδδ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ πακίδαξ πμο απακηχκηαζ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηδκ 

ζδιακηζηυηδηα αοηχκ δίκμκηαζ ζηδκ Δζδζηή Οζημθμβζηή Αλζμθυβδζδ (ΔΟΑ) ζημ Πανάνηδια Η. 

8.6.2 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

8.6.2.1 Πεξηνρέο NATURA 2000 

Σμ Γίηηομ Natura 2000, απμηεθεί έκα Δονςπασηυ Οζημθμβζηυ Γίηηομ πενζμπχκ, πμο δδιζμονβήεδηε ιε ηφνζμ ζημπυ ηδκ 

πνμζηαζία ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ ηφπςκ μζημηυπςκ, ηςκ αοημθοχκ εζδχκ πθςνίδαξ ηαζ ηςκ εζδχκ άβνζαξ 

πακίδαξ πμο είκαζ ζδιακηζηά ζε εονςπασηυ επίπεδμ. Απμηεθείηαζ απυ δφμ ηαηδβμνίεξ πενζμπχκ: ημοξ Συπμοξ 

Κμζκμηζηήξ διαζίαξ (ΣΚ, ή Sites of Community Interest, SCI), μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ Δζδζηέξ Εχκεξ 

Γζαηήνδζδξ (ΔΕΓ.- Special Areas of Conservation) ηαζ ηζξ Εχκεξ Δζδζηήξ Πνμζηαζίαξ (ΕΔΠ, ή Special Protection Areas, 

SPA), βζα ηδκ Ονκζεμπακίδα.  

Ο πχνμξ ημο ένβμο εληνπίδεηαη εληόο κίαο ζαιάζζηαο πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ ημο δζηηφμο NATURA  πμο 

απμηεθεί Δζδζηή Εχκδ Γζαηήνδζδξ (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) ιε ηδκ μκμιαζία «Παπάκηια Θαλάζζια 

Ζώνη από Απγοζηόλι έυρ Βλασάηα (Κεθαλονιά) και όπμορ Μούνηα» ηαζ ιε ηςδζηυ GR2220004. Ζ πενζμπή αοηή 

ανίζηεηαζ ζε επαθή ηαζ πενζαάθθεηαζ απυ δοηζηά απυ ιία δεφηενδ εαθάζζζα πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή ημο δζηηφμο 

NATURA  πμο απμηεθεί ηζ αοηή Δζδζηή Εχκδ Γζαηήνδζδξ (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) ιε ηδκ μκμιαζία 

«Θαλάζζια Ζώνη από Απγοζηόλι έυρ όπμο Μούνηα» ηαζ ιε ηςδζηυ GR2220007. Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ πνχηδξ 

πενζμπήξ ακένπεηαζ ζε 3679.27 εηηάνζα εκχ ηδξ δεφηενδξ ζε 9403.84 εηηάνζα. 

Βμνεζμδοηζηά ηδξ κήζμο εκημπίγεηαζ άθθδ ιία εαθάζζζα πενζμπή NATURA (ΔΕΓ-SCI) ιε ηςδζηυ GR2220005 ηαεχξ ηαζ 

δφμ πενζαίεξ αμνεζμδοηζηά ηδξ ζογδημφιεκδξ, ιε ηςδζημφξ GR2220002 (ΔΕΓ-SCI) ηαζ GR2220005 (ΕΔΠ – SPA). 

  

ρήκα 8-17: Θέζε έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ NATURA 2000 

GR2220005 

GR2220006 

GR2220002 

GR2220007 
GR2220004 

Θέζε έξγνπ 
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Δζδζηυηενα, δ πενζμπή GR2220004, εκηυξ ηδξ μπμίαξ εκημπίγεηαζ ημ οθζζηάιεκμ αβηονμαυθζμ ημονζζηζηχκ ζηαθχκ 

είκαζ ελμθμηθήνμο εαθάζζζα ηαζ ανπίγεζ δοηζηά απυ ηδκ είζμδμ ημο ηυθπμο Ανβμζημθίμο ηαζ ζοκεπίγεηαζ ςξ ηαζ ηδκ 

πενζμπή Λμονδάηα. Πενζθαιαάκεηαζ απίζδξ ζ’ αοηή έκα αηυιδ ιζηνυηενμ εαθάζζζμ πανάηηζμ ηιήια  ζηδκ πενζμπή 

Μμφκηα ζημ κμηζμακαημθζηυ άηνμ ηδξ κήζμο. 

Ο εαθάζζζμξ αοευξ πανμοζζάγεζ εθαθνά ηθίζδ ηαζ ημ οπυζηνςια είκαζ ααζζηά αιιχδεξ ιε ιζηνυηενδ φπανλδ 

αζαεζηυθζεμο. ημ αζαεζημθζεζηυ οπυζηνςια οπάνπμοκ δζαηνζηέξ γχκεξ Cytoseira crinata, νμδμθοηχκ απυ ημ είδμξ  

Laurencia papillosa ηαζ πθςνμθοηχκ ημο είδμοξ Dasycladus vermicularis πμο ηαθφπημοκ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ ημο 

ζηθδνμφ οπμζηνχιαημξ. Δηηεηαιέκα «θζαάδζα» ηδξ Posidonia oceanica ζοκακηχκηαζ ηονίςξ ιεηά ημ αάεμξ ηςκ 2,0m. 

διακηζηέξ πμζυηδηεξ αοηήξ παναζφνμκηαζ πνμξ ηδκ αηηή ηαζ απμηεθμφκ αλζυθμβμ οπυζηνςια βζα ηδκ ακάπηολδ 

αθμθφηςκ ζηδκ αηηή ηαζ δζαθυνςκ θοηχκ εκηυξ ηδξ πανάηηζαξ εαθάζζζαξ γχκδξ. Γεκζηυηενα ηα εαθάζζζα 

θακενυβαια οπάνπμοκ ζε πμθφ αλζυθμβδ αθεμκία ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ιεζμβεζαηέξ πανάηηζεξ γχκεξ. Χξ πνμξ ηδκ 

πακίδα, αλζμζδιείςηδ είκαζ δ πανμοζία ημο ρανζμφ Σαζκζμζαημνάθα (Syngnathus abaster) πμο αλζμθμβείηαζ ςξ C 

ζφιθςκα ιε ηα ηνζηήνζα ηδξ παναβνάθμο 3.3 ηδξ ζφιααζδξ ηδξ Βένκδξ. Ζ πανάηηζα γχκδ ηδξ πενζμπήξ Μμφκηα 

εεςνείηαζ ςξ δ ζδιακηζηυηενδ ηδξ Κεθαθμκζάξ βζα ηδκ ακαπαναβςβή ηδξ  Θαθάζζζαξ Υεθχκαξ Caretta caretta. Ζ 

πενζμπή Μμφκηα ανίζηεηαζ υιςξ ςξ λεπςνζζηυ ιζηνυ ηιήια ηδξ εκ θυβς NATURA ζημ κμηζμακαημθζηυ άηνμ ημο κδζζμφ  

ηαζ ζε απυζηαζδ πενί ηα 24,0 km απυ ηδ εέζδ ημο ένβμο. Σέθμξ, έπεζ ηαηαβναθεί ηαζ δ Λάιπναζκα Petromyzon 

marinus (ιανηονία απυ ιία ιυκμ ζφθθδρδ).   

Ζ πενζμπή δεκ θαίκεηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ πζέζεζξ πμο κα επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηα θζαάδζα ηδξ Πμζεζδςκίαξ. 

Ακαθοηζηυηενα ζημζπεία δίκμκηαζ ζημ Κεθάθαζμ 5 ηδξ πανμφζαξ ΜΠΔ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ ΔΟΑ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ. 

8.6.2.2 Δζληθνί Γξπκνί 

ηα ακαημθζηά – αμνεζμακαημθζηά ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο ηαζ ζε απυζηαζδ άκς ηςκ 12,0 km ανίζηεηαζ ημ υνζμ 

ηδξ Πενζθενεζαηήξ Εχκδξ, ημο «Δεκζημφ Γνοιμφ Αίκμο». 

Ο Αίκμξ είκαζ πμθφ βκςζηυξ υπζ ιυκμ ελαζηίαξ ημο ορμιέηνμο ημο (1.600m), αθθά ηαζ ελαζηίαξ ημο ποηκμφ δάζμοξ ημο 

απυ ημ είδμξ ηδξ Κεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ (Abies cephalonica), ημ μπμίμ ηονζανπεί ζηα ακχηενα ορυιεηνα. Σμ είδμξ αοηυ 

είκαζ Δθθδκζηυ εκδδιζηυ ηαζ πενζβνάθδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ηδκ πενζμπή αοηή. Ζ πενζμπή έπεζ παναηηδνζζεεί ςξ 

Δεκζηυξ Γνοιυξ απυ ημ 1962 (ΦΔΚ 79/Α/1962) ηαζ πνμζηαηεφεηαζ ζδζαίηενα απυ ημ 1974 ηαζ εκηεφεεκ. 

Χξ μζημζφζηδια ηαζ ςξ θοζζηή ηθδνμκμιζά ημ δάζμξ εθάηδξ ημο Αίκμο είκαζ ζδζαίηενδξ αλίαξ αθμφ είκαζ ημ ιμκαδζηυ 

ζηδκ πενζμπή ηςκ Ημκίςκ κήζςκ. Σμκίγεηαζ επίζδξ δ ζδιαζία ημο δάζμοξ αοημφ βζα ηδ βεκεηζηή ηαεανυηδηα ημο είδμοξ 

Abies cephallonica. Πνυηεζηαζ βζα πμθφ ζδιακηζηυ εθθδκζηυ εκδδιζηυ δαζζηυ είδμξ. ηδκ πενζμπή ιπμνμφκ κα 

δζαηνζεμφκ ηνία δζαθμνεηζηά εκδζαζηήιαηα:  

 ημ δάζμξ εθάηδξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ αιζβέξ ή ζηα παιδθυηενα ορυιεηνα κα ακαιεζβκφεηαζ ιε ζημζπεία 

ηδξ δζάπθαζδξ ηςκ αεζθφθθςκ πθαηοθφθθςκ (Arbutus ssp., Quercus ssp. ηηθ.),  

 ηζξ αναπχδεζξ ή παθζηχδεζξ πθαβζέξ μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ αναζυηενδ αθάζηδζδ ζηδκ μπμία ζοπκά 

ζοκακηχκηαζ εκδζαθένμκηα πθςνζδζηά ζημζπεία, ηαζ  

 ηζξ αναπχδεζξ ημνοθέξ ηαζ ηζξ άκς ηςκ δαζμμνίςκ πενζμπέξ ημο Αίκμο ζηζξ μπμίεξ ζοκακηχκηαζ ανηεηά 

εκδδιζηά θοηζηά taxa ηδξ κήζμο Κεθαθθδκίαξ, ή ηςκ Ημκίςκ κήζςκ. 

Ζ ζδιαζία ημο δάζμοξ αοημφ βζα ηδ βεκεηζηή ηαεανυηδηα ημο είδμοξ Abies cephalonica είκαζ ελαζνεηζηά ιεβάθδ, ηαεχξ 

ζηζξ δπεζνςηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδμξ, υπμο ημ είδμξ αοηυ επίζδξ απακηάηαζ, ειθακίγεηαζ ηονίςξ ςξ οανίδζμ ιεηαλφ 

ηδξ ηεθαθθδκζαηήξ ηαζ ηδξ εονςπασηήξ εθάηδξ (Abies alba) ηαζ θαιαάκεζ ηδκ μκμιαζία Abies borissii regis. Έηζζ δ 

φπανλδ αιζβμφξ δάζμοξ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ ζημκ Αίκμ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, ηαεχξ θυβς ηδξ βεςβναθζηήξ 

απμιυκςζδξ πμο ειθακίγεζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οανζδμβεκείξ ζοζηάδεξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδμξ, ελαζθαθίγεζ ηδκ 
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δζαηήνδζδ ηδξ ηαεανυηδηαξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ απυ επζιζλίεξ θυβς νμήξ βμκζδίςκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

εκδμεζδζηχκ βεκεηζηχκ πυνςκ.  

Ο Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Γνοιμφ Αίκμο έπεζ ακαθάαεζ ηδ δζαπείνζζδ ημο Δεκζημφ Γνοιμφ Αίκμο ηαζ δ έδνα ημο 

ανίζηεηαζ ζημ Ανβμζηυθζ. 

8.6.2.3 Καηαθύγηα Άγξηαο Εσήο 

Σα πθδζζέζηενα ζημ ελεηαγυιεκμ ένβμ Καηαθφβζα Άβνζαξ Εςήξ είκαζ εηείκα: 

 ζηδκ πενζμπή «Βμφθζζα (Φανζχκ-Γαβάηςκ-Γζθζκάηςκ-Κμονμοηθάηςκ)» (ΦΔΚ 540Β/1990), ημ μπμίμ ειπίπηεζ 

ζηα δζμζηδηζηά υνζα ηδξ Γ.Δ. Ανβμζημθίμο ηαζ εκημπίγεηαζ ζε εοεεία απυζηαζδ πενί ηα 11,5 km αυνεζα-

αμνεζμδοηζηά ημο ένβμο 

 ζηδκ πενζμπή «Βμοκυ Άηνμξ (Αβ. Νζημθάμο-Πυνμο)» (ΦΔΚ 441Β/1992), ημ μπμίμ ειπίπηεζ ζηα δζμζηδηζηά υνζα 

ηςκ Γ.Δ. άιδξ ηαζ Δθείμο – Πνμκχκ ηαζ εκημπίγεηαζ ζε εοεεία απυζηαζδ πενί ηα 19,6 km αμνεζμακαημθζηά 

ημο ένβμο 

 

ρήκα 8-18: Θέζε έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα πιεζηέζηεξα ζε απηό ΚΑΕ 

 

 

 

 

 

 

Θέζε έξγνπ 

Κσδηθόο KAZ:  K396 

Ολνκαζία KAZ:  
Βμφθζζα (Φανζχκ-Γαβάηςκ- 

Γζθζκάηςκ-Κμονμοηθάηςκ) 

Σξέρνπζα θαηάζηαζε:  Αιεηάαθδημ 

Φ.Δ.Κ.:  540/28-8-90 

 

Κσδηθόο KAZ:  K402 

Ολνκαζία KAZ:  
Βμοκυ Άηνμξ (Αβ. 
Νζημθάμο-Πυνμο) 

Σξέρνπζα θαηάζηαζε:  Αιεηάαθδημ 

Φ.Δ.Κ.:  441/7-7-92 
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8.6.2.4 Σόπνη Ιδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο 

φιθςκα ιε ηδ αάζδ δεδμιέκςκ βζα ηδκ εθθδκζηή 

θφζδ «ΦΗΛΟΣΖ», απυ ηζξ 449 πενζμπέξ ηδξ 

επζηνάηεζαξ πμο έπμοκ παναηηδνζζεεί ςξ Σμπία 

Ηδζαίηενμο Φοζζημφ Κάθθμοξ, δφμ εκημπίγμκηαζ εκηυξ 

ηςκ δζμζηδηζηςκ μνίςκ ηδξ Γ.Δ. Λεζααεμφξ, μζ μπμίεξ 

είκαζ: 

 «Δεκζηυξ Γνοιυξ Αίκμο ή Μυκηε Νένμ ηαζ 

ηυθπμξ Λμονδά» (AT1011020) 

 «Κάζηνμ Αβ. Γεςνβίμο (ακ Σγυνηγζμ)» 

(AT1011021) 

Οζ θυβς πενζμπέξ εκημφημζξ, εκημπίγμκηαζ ανηεηά 

ιεβάθεξ απμζηάζεζξ απυ ημ ελεηαγυιεκμ ένβμ (εοεεία 

απυζηαζδ πενί ηα 8,6km ηαζ 5,3km ακηίζημζπα). 

8.6.2.5 Τγξνηνπηθέο εθηάζεηο 

φιθςκα ιε ημ Π.Γ., ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 «Έβηνζζδ ηαηαθυβμο ιζηνχκ κδζζςηζηχκ οβνμηυπςκ ηαζ ηαεμνζζιυξ 

υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ιζηνχκ πανάηηζςκ οβνμηυπςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε 

αοηυκ», ζηδκ πανάηηζα γχκδ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ πςνμεέηδζδξ ημο οπυ ιεθέηδ ένβμο, δεκ εκημπίγμκηαζ 

οβνμημπζηέξ εηηάζεζξ πμο κα πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ «Μζηνχκ Νδζζςηζηχκ Τβνμηυπςκ». Οζ 

πθδζζέζηενεξ ηέημζμο είδμοξ πενζμπέξ εκημπίγμκηαζ ζε απμζηάζεζξ ιεβαθφηενεξ ηςκ 10,0km. 

φιθςκα ιε ηδκ Απμβναθή ηςκ κδζζςηζηχκ οβνμηυπςκ ηδξ Δθθάδαξ, υπςξ αοηή πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ WWF 

Δθθάξ, δ πθδζζέζηενδ ζημ οθζζηέικμ ένβμ οβνμημπζηή έηηαζδ είκαζ δ Λζικμεάθαζζα Κμφηααμο (KFL031). Έπεζ 

ζοκμθζηή έηηαζδ 1.447 ζηνέιιαηα ιε ιέζμ αάεμξ 80 εη. ηαζ πςνίγεηαζ απυ ημκ οπυθμζπμ ηυθπμ ιε ηδκ ζζημνζηήξ 

ζδιαζίαξ βέθονα ημο Γναπάκμο (ή Γεαμζέημο). Ζ επζημζκςκία ηςκ κενχκ ηδξ θζικμεάθαζζαξ ιε ηα κενά ηδξ 

εάθαζζαξ βίκεηαζ ιέζς ηςκ ηυλςκ πμο δδιζμονβμφκ μζ αάζεζξ ζηήνζλδξ ηδξ βέθοναξ. ηζξ ακαημθζηέξ υπεεξ οπάνπμοκ 

πδβέξ βθοημφ κενμφ, δ ιεβαθφηενδ εη ηςκ μπμίςκ (Νενμιάκα) πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ φδνεοζδ ημο Ανβμζημθίμο. Οζ 

εθχδεζξ εηηάζεζξ ήηακ εηηεηαιέκεξ ζημ πανεθευκ ηονίςξ πνμξ ημκ ηάιπμ ηδξ Κνακζάξ ηαζ μζ ζοζηδιαηζηέξ 

πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ απμζηνάββζζή ημοξ λεηίκδζακ ζηα ιέζα πενίπμο ημο 16μο αζχκα. ήιενα έπμοκ πενζμνζζηεί ζηδκ 

κμηζμακαημθζηή πθεονά ηδξ θζικμεάθαζζαξ, είκαζ οπμααειζζιέκεξ, απμζηναββίγμκηαζ ηαζ -εηηυξ άθθςκ- έπεζ θοηεοηεί 

έκαξ πμθφ ιεβάθμξ ανζειυξ εοηαθφπηςκ ηαζ πεφηςκ. Κφνζμξ ηφπμξ μζηυημπμο είκαζ μ 1150* - Πανάηηζεξ 

θζικμεάθαζζεξ υπμο οπάνπμοκ εηηεηαιέκα θζαάδζα ηοιμδμηίαξ (Cymodocea nodosa) ηαζ ιεβάθδ πακζδζηή πμζηζθία. 

Αλζμζδιείςηα είδδ είκαζ δ εαθάζζζα πεθχκα Κανέηα (Caretta caretta) δ μπμία έπεζ ηαηηζηή πανμοζία αθθά ηαζ δ Πίκκα 

(Pinna nobilis) πμο έπεζ ιεβάθμ πθδεοζιυ.  

8.6.2.6 Μεηξών Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ (ΜΠΠ) βάζε ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

Οζ ηφπμζ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ Μδηνχμ ηςκ Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ ημο άνενμο 

6 ηδξ Οδδβίαξ 2000/60/ΔΚ πνμζδζμνίγμκηαζ ζημ Πανάνηδια ΗV «Πνμζηαηεουιεκεξ Πενζμπέξ» ηδξ εκ θυβς Οδδβίαξ. 

φιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ 1δ Ακαεεχνδζδ ημο ΓΛΑΠ ΤΓ Βυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (EL02) [ΦΔΚ 4665/Β/29-12-2017], 

μζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ημο ιδηνχμο πμο απακηχκηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ, ήημζ ζηδκ Γ.Δ. Λεζααεμφξ 

δίκμκηαζ αημθμφεςξ: 

  

Θέζε έξγνπ 

«Δζληθόο Γξπκόο 
Αίλνπ ή Μόληε Νέξν 
θαη θόιπνο Λνπξδά» 

(AT1011020) 

«Κάζηξν Αγ. Γεσξγίνπ 
(αλ Σδόξηδην)» 

(AT1011021) 
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1) Ύδαηα ακαροπήξ - Ύδαηα ημθφιαδζδξ 

φιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 2000/60/ΔΚ ζημ ΜΠΠ πενζθαιαάκμκηαζ ηα οδαηζηά ζοζηήιαηα πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί 

ςξ φδαηα ακαροπήξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πενζμπχκ πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ φδαηα ημθφιαδζδξ. 

ε υηζ αθμνά ηα φδαηα ακαροπήξ, δεκ οπάνπμοκ εεζιμεεηδιέκεξ πενζμπέξ ακαροπήξ εζςηενζηχκ οδάηςκ ζηδκ 

Κεθαθμκζά ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ εκημπίγμκηαζ εζςηενζηά φδαηα ακαροπήξ ηυζμ ζημ 1μ πέδζμ Γζαπείνζζδξ υζμ ηαζ 

ζηδκ πανμφζα 1δ Ακαεεχνδζδ. 

Ακαθμνζηά ιε ηα φδαηα ημθφιαδζδξ, ζημ ΤΓ εκημπίγμκηαζ 129 ηαοηυηδηεξ οδάηςκ ημθφιαδζδξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 

ελήκηα επηά (67) ζηδ ΛΑΠ Κεθαθμκζάξ – Ηεάηδξ – Εαηφκεμο (EL0245). 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα πθδζίμκ ηδξ εεζδξ ημο ένβμο εκημπίγμκηαζ δομ (2) εη ηςκ πνμακαθενμιέκςκ, μζ μπμίεξ είκαζ: 

Τδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ύδαηα αλαςπρήο πιεζίνλ ηνπ εμεηαδόκελνπ έξγνπ 

Α/Α 
Όλνκα Σαπηόηεηαο 

Αθηήο 
Κσδηθόο 

Σαπηόηεηαο Αθηήο 
Δπζεία απόζηαζε από 

ην έξγν 
Πνηόηεηα αθηήο βάζεη 

δεηγκαηνιεςηώλ 

1 Ασ-Υέθδξ GRBW029120079 870m Δλαζνεηζηή 

2 Άιιεξ GRBW029120076 1.000m Δλαζνεηζηή 

 

 

2) Πενζμπέξ εοαίζεδηεξ ζηδκ πανμοζία ενεπηζηχκ 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκμκηαζ μζ πενζμπέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ εοπνυζαθδηεξ γχκεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

Οδδβία 91/676/ΔΟΚ “βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ οδάηςκ απυ ηδ κζηνμννφπακζδ βεςνβζηήξ πνμέθεοζδξ” ηαζ μζ 

πενζμπέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ εοαίζεδηεξ πενζμπέξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 91/271/ΔΟΚ “βζα ηδκ επελενβαζία 

ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ”. 

ημ ΤΓ Βυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (EL02) οπάνπμοκ ηνεζξ (3) εοπνυζαθδηεξ πενζμπέξ βζα κζηνμννφπακζδ ζφιθςκα ιε 

ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαιία απυ ηζξ μπμίεξ δεκ απακηάηαζ ζηδκ μκκζά. οβηεηνζιέκα δ ιζα (1) πενζμπή εκημπίγεηαζ 

ζηδ ΛΑΠ Ρειάηςκ Παναθίαξ Βυν. Πεθμπμκκήζμο (EL0227) [Πενζμπή Βυνεζαξ Κμνζκείαξ] ηαζ μζ άθθεξ δφμ (2) ζηδ 

ΛΑΠ Πείνμο – Βένβα – Πδκεζμφ (EL0228) [Πενζμπή Λεηάκδξ Πδκεζμφ Ζθείαξ ηαζ Πενζμπή Λεηάκδξ Λανζζμφ]. 

Θέζε έξγνπ 

«Άκκεο» 

(GRBW029120076) 

«Ατ-Υέιεο» 

(GRBW029120079) 
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ηδκ Κεθαθμκζά δεκ έπμοκ παναηηδνζζεεί πενζμπέξ ςξ εοαίζεδηεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 91/271/ΔΟΚ “βζα ηδκ 

επελενβαζία ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ”. 

3) Πενζμπέξ πνμζηαζίαξ μζημηυπςκ ή εζδχκ 

ηζξ πενζμπέξ αοηέξ ημο ΜΠΠ πενζθαιαάκμκηαζ: 

 μζ πενζμπέξ ημο Γζηηφμο Natura 2000 πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί αάζεζ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ2 (Οδδβία ηςκ 

Οζημηυπςκ) ηαζ ηδξ Οδδβίαξ 79/409/ΔΟΚ3 (Οδδβία ηςκ Πηδκχκ) 

 μζ πενζμπέξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημκ Καηάθμβμ Μζηνχκ Νδζζςηζηχκ Τβνμηυπςκ (ΦΔΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012) 

Ζ ελεηαγυιεκδ εέζδ εκημπίγεηαζ εκηυξ εκυξ απυ ηα ακςηένς ηαζ ζοβηεηνζιέκα εκηυξ ηδξ πενζμπήξ «Πανάηηζα 

Θαθάζζζα Εχκδ απυ Ανβμζηυθζ έςξ Βθαπάηα (Κεθαθμκζά) ηαζ υνιμξ Μμφκηα» ηαζ ιε ηςδζηυ GR2220004. 

4) Πενζμπέξ πνμζηαζίαξ οδνυαζςκ εζδχκ ιε μζημκμιζηή ζδιαζία 

Ακαθμνζηά ιε ηα εαθάζζζα φδαηα, έπμοκ εκηαπεεί ζημ ΜΠΠ, ςξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ αάζεζ ηδξ Οδδβίαξ 

2006/113/ΔΚ, έπμοκ παναηηδνζζεεί ηα πανάηηζα οδαηζηά ζοζηήιαηα ημο ΤΓ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΠΑΤ ημο Πίκαηα 

1 ημο Πανανηήιαημξ ηδξ ΚΤΑ 31722/4.11.2011. Πενζθαιαάκμκηαζ θμζπυκ ηνία (3) πανάηηζα οδαηζηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ηνία (3) ιεηαααηζηά ημο ΤΓ Βυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (EL02) υπμο εκημπίζηδηακ ζπεομηαθθζένβεζεξ. Ζ ελεηαγυιεκδ 

εέζδ δεκ εκημπίγεηαζ εκηυξ πενζμπήξ πνμζηαζίαξ οδνυαζςκ εζδχκ ιε μζημκμιζηή ζδιαζία. 

5) Πενζμπέξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ άκηθδζδ φδαημξ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ 

Δπί ηδξ Νήζμο Κεθαθμκζάξ δεκ απακηχκηαζ επζθακεζαηά οδάηζκα ζχιαηα, αθθά μφηε ηαζ οπυβεζα οδαηζηά 

ζοζηήιαηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ. 

8.6.3 Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

Γζα ηδκ Π.Δ Κεθαθμκκζάξ – Ηεάηδξ δεκ έπεζ δδιμζζεοεεί αηυιδ δαζζηυξ πάνηδξ. 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ ΔΛΣΑΣ ηαζ εζδζηυηενα αάζεζ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ εηηάζεςκ ζε ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ 

πνήζεςκ (αθέπε αηυθμοεμ πίκαηα) πνμηφπηεζ υηζ απυ ηα 63,8 πζθ ζην ηδξ έηηαζδξ ηδξ Γ.Δ. Λεζααεμφξ ημ 33,5% 

ακηζζημζπμφκ ζε «Γάζδ & Ζιζ-θοζζηέξ εηηάζεζξ» εη ηςκ μπμίςκ, ηα 6,0 πζθ ζην (9,4% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ) 

ακηζζημζπμφκ ζε «οκδοαζιμφξ εαικχδμοξ ή/ηαζ πμχδμοξ αθάζηδζδξ ηαζ ηα 5,8 πζθ ζην (9,1% ηδξ ζοκμθζηήξ 

έηηαζδξ) ακήημοκ ζε «Δηηάζεζξ ιε αναζή ή ηαευθμο αθάζηδζδ», ηα 5,6 πζθ ζην (8,8% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ) ακήημοκ 

ζε «Μεηαααηζηέξ δαζχδεζξ – εαικχδεζξ εηηάζεζξ», εκχ ιυκμ 4,0 πζθ ζην (6,3% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ) ακήημοκ ζε 

«Γάζδ», ηα μπμία ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζε εηείκα ηςκ πανοθχκ ημο Αίκμο. 

  

                                                 
2 Σνμπμπμζήεδηε απυ ηδκ Οδδβία 97/62/ΔΚ “βζα ηδκ ηεπκζηή ηαζ επζζηδιμκζηή ακαπνμζανιμβή ηδξ μδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ μζημηυπςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ” ηαζ απυ ηδκ Οδδβία 2006/105/ΔΚ “βζα ηδκ 
πνμζανιμβή ηςκ μδδβζχκ 73/239/ΔΟΚ, 74/557/ΔΟΚ ηαζ 2002/83/ΔΚ ζημκ ημιέα ημο πενζαάθθμκημξ, θυβς ηδξ πνμζπχνδζδξ ηδξ 
Βμοθβανίαξ ηαζ ηδξ Ρμοιακίαξ”  

3 Καηανβήεδηε απυ ηδκ Οδδβία 2009/147/ΔΚ πενί ηδξ δζαηδνήζεςξ ηςκ αβνίςκ πηδκχκ  
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Πίλαθαο 8-5: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο ηεο Γ.Δ. Λεηβαζνύο ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο ζύκθσλα κε ηελ 
ΔΛΣΑΣ 

 ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΑΖ ΖΜΙ-ΦΤΙΚΔ ΔΚΣΑΔΙ 
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ΝΖΟ 
ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ 

(ζύλοιο έθηαζες: 902,4) 
8,8 42,9 5,7 106,9 27,8 207,5 57,3 56,2 276,6 95,2 

Γ.Δ. ΛΔΗΒΑΘΟΤ 
(ζύλοιο έθηαζες: 63,8) 

0,4 7,2 0,0 3,9 0,0 28,6 4,0 5,6 6,0 5,8 
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ΝΖΟ 
ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ 

(ζύλοιο έθηαζες: 902,4) 
0,1 0,0 0,4 15,5 0,0 0,9 0,5 0,1 

Γ.Δ. ΛΔΗΒΑΘΟΤ 
(ζύλοιο έθηαζες: 63,8) 

0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Ακαθμνζηά ιε ηδ εέζδ υπμο ανίζηεηαζ εβηαηεζηδιέκμ ημ ελεηαγυιεκμ αβηονμαυθζμ ημονζζηζηχκ ζηαθχκ ζηδκ Αβία 

Πεθαβία ακαθένεηαζ δεκ εκημπίγεηαζ εκηυξ δαζχκ ηαζ δεκ έπεζ ηονδπεεί ακαδαζςηέα έηηαζδ. 

φιθςκα ιε ημ Corine Land Cover 2018 μζ πθδζζέζηενεξ δαζζηέξ πενζμπέξ εκημπίγμκηαζ ζε απμζηάζεζξ ιεβαθφηενεξ 

ηςκ 8,5km ζηα αυνεζμ-ακαημθζηά ημο ελεηαγυιεκμο ένβμο.  

8.7 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.7.1 Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο – Υξήζεηο γεο 

Οζ ηονζυηενεξ πνήζεζξ βδξ ζηδκ πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ επί ημο εδάθμοξ, υπςξ έπμοκ δζαιμνθςεεί ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα, είκαζ:  

 Οζ βεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ ηονίςξ μζ ηαθθζένβεζεξ εθζάξ ηαζ αιπεθζμφ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ 

έηηαζδ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ  

 Οζ μνζμεεηδιέκμζ μζηζζιμί  

 Σμ επανπζαηυ, δδιμηζηυ ηαζ αβνμηζηυ μδζηυ δίηηομ 

 Οζ πένζεξ εηηάζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ αμζηυημπμζ 
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 Οζ δαζζηέξ εηηάζεζξ ηςκ διεζμνεζκχκ ηαζ μνεζκχκ πενζμπχκ 

οβηεηνζιέκα, ημ εεζιζηυ ηαεεζηχξ πμο δζέπεζ ηδκ μζηζζηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα ελήξ 

κμιμεεηήιαηα ηαζ πνάλεζξ:  

 Β.Γ .770/06.11.62 (ΦΔΚ 199Γ/1962) «Πενί ζδνφζεςξ Δεκζημφ Γνοιμφ εκ ηδ πενζμπή ηδξ Νήζμο Κεθαθμκζάξ» 

 Π.Γ. 24.04.85 (ΦΔΚ 181Γ/03.05.85) «Σνυπμξ ηαεμνζζιμφ μνίςκ μζηζζιχκ ιέπνζ 2000 ηαημίημοξ ηαηδβμνίεξ 

αοηχκ ηαζ ηαεμνζζιυξ υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ δυιδζδξ ημοξ»  

 Π.Γ. 14.02.87 (ΦΔΚ 133Γ /23.02.87) «Σνμπμπμίδζδ ηςκ Π.Γ. απυ 24.4.85 “Σνυπμξ ηαεμνζζιμφ μνίςκ 

μζηζζιχκ ηδξ πχναξ ιέπνζ 2.000 ηαημίημοξ, ηαηδβμνίεξ αοηχκ ηαζ ηαεμνζζιυξ υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ 

δυιδζήξ ημοξ” (ΦΔΚ 181/Γ) ηαζ απυ 20.8.1985 “Πμθεμδυιδζδ ηαζ επέηηαζδ μζηζζιχκ ηδξ πχναξ ιέπνζ 2000 

ηαημίημοξ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ημο απυ 24.4.85 Π.Γ” (ΦΔΚ 414Γ)»  

 Π.Γ. 339/08.07.88 (ΦΔΚ 155Α/19.07.88) «Πνμζδζμνζζιυξ βεςβναθζηχκ πενζμπχκ (εκμηήηςκ) ημο Νμιμφ 

Κεθαθθδκίαξ»  

 Π.Γ. 25.4.89 (ΦΔΚ 293Γ/16.5.89) «Σνμπμπμίδζδ ημο απυ 24.4.85 Π.Γ. “Σνυπμξ ηαεμνζζιμφ μνίςκ μζηζζιχκ 

ηδξ πχναξ ιέπνζ 2000 ηαημίημοξ, ηαηδβμνίεξ αοηχκ ηαζ ηαεμνζζιυξ υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ δυιδζδξ ημοξ” (Γ' 

181)»  

 Απυθαζδ Π-920 (ΦΔΚ 279Γ/08.04.86) «Καηάηαλδ ηςκ μζηζζιχκ Ν. Κεθαθμκζάξ πμο έπμοκ πθδεοζιυ ιέπνζ 

ηαζ 2.000 ηαημίημοξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2 παν. 2 ημο απυ 24.4.85 Π.Γ. (ΦΔΚ 181Γ/3.5.85) πενί ηνυπμο 

ηαεμνζζιμφ ηδξ πχναξ, ηαηδβμνίεξ αοηχκ ηαζ ηαεμνζζιυξ υνςκ ηαζ πενζμνζζιχκ δυιδζδξ»  

Σμ οθζζηάιεκμ αβηονμαυθζμ ανίζηεηαζ εηηυξ ζπεδίμο πυθεςξ, εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ ηαζ εηηυξ Εςκχκ Οζηζζηζημφ 

Δθέβπμο. 

ηα επίπεδα εδάθδ ηδξ Λεζααεμφξ ή ζηα εδάθδ ιε ιζηνέξ ηθίζεζξ, ηαθθζενβμφκηαζ εθζέξ, αιπέθζα, εζπενζδμεζδή, 

θαπακζηά ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ απαζπμθείηαζ ζημοξ 

ημιείξ ηδξ βεςνβίαξ, ημο ειπμνίμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηα ημονζζηζηά επαββέθιαηα, ιε έκημκμ υιςξ ημ ζημζπείμ ηδξ 

επμπζηυηδηαξ.  

Χξ πνμξ ηζξ πνήζεζξ βδξ εζδζηυηενα ζηδκ άιεζδ πενζμπή ημο ένβμο, υπςξ άθθςζηε πνμηφπηεζ απυ ημ απυζπαζια ημο 

πάνηδ αζμθοζζηήξ ηάθορδξ CORINE LAND COVER 2018, ζε αηηίκα 500m απυ ηδ εέζδ ημο ένβμο εκημπίγμκηαζ: 

 Δθαζχκεξ 

 φκεεηα ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 

 

 

ρήκα 8-19: Κάιπςε γεο ζύκθσλα κε ην Corine Land Cover 2018 κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε έξγνπ  

Θέζε έξγνπ 
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Σα θζιεκζηά ένβα ανίζημκηαζ εκηυξ ηδξ γχκδξ αζβζαθμφ ηαζ παναθίαξ. Σα υνζα αζβζαθμφ ηαζ παναθίαξ έπμοκ ηαεμνζζηεί 

ζφιθςκα ιε ημ ΦΔΚ 268Γ/21-11-1975 πενί «ηαεμνζζιμφ ηδξ μνζμβναιιήξ ημο αζβζαθμφ ηαζ παναθίαξ ζηδ εαθάζζζα 

πενζμπή Αβζά Πεθαβία – αμνςκάηςκ Κεθαθθδκίαξ. 

Ακαθοηζηυηενα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηζξ οθζζηάιεκεξ ηαζ οπυ εεζιμεέηδζδ πνήζεζξ δίκμκηαζ ζημ Κεθάθαζμ 5 ηδξ 

πανμφζαξ ΜΠΔ. 

8.7.2 Οηθηζηηθή δνκή / Λεηηνπξγίεο αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο 

πεηζηά ιε ηδ δμιή ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο ημ Ανβμζηυθζ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ αζηζηυ ηέκηνμ ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαζ 

πνςηεφμοζα ηδξ ΠΔ Κεθαθμκζάξ. Δίκαζ ζπεηζηά κέμξ μζηζζιυξ υζμκ αθμνά ζηδ θοζζμβκςιία ηδξ, ηαεχξ ημ 1953 

ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ απυ ζεζζιυ ηαζ λακαπηίζηδηε. Δίκαζ επίζδξ πνςηεφμοζα ηδξ επανπίαξ Κνακαίαξ πμο 

πενζθαιαάκεζ ημ κυηζμ ηαζ κμηζμδοηζηυ ηιήια ημο κδζζμφ. Σμ Λδλμφνζ είκαζ δ ηφνζα πυθδ ζηδ πενζυκδζμ Παθζηή ηαζ δ 

δεφηενδ ιεβαθφηενδ πυθδ ηδξ Κεθαθμκζάξ ιεηά ημ Ανβμζηυθζ. Ζ άιδ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο κδζζμφ ηαζ ακαημθζηά 

είκαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηά θζιάκζα ηαεχξ βίκμκηαζ απυ εηεί δνμιμθυβζα βζα Πάηνα, Κοθθήκδ ηαζ Ηηαθία. Σμ Φζζηάνδμ 

είκαζ μζηζζιυξ ζηδ αυνεζα Κεθαθμκζά, ζημ πθδζζέζηενμ ζδιείμ Κεθαθμκζάξ – Ηεάηδξ, ηαζ απμηεθεί έκα απυ ημοξ θίβμοξ 

μζηζζιμφξ πμο δζαηδνεί ημκ παθζυ ανπζηεηημκζηυ παναηηήνα ημο. Ο Πυνμξ ανίζηεηαζ κμηζμακαημθζηά ημο κδζζμφ ηαζ 

απμηεθεί ηαζ αοηυξ θζιάκζ ηαεχξ βίκμκηαζ δνμιμθυβζα ζε ηαεδιενζκή αάζδ βζα Κοθθήκδ ηαζ Πάηνα. 

ηζξ ΠΔ ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαζ Ηεάηδξ εκημπίγμκηαζ ζοκμθζηά ηνζάκηα ηέζζενεζξ (34) παναηηδνζζιέκμζ μζηζζιμί ςξ 

παναδμζζαημί. 

Όζμκ αθμνά ζηδκ ζενάνπδζδ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο, ζφιθςκα ιε ημ Πενζθενεζαηυ Υςνμηαλζηυ Πθαίζζμ Ημκίςκ Νήζςκ, 

ημ Ανβμζηυθζ ακήηεζ ζημοξ μζηζζιμφξ 5μο επζπέδμο (θμζπά κμιανπζαηά ηέκηνα – αζηζηά ηέκηνα άκς ηςκ 10.000 ηαη.), μζ 

μζηζζιμί ημο Λδλμονίμο, ηδξ άιδξ ηαζ ημο Πυνμο ζημοξ μζηζζιμφξ 6μο επζπέδμο (ιζηνά αζηζηά ηέκηνα) ηαζ μζ οπυθμζπμζ 

μζηζζιμί ηδξ Κεθαθμκζάξ ηαηαηάζζμκηαζ ζημοξ μζηζζιμφξ ημο 7μο επζπέδμο. 

ημ Πενζθενεζαηυ Υςνμηαλζηυ Πθαίζζμ Ημκίςκ Νήζςκ βζα ηζξ πυθεζξ ηδξ Πενζθένεζαξ (μζηζζηζηά ηέκηνα 3μο ηαζ 5μο 

επζπέδμο) πνμςεείηαζ δ δζαηήνδζδ ημοξ ζημ ίδζμ ιέβεεμξ, πςνίξ έκημκεξ επεηηάζεζξ ηαζ πεναζηένς αζηζημπμίδζδ. Ο 

νυθμξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ πυθεςκ ημο μζηζζηζημφ δζηηφμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ. οκενβαζίεξ εα πνέπεζ κα 

πνμςεδεμφκ ζημοξ παναβςβζημφξ ημιείξ ηαζ ζδζαίηενα ζημκ ημονζζιυ, ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ οπμδμιέξ, ημ ειπυνζμ, ηδ 

βκχζδ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηζξ επζημζκςκίεξ, ηαεχξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

Γζα ηα ιζηνά αζηζηά ηέκηνα (μζηζζηζηά ηέκηνα 6μο επζπέδμο) πνμςεείηαζ δ ακάπηολδ οπδνεζζχκ ηαζ οπμδμιχκ πμο 

πανέπμοκ μζ έδνεξ δήιςκ ηςκ ιεβάθςκ κδζζχκ. Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ Βαεφ, πμο ζοβηεκηνχκεζ πενζζζυηενεξ 

θεζημονβίεξ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα ιζηνά κδζζά, αθθά δζαηδνεί ορδθυ ααειυ ελάνηδζδξ απυ ημ Ανβμζηυθζ. 

Γζα ημοξ ιζηνμφξ μζηζζιμφξ (μζηζζιμί 7μο επζπέδμο) πνμςεείηαζ μ ειπθμοηζζιυξ ιε επζπθέμκ ηεπκζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

οπμδμιέξ (ΚΔΠ, ζαηνεία, εονογςκζηά δίηηοα ηδθεπζημζκςκζχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδθε-οπδνεζζχκ η.α.). 

ημκ αηυθμοεμ πίκαηα δίκμκηαζ μζ απμζηάζεζξ (ζε εοεεία βναιιή) ημο ελεηαγυιεκμο ένβμο απυ ημοξ πθδζζέζηενμοξ 

μζηζζιμφξ.  

Οηθηζκνί 
Δπζεία απόζηαζε ηνπ 
έξγνπ από ηνλ νηθηζκό 

Οηθηζκνί 
Δπζεία απόζηαζε ηνπ 
έξγνπ από ηνλ νηθηζκό 

αμνςκάηα 1,58km ηάθα 24,73km 

Μεηαλάηα 2,43km Πυνμξ 23,32km 

Λαηήενα 2,54km άιδ 20,32km 

Μήκζα 3,10km Φζζηάνδμ 39,90km 

πανηζά 4,38km Κμφηααμξ 6,69km 

Κεναιεζέξ 4,47km Ανβμζηυθζ 8,15km 
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8.7.3 Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

φιθςκα ιε ημκ Γζανηή Καηάθμβμ ηςκ ηδνοβιέκςκ Αρταηοιογηθώλ Φώρφλ θαη Μλεκείφλ ηες Διιάδος ζηδκ Γ.Δ. 

Λεζααεμφξ εκημπίγμκηαζ ζανάκηα ηνζα (43) ηδνοβιέκα ικδιεία, εη ηςκ μπμίςκ ηα έκηεηα (11), ηα μπμία ακαθοηζηά 

δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί, εκημπίγμκηαζ εκηυξ ηςκ δζμζηδηζηχκ μνίςκ ηδξ Γ.Κ. αμνςκάηςκ, υπμο ηαζ 

απακηάηαζ ημ ελεηαγυιεκμ ένβμ: 

Ολνκαζία κλεκείνπ ΦΔΚ Σίηινο ΦΔΚ Αξ.Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

Η. Ναυξ Δζζμδίςκ ηδξ 
Θεμηυημο (Πακαβία 

Νημιάηςκ) 
121/Β/29-4-1958 

Πενί ηδνφλεςξ ζζημνζημφ δζαηδνδηέμο 
ικδιείμο 

ΤΑ 102173/4603/10-4-1958 

Σαθζηυ Μκδιείμ ζημ 
ημζιδηήνζμ Νημιάηςκ: 
πονίδςκμξ Σνςσάκμο 

1822/Β/29-9-1999 
2089/Β/30-11-1999 

Υαναηηδνζζιυξ ςξ ένβςκ ηέπκδξ ηνζάκηα 
εκκέα (39) ηαθζηχκ ικδιείςκ ζημ 

κεηνμηαθείμ Η.Ν. Τπεναβίαξ Θεμηυημο 
Φναβηάηςκ πέκηε (5) ζημ ημζιδηήνζμ 

παθαζμφ Η.Ν. Σαλζανπχκ Βαθζαιάηςκ, 
έκα (1) ζημ ημζιδηήνζμ παθαζμφ Η.Ν. Αβ. 
Γεςνβίμο Βαθζαιάηςκ, πέκηε (5) ζηα 

ημζιδηήνζα ζηα Φαναηθάηα, Σνςσακάηα, 
Μαγαναηάηα, Νημιάηα ηαζ αμνςκάηα, 

ζηδκ Κεθαθμκζά 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2701/41897/6-
9-1999  

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2701/41897/6-
9-1999 

Οζηία ηαονάηδ ζηα 
αμνςκάηα Κεθαθθδκίαξ 

750/Β/6-9-1979 
Πενί παναηηδνζζιμφ ςξ ζζημνζημφ 
δζαηδνδηέμο ικδιείμο ηδξ μζηίαξ 

ηαονάηδ ζηα αμνςκάηα Κεθαθθδκίαξ 

ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/41000/1840/16-
7-1979 

Κηίνζμ Μανίηαξ Σζζβάκηε 
ζηα αμνςκάηα 

Κεθαθθδκίαξ 
611/Β/22-8-1989 

Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζημφ 
δζαηδνδηέμο ικδιείμο ηδξ μζηίαξ, 

ζδζμηηδζίαξ Μανίηαξ Σζζβάκηε, ζημκ 
μζηζζιυ αμνςκάηα Δπανπίαξ Κνακαίαξ 

Κεθαθθμκζάξ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1903/34304/1-
8-1989 

Κηίνζμ Ακαζηαζίαξ 
αμνχκμο ζηα αμνςκάηα 

Κεθαθθδκίαξ 

41/Β/3-2-1983 
441/Β/11-6-1996 

Υαναηηδνζζιυξ ςξ ένβμο ηέπκδξ ηδξ 
μζηίαξ Ακαζηαζίαξ αμνχκμο, 

ζδζμηηδζίαξ Όθβαξ Μανζδάηδ - Καναηγά 
ζηα αμνςκάηα Κεθαθθμκζάξ 

ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2930/62233/8-
11-1982 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/233/25995/4-4-
1996 

Οζηία Γενάζζιμο 
Μαονμβζάκκδ ζηα 

αμνςκάηα Κεθαθθδκίαξ 

441/Β/11-6-1996 
Υαναηηδνζζιυξ ςξ ζζημνζηχκ 

δζαηδνδηέςκ ικδιείςκ έλζ ηηζνίςκ ζηα 
αμνςκάηα Κεθαθθδκίαξ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/233/25995/4-4-
1996 

Οζηία Γζμκοζίμο Γκεζμφθδ 
ζηα αμνςκάηα 

Κεθαθθδκίαξ 

Οζηία ηθδνμκυιςκ Πακαβή 
αμνχκμο ζηα  

αμνςκάηα Κεθαθθδκίαξ 

Οζηία Κςκζηακηίκαξ 
Σζζβάκηε ζηα αμνςκάηα 

Κεθαθθδκίαξ 

Οζηία Λεάκδνμο Καηζίβενα 
ζηα αμνςκάηα 

Κεθαθθδκίαξ 

Σαθζηυ Μκδιείμ ζημ 1822/Β/29-9-1999 Υαναηηδνζζιυξ ςξ ένβςκ ηέπκδξ ηνζάκηα ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2701/41897/6-

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8251&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8251&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8251&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6259
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8427&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8427&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8427&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13071
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13071
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=18482
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=18482
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=918376114&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=918376114&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1820147989
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1820147989
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8252&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8252&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8252&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6965&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6965&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6965&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=11762
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=11762
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8382&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8382&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8382&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=11762
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=11762
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8380&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8380&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8380&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6966&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6966&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6966&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6967&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6967&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6967&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8381&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8381&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8381&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=8428&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13071
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Ολνκαζία κλεκείνπ ΦΔΚ Σίηινο ΦΔΚ Αξ.Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

ημζιδηήνζμ αμνςκάηςκ 
Κεθαθθδκίαξ: ανάκηδ Γ. 

έννα 

2089/Β/30-11-1999 εκκέα (39) ηαθζηχκ ικδιείςκ ζημ 
κεηνμηαθείμ Η.Ν. Τπεναβίαξ Θεμηυημο 
Φναβηάηςκ πέκηε (5) ζημ ημζιδηήνζμ 

παθαζμφ Η.Ν. Σαλζανπχκ Βαθζαιάηςκ, 
έκα (1) ζημ ημζιδηήνζμ παθαζμφ Η.Ν. Αβ. 
Γεςνβίμο Βαθζαιάηςκ, πέκηε (5) ζηα 

ημζιδηήνζα ζηα Φαναηθάηα, Σνςσακάηα, 
Μαγαναηάηα, Νημιάηα ηαζ αμνςκάηα, 

ζηδκ Κεθαθμκζά 

9-1999 
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2701/41897/6-

9-1999 

Οζ εεζιμεεηδιέκεξ πενζμπέξ ανπαζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ, υπςξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ακςηένς δεκ βεζηκζάγμοκ ιε 

ηδκ οπυ ελέηαζδ εέζδ. 

8.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.8.1 Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε - Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 

Ζ Γ.Δ. Λεζααεμφξ, υπμο ηαζ εκημπίγεηαζ ημ ελεηαγυιεκμ ένβμ, είκαζ ιζα απυ ηζξ μηηχ ΓΔ ημο ηέςξ Γήιμο Κεθαθμκζάξ, 

έπεζ έηηαζδ 65,2 km2 ηαζ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο κδζζμφ. Απμηεθείηαζ απυ έκηεηα (11) Σμπζηέξ Κμζκυηδηεξ ηαζ 

δεηαεκκέα (19) μζηζζιμφξ, ιε ηονζυηενμ ηζξ Κεναιεζέξ. 

φιθςκα ιε ηδκ κέα δζμζηδηζηή δζάνενςζδ, πέδζμ Κθεζζεέκδξ, μ Γήιμξ Κεθαθμκζάξ δζαζπάζηδηε ζε ηνείξ (3) κέμοξ 

δήιμοξ ςξ ελήξ: 

 Γήιμξ Ανβμζημθίμο, ιε έδνα ημ Ανβμζηυθζ, απμηεθμφιεκμξ απυ ηζξ Γ.Δ. Ανβμζημθίμο, Δθεζμφ-Πνυκκςκ, 

Λεζααεμφξ ηαζ Οιαθχκ 

 Γήιμξ Λδλμονίμο, ιε έδνα ημ Λδλμφνζ, απμηεθμφιεκμξ απυ ηζξ δδιμηζηέξ εκυηδηεξ Παθζηήξ ηαζ Θδκαίαξ 

 Γήιμξ άιδξ µε έδνα ηδ άιδ, απμηεθμφιεκμξ απυ ηζξ δδιμηζηέξ εκυηδηεξ Δνίζμο, Ποθανέςκ ηαζ άιδξ 

Ζ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ δζμζηδηζηή δζάνενςζδ ημο κδζζμφ (πέδζμ 

Καθθζηνάηδξ). 

Καηά ηδκ απμβναθή ημο 2011 μ ιυκζιμξ πθδεοζιυξ αοηήξ ακενπυηακ ζε 5.745 ηαημίημοξ, έπμκηαξ δζανηή ηαζ 

ζδιακηζηή αολδηζηή ηάζδ ηα ηεθεοηαία ηνζάκηα (30) έηδ. 

ε επίπεδμ δδιμηζηχκ εκμηήηςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2011, δ Γ.Δ. Ανβμζημθίμο είκαζ εηείκδ πμο 

ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ πθδεοζιυ ηαεχξ είκαζ δ πενζζζυηενμ ακεπηοβιέκδ απυ ηζξ άθθεξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ 

(οβείαξ, μζημκμιίαξ, εηπαίδεοζδξ), ιε αιεζςξ επυιεκδ εηείκδ ηδξ Γ.Δ. Παθζηήξ.  

Ακαθοηζηά δ πθδεοζιζαηή ελέθζλδ πανμοζζάγεηαζ ζημ πίκαηα πμο αημθμοεεί. 

Πίλαθαο 8-6: Πιεζπζκηαθή εμέιημε ζηελ Νήζν Κεθαινληά 

 

Πιεζπζκόο 

2011 2001 1991 

Μόληκνο Πξαγκαηηθόο Μόληκνο Πξαγκαηηθόο Μόληκνο Πξαγκαηηθόο 

ηέσο Γ. ΚΔΦΑΛΟΝΙΑ 35.801 38.082 34.544 36.404 29.215 29.392 

Γ.Δ. ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 13.237 13.865 12.503 12.589 10.082 9.918 

Γ.Δ. ΔΛΔΗΟΤ - ΠΡΟΝΧΝ 3.677 4.815 3.610 3.840 3.184 3.275 

Γ.Δ. ΔΡΗΟΤ 1.472 1.689 1.470 1.963 1.522 1.645 

Γ.Δ. ΛΔΗΒΑΘΟΤ 5.745 5.841 4.644 4.663 3.736 3.831 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=18482
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Πιεζπζκόο 

2011 2001 1991 

Μόληκνο Πξαγκαηηθόο Μόληκνο Πξαγκαηηθόο Μόληκνο Πξαγκαηηθόο 

Γ.Δ. ΟΜΑΛΧΝ 840 838 1.030 1.053 862 861 

Γ.Δ. ΠΑΛΗΚΖ 7.098 7.138 7.386 7.836 6.414 6.432 

Γ.Δ. ΠΤΛΑΡΔΧΝ 1.391 1.501 1.371 1.565 1.132 1.172 

Γ.Δ. ΑΜΖ 2.341 2.395 2.530 2.895 2.283 2.258 

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ 

φιθςκα ιε ηδ δδιμβναθζηή ακάθοζδ ιε αάζδ ηζξ μιάδεξ δθζηζχκ βζα ηδκ Κεθαθμκζά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

πθδεοζιμφ απανηίγεηαζ απυ άημια δθζηίαξ 20-39 (25%). Δλίζμο ιεβάθμ ημ πμζμζηυ ηςκ δθζηζχκ 0-19 (24%) , αθθά ηαζ 

60-64 (23%). Σμ ιζηνυηενμ πμζμζηυ υπςξ ηαζ είκαζ ακαιεκυιεκμ πανμοζζάγμοκ μζ δθζηίεξ 80 ηαζ άκς. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ, παναηδνείηαζ ιία ανηεηά ηαθή ακαθμβία υζμκ αθμνά ηζξ δζάθμνεξ δθζηζαηέξ μιάδεξ πμο απμηεθμφκ ημ 

ζοκμθζηυ πθδεοζιυ ημο Νμιμφ. Αοηυ θακενχκεζ πςξ μ Νμιυξ Κεθαθθδκίαξ είκαζ επανηχξ ακεπηοβιέκμξ χζηε κα 

ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ηάεε δθζηίαξ ηαζ κα ιδκ ηζξ απμιαηνφκεζ ζε άθθα ιένδ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ πενζζζυηενςκ 

εθμδίςκ. 

Μεηαλφ ηςκ Γ.Δ. παναηδνείηαζ υηζ μζ δθζηζαηέξ μιάδεξ 0-19 ηαζ 20-39 ζδιεζχκμοκ ηα ιεβαθφηενα πμζμζηά ζηδκ Γ.Δ. 

Ανβμζημθίμο, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ Ανβμζηυθζ απμηεθεί ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Π.Δ. ηαζ εηεί ζοβηεκηνχκμκηαζ 

υθεξ μζ οπμδμιέξ ηαζ μζ οπδνεζίεξ. Δλίζμο ιεβάθα πμζμζηά ειθακίγμοκ αοηέξ μζ δθζηίεξ ηαζ ζηζξ θμζπέξ Γ.Δ. ημο 

κδζζμφ. Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ υηζ υζμ ακεααίκμοκ μζ δθζηίεξ, ηυζμ ιεβαθχκμοκ ηα πμζμζηά ημοξ ζημοξ ιζηνυηενμοξ 

πθδεοζιζαηά δήιμοξ. 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ παναηδνμφικδ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα μ δήιμξ θακενχκεζ ιία ανηεηά αναζμηαημζηδιέκδ 

εζηυκα ιε ελαίνεζδ ηδκ Γ.Δ. Ανβμζημθίμο ιε ποηκυηδηα 87,39% πμο είκαζ ηαζ δ πνςηεφμοζα ηδξ Π.Δ.. Πένα απυ ημ 

αζηζηυ ηέκηνμ ημο Ανβμζημθίμο ιεβάθδ ποηκυηδηα πθδεοζιμφ πανμοζζάγεζ ηαζ δ Γ.Δ. Λεζααεμφξ (88,1%) ηαζ δ Γ.Δ. 

Παθζηήξ (Λδλμφνζ) ιε ποηκυηδηα 59,5 %, δ μπμία είκαζ ηαζ δ δεφηενδ ιεβαθφηενδ Γ.Δ. ιεηά ημ Ανβμζηυθζ. φιθςκα ιε 

ηα ζημζπεία ημο αηυθμοεμο πίκαηα παναηδνείηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηα ιεβάθα 

αζηζηά ηέκηνα, παναηδνείηαζ δδθαδή ημ θαζκυιεκμ ηδξ αζηζημπμίδζδξ ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ 

ηνζημβεκμπμίδζδ ηδξ μζημκμιίαξ. Σδ παιδθυηενδ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα ζημ δήιμ ηδκ πανμοζζάγεζ δ Γ.Δ. Ποθανέςκ 

ιε ηζιή ίζδ ιε 17,2%. 

Πίλαθαο 8-7: Καηαλνκή πιεζπζκνύ κεηαμή ησλ Γ.Δ. ηνπ ηέσο Γήκνπ Κεθαινληάο 

 

Μόληκνο 
Πιεζπζκόο 2011 

Δπηθάλεηα 
(η.ρκ.) 

Ππθλόηεηα 
Πιεζπζκνύ αλά η.ρκ. 

ηέσο ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΟΝΙΑ 35.801 788,32 45,4 

Γ.Δ. ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 13.237 151,6 87,3 

Γ.Δ. ΔΛΔΗΟΤ - ΠΡΟΝΧΝ 3.677 111,0 33,1 

Γ.Δ. ΔΡΗΟΤ 1.472 78,1 18,8 

Γ.Δ. ΛΔΗΒΑΘΟΤ 5.745 65,2 88,1 

Γ.Δ. ΟΜΑΛΧΝ 840 52,72 15,9 

Γ.Δ. ΠΑΛΗΚΖ 7.098 119,3 59,5 

Γ.Δ. ΠΤΛΑΡΔΧΝ 1.391 81,1 17,2 

Γ.Δ. ΑΜΖ 2.341 129,3 18,1 

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ 
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8.8.2 Παξαγσγηθνί Σνκείο – Οηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα επξύηεξεο πεξηνρήο - Απαζρόιεζε 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ ΔΛΣΑΣ δ πθεζμρδθία ημο μζημκμιζηχξ εκενβμφ πθδεοζιμφ ημο δήιμο δναζηδνζμπμζείηαζ 

ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ζε πμζμζηυ ακενπυιεκμ ζημ 60,8% πενίπμο. Αημθμοεεί μ δεοηενμβεκήξ ημιέαξ μζημκμιζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ιε πμζμζηυ πενίπμο 14,6%, εκχ ζημκ πνςημβεκή ημιέα απαζπμθείηαζ δ ιζηνυηενδ ιενίδα ημο 

μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ιε πμζμζηυ 8,8%. 

ημζπεία βζα ηδκ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ ζε υηζ αθμνά ηδκ ακενβία δεκ είκαζ δζαεέζζια, θυβς ηονίςξ ηδξ ηνέπμοζαξ 

μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. 

 

 

Πίλαθαο 8-8: Οηθνλνκηθά ελεξγόο θαη κε ελεξγόο πιεζπζκόο, απαζρνινύκελνη θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, άλεξγνη γηα ηνλ ηέσο Γήκν Κεθαινληάο (2011) 

 
ύλνιν 

Οηθνλνκηθά ελεξγνί 

Οηθνλνκηθά 

κε ελεξγνί 
ύλνιν 

νηθνλνκηθώλ 
ελεξγώλ 

Απαζρνινύκελνη 

Αλεξγνη ύλνιν 
απαζρνινύκελσλ 

Α΄γελήο 
Σνκέαο 

Β΄γελήο 
Σνκέαο 

Γ΄γελήο 
Σνκέαο 

ηέςξ Γ. 
ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ 

35.801 14.762 12.445 1.303 2.158 8.984 2.317 21.039 

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ 

Οζ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ κδζί ζοκμρίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

Πνςημβεκήξ ημιέαξ 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζημκ πνςημβεκή ημιέα ηαηέπεζ μ ηθάδμξ ηδξ βεςνβίαξ, ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ηδξ εήναξ ηαζ ηδξ 

δαζμημιίαξ(14,90%). Αημθμοεεί μ ηθάδμξ ηδξ αθζείαξ (2,08%) ηαζ ηεθεοηαίμξ ζε πμζμζηυ μ ηθάδμξ ηςκ μνοπείςκ ηαζ 

θαημιείςκ (0,20%). 

οκμθζηά, ζηδκ Κεθαθμκζά οπάνπμοκ 4.615 εηιεηαθθεφζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζε 317.000 πενίπμο ζηνέιιαηα. 

Υαναηηδνζζηζηά ημο πνςημβεκή ημιέα είκαζ ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ, μ ιζηνυξ ααειυξ εηιδπάκζζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ δ παιδθή παναβςβζηυηδηα. Ζ βεςνβζηή βδ δέπεηαζ έκημκεξ πζέζεζξ απυ ηδκ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα 

ηαζ ηδκ μζηζζηζηή ακάπηολδ. Σα ααζζηά βεςνβζηά πνμσυκηα ηδξ Κεθαθμκζάξ είκαζ ημ θάδζ ηαζ ημ ηναζί. Τπάνπμοκ ζεζνά 

πνμσυκηςκ ιε Οκμιαζία Πνμέθεοζδξ ή Πνμζηαηεουιεκδξ Γεςβναθζηήξ Έκδεζλδξ (π.π. ηναζζά «Ρμιπυθα»), ηαεχξ ηαζ 

πνμσυκηα πμο ιπμνμφκ κα ηφπμοκ πζζημπμίδζδξ (ηονμημιζηά Κεθαθμκζάξ).  

Οζ ανδεουιεκεξ ηαθθζένβεζεξ πενζμνίγμκηαζ ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Παθζηήξ, ημο κυηζμο ηιήιαημξ ηδξ Κεθαθμκζάξ, ηςκ 

Βθαπάηςκ, ηςκ Μμοζάηςκ, ηδξ ηάθαξ, ημο Καηεθεζμφ ηαζ ηςκ Σγακάηςκ. ε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ βεςνβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, εκχ ημ οπυθμζπμ ηδξ επζθάκεζαξ ημο κδζζμφ ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ 

ημο ηηδκμηνμθζημφ ημιέα. 

Οζ ζδιακηζηυηενεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηθάδμο ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ είκαζ δ εθαζμηαθθζένβεζα ηαζ δ 

αιπεθμηαθθζένβεζα. Ζ εθαζμηαθθζένβεζα απμηεθεί ηδκ πζμ ζδιακηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ ημο 

πνςημβεκμφξ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Κεθαθμκζάξ. οκμθζηά ηαθθζενβμφκηαζ έκα εηαημιιφνζμ εθαζυδεκηνα ηαζ δ 

ζοκμθζηή παναβςβή εθαζυθαδμο ακένπεηαζ ζημοξ 2.000 ηυκμοξ ακά έημξ. Οζ πμζηζθίεξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ είκαζ δ 

κηυπζα (40%), δ Κμνςκέζηδ (30%), δ ζιςηείηδ (10%) ηαζ δ Θζαηή (15%). Γζα ημ εθαζυθαδμ δεκ πνμηφπημοκ ζημζπεία 

παναβςβήξ επχκοιμο πνμσυκημξ ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά, πανυθμ πμο είκαζ πνμσυκ ΠΓΔ. 

Σμ δεφηενμ ζδιακηζηυηενμ ηθάδμ θοηζηήξ παναβςβήξ απμηεθεί δ αιπεθμηαθθζένβεζα, ιε ηαθθζενβμφιεκδ ιε 

ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζδ 9.068 ζην. ηαζ εηήζζα παναβςβή μίκμο 2.000 ηυκςκ ιμφζημο πενίπμο. διακηζηά ηέκηνα 
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παναβςβήξ ζοβηνμημφκηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ Οιαθχκ, ηέκηνμ ηδξ γχκδξ ΟΠΑΠ Ρμιπυθα Κεθαθθδκίαξ, ηαεχξ ηαζ 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Παθθζηήξ, υπμο δ Αιπεθμηαθθζένβεζα ελαημθμοεεί κα παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ αθθά έπεζ δεπεεί ηαζ ηδ 

ιεβαθφηενδ οπμπχνδζδ. Ο Αιπεθχκαξ ηδξ Κεθαθμκζάξ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ μζκμπαναβςβζηυξ ηαεχξ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ έηηαζήξ ημο (79%) αθμνά μζκάιπεθμοξ.  

ημ κδζί ηδξ Κεθαθμκζάξ δεκ οπάνπεζ ζφζηδια εηιεηάθθεοζδξ δαζχκ. Σμ ιυκμ δάζμξ πμο εα ιπμνμφζε κα πανάλεζ 

δαζζηά πνμσυκηα είκαζ αοηυ ημο Δεκζημφ Γνοιμφ, μ πονήκαξ ημο μπμίμο υιςξ, υπμο απακηάηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ ημ 

δάζμξ εθάηδξ, οπάβεηαζ ζε ηαεεζηχξ απυθοηδξ πνμζηαζίαξ. Τθμημιίεξ δζεκενβμφκηαζ ζε ιζηνυ ααειυ ζηδκ 

πενζθενεζαηή γχκδ ηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή, ηαηυπζκ άδεζαξ απυ ηδκ Γ/κζδ Γαζχκ Κεθαθθδκίαξ ηςκ 

εκδζαθενυιεκςκ πμθζηχκ βζα ηδκ ηάθορδ αημιζηχκ ακαβηχκ ημοξ ηαζ βζα ειπυνζμ (παναβςβή λοθακενάηςκ).  

Γεοηενμβεκήξ ημιέαξ 

ημκ ημιέα αοηυκ οπάβμκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιεηαπμίδζδξ, πμο βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ζοβηεηνζιέκα αθμνμφκ ηα 

αβνμηζηά πνμσυκηα (ηονμημιία, παζηενίςζδ βάθαηημξ, παναβςβή βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ, ζθαβή γχςκ ηαζ 

ηειαπζζιυξ ζθαβίςκ, μζκμπμζία, ηοπμπμίδζδ-ζοζηεοαζία ηςκ παναπάκς η.μ.η.). φιθςκα ιε ζημζπεία απυ ημ 

επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια 2013-2014 (ηναηδβζηυξ πεδζαζιυξ - Σεφπδ Α΄ ηαζ Β΄) ημο ηέςξ Γήιμο Κεθαθμκζάξ βζα ηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακά Γδιμηζηή Δκυηδηα έπμοιε ημκ παναηάης πίκαηα. 

Πίλαθαο 8-9: Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηέσο Γήκν Κεθαινληάο (αλά Γ.Δ.) 

ΓΖΜ. / ΣΟΠ. ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΔΜΠΟΡΙΚΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ 
ΜΔΣΑΠΟΙΖΣΙΚΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ 
ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ 
ΤΠΖΡΔΙΩΝ 

ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ  525 179 859 

ΔΛΔΗΟΤ - ΠΡΟΝΧΝ  94 34 441 

ΑΜΖ  59 20 160 

ΟΜΑΛΧΝ  8 6 20 

ΛΔΗΒΑΘΟΤ 73 49 479 

Πεγή: Δπηκειεηήρηο Κεθαιοληάς & Ιζάθες (12/09/2012) 

Ο δεοηενμβεκήξ ημιέαξ πανμοζζάγεζ ιζηνή δναζηδνζυηδηα, ζηδνζγυιεκμξ πενζζζυηενμ ζηζξ ηαηαζηεοέξ. Όζμκ αθμνά 

ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ ζημοξ μπμίμοξ ηαηακέιεηαζ δ απαζπυθδζδ παναηίεεηαζ μ επυιεκμξ πίκαηαξ: 

Πίλαθαο 8-10: Απαζρνινύκελνη θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηνλ ηέσο  Γήκν Κεθαινληάο (2011) 
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Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ 
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Σνζημβεκήξ ημιέαξ 

Ακαθμνζηά ιε ημ ηνζημβεκή ημιέα απαζπυθδζδξ, ηα ηεθεοηαία έηδ πανμοζζάγεηαζ ιζα αολδηζζηή ηάζδ ηονίςξ μθεζθυιεκδ 

ζημκ ηθάδμ ημο ηομονζζιμφ.  

Ο ιεβαθφηενμξ υβημξ ηςκ λεκμδμπείςκ ηδξ Κεθαθμκζάξ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ημο κδζζμφ, απυ ημ Ανβμζηυθζ ιέπνζ 

ηα Λμονδάηα. Βμνεζυηενα, ηα δφμ ηέκηνα πμο ζοβηεκηνχκμοκ εφθμβμ πμζμζηυ λεκμδμπείςκ είκαζ ηα θζιάκζα ηδξ άιδξ 

ηαζ ημο Φζζηάνδμο. Τπήνπακ 144 ηαηαβεβναιιέκα λεκμδμπεία ημ 2014, εη ηςκ μπμίςκ ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ, ιε 

πμζμζηυ 60%, ακήηε ζηδκ ηαηδβμνία 2αζηένςκ. Μυκμ ημ14% ημο ζοκυθμο ηςκ λεκμδμπείςκ ακήηε ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

4 - 5 αζηένςκ ημ 2014. Δπζπθέμκ ηαηαβνάθδηακ 764 ιμκάδεξ εκμζηζαγυιεκςκ δςιαηίςκ. Μέπνζ ημ 2008 δεκ οπήνπε 

λεκμδμπείμ 5 αζηένςκ ζημ κδζί, εκχ απυ ημ 2011 οπάνπμοκ 4. Μεβάθδ δε αφλδζδ παναηδνείηαζ επίζδξ ζηα λεκμδμπεία 

3-4  αζηένςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα λεκμδμπεία 1-2 αζηένςκ, ηα μπμία έπμοκ ιείκεζ ζπεδυκ ζηαεενά ζε ανζειυ απυ ημ 

2005. 

Δζδζηυηενα δ δζαηίκδζδ ηςκ ημονζζηχκ ζημ κδζί βίκεηαζ ηυζμ απυ ηδ εάθαζζα, υζμ ηαζ δζα αένμξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

απυ ηδκ Πάηνα ηαζ ηδκ Κοθθήκδ οπάνπεζ ζφκδεζδ ιε ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, ιε πνυζααζδ ζηδκ άιδ, ζηδκ 

Ακαημθζηή πθεονά ημο κδζζμφ, εκχ οπάνπεζ ζφκδεζδ ηαζ ιε ημκ Αζηαηυ ζηδκ Αζηςθμαηανκακία. Πανάθθδθα, οπάνπεζ 

αηημπθμσηή ζφκδεζδ ιε άθθα ιεβάθα κδζζά ηδξ Πενζθένεζαξ, υπςξ δ Λεοηάδα δ Εάηοκεμξ, αθθά ηαζ ιζηνυηενα (Ηεάηδ, 

Παλμί), ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. 

Κονίςξ ημ Ανβμζηυθζ, ηαζ θζβυηενμ δ άιδ ηαζ ημ Φζζηάνδμ δέπμκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα επζζηέρεζξ απυ 

ηνμοαγζενυπθμζα. Σμ αενμδνυιζμ ηδξ Κεθαθμκζάξ ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ πενίπμο 8 πθι απυ ημ Ανβμζηυθζ, ιε 

ηαεδιενζκή ακηαπυηνζζδ απυ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Αεήκαξ, εκχ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ πνμβναιιαηίγμκηαζ 

πμθοάνζεια έηηαηηα δνμιμθυβζα (charterflights) απυ αενμδνυιζα ημο ελςηενζημφ.  

οκμθζηά ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Κεθαθμκζάξ αθίπεδηακ ημ 2015 217.567 επζαάηεξ απυ ημ ελςηενζηυ, αολδιέκμζ ηαηά 4% 

πενίπμο απυ ημ 2014, ηαηαηάζζμκηαξ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Κεθαθμκζάξ ζηδκ 11δ εέζδ πακεθθαδζηά. Ζ ιεβάθδ 

πθεζμρδθία ηςκ αθζπεέκηςκ απυ ημ ελςηενζηυ έθηαζε ημοξ ηαηελμπήκ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ (Ημφκζμξ, Ημφθζμξ 

Αφβμοζημξ, επηέιανζμξ), ιε ημκ ζπεηζηυ δείηηδ επμπζηυηδηαξ CR4 κα αββίγεζ ημ 86,0% ηαζ ημκ ακηίζημζπμ δείηηδ CR6 

(Μάζμξ-Οηηχανζμξ) κα λεπενκά ημ 99,0%. Σμ ζφκμθμ ηςκ επζααηχκ εζςηενζημφ έθηαζε ημοξ 26.728 επζαάηεξ. 

 

ρήκα 8-20: Αθίμεηο ζην αεξνδξόκην ηεο Κεθαινληάο, 2015 (Πεγή: Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο) 
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Με αάζδ ηα ζημζπεία ημο πεδίμο Σμονζζηζηήξ Πνμαμθήξ ημο (ηέςξ) Γήιμο Κεθαθμκζάξ 2016, δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ 

αθζπεέκηςκ απυ ημ ελςηενζηυ ήηακ απυ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ζε πμζμζηυ ημ μπμίμ ηζκείηαζ ημ 69,1% ηαζ αημθμοεμφκ 

μζ Ηηαθμί ιε 9,1% ηαζ μζ Οθθακδμί ιε 6,6%. 

ε υηζ αθμνά ηα θζιάκζα ηδξ Κεθαθμκζάξ, παναηδνείηαζ ιία ζοκεπήξ πηχζδ ζηδ δζαηίκδζδ απυ ημ 2012 ηαζ ιεηά ηαζ ιία 

ιζηνή ακάηαιρδ ημ 2015 ζηδ άιδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ ΔΛΣΑΣ, απυ 129.000 πενίπμο 

επζαάηεξ ημ 2012, ημ 2014 είπακ ιεζςεεί ζημοξ 36.000 πενίπμο, βζα κα ακαηάιρμοκ ημ 2015 ζημοξ 48.000.Πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ δ ιείςζδ αοηή δεκ ακηακαηθά, απαναίηδηα, ηδκ ημονζζηζηή / ηαλζδζςηζηή γήηδζδ ζημ κδζί, αθθά ηδ 

ιεηααμθή ηςκ δζαεέζζιςκ δνμιμθμβίςκ απυ ηδκ Πάηνα. 

ημκ Πυνμ, ημ 2014 δζαηζκήεδηακ πενίπμο 584.000 επζαάηεξ, εκχ ηα ηνία πνχηα ηνίιδκα ημο 2015 είπακ δζαηζκδεεί 

πενίπμο 415.000 επζαάηεξ (ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία). 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ αθίλεζξ ηδξ Κνμοαγζέναξ πανμοζζάγμοκ ιία ζπεηζηά ζηαεενή εζηυκα, ιε ιζηνέξ δζαηοιάκζεζξ 

ηα ηεθεοηαία 4 έηδ. Ακαθοηζηυηενα, μζ αθίλεζξ πθμίςκ έπμοκ ηζκδεεί ιεηαλφ 79 (ημ 2014) ηαζ 112 (ημ 2015), εκχ 

ιεβαθφηενδ δζαηφιακζδ παναηδνείηαζ ζηζξ αθίλεζξ επζααηχκ ηνμοαγζέναξ, ημ μπμίμ δείπκεζ ηαζ ηδ δζαθμνεηζηά 

δοκαιζηυηδηαξ ηςκ πθμίςκ πμο αθίπεδηακ ηζξ δζάθμνεξ πνμκζέξ: ημ 2014 αθίπεδηακ 88.000 πενίπμο επζαάηεξ, εκχ ημ 

2015 αθίπεδηακ ζπεδυκ 150.000. Αοηυ δεκ ελδβείηαζ ιυκμ απυ ηα θζβυηενα πθμία ηα μπμία έθεαζακ ημ 2014, αθθά ηαζ 

απυ ηδ ιεβαθφηενδ ιέζδ δοκαιζηυηδηα αοηχκ πμο αθίπεδηακ ημ 2015. 

8.8.3 Καηά θεθαιήλ εηζόδεκα / Δπίπεδν δηαβίσζεο 

Ζ μζημκμιία ηδξ Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ πανμοζίαγε ηα ηεθεοηαία είημζζ πνυκζα, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ιζα ζηαεενή 

πμνεία ακάπηολδξ πμο ζηδνζγυηακ ζηδκ ακάηαιρδ ημο ημονζζιμφ παβημζιίςξ ηαζ ζηδ ζηαεενή εβπχνζα γήηδζδ, εκχ 

ζδιακηζηή ήηακ δ ζοιαμθή πυνςκ απυ ηδκ Δ.Δ. Όιςξ, δ ΠΗΝ, ακ ηαζ δζαηδνεί μνζζιέκεξ ακηζζηάζεζξ, αημθμοεεί ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ ηζξ ηάζεζξ ηδξ παναηεηαιέκδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ηδξ πχναξ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ Πενζθενεζχκ. Έηζζ, δ 

δζαηδνμφιεκδ βζα έηημ έημξ μζημκμιζηή φθεζδ έπεζ επδνεάζεζ δναζηζηά ημ ζφκμθμ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ 

ημζκςκζηχκ δεζηηχκ.  

Ζ ηαηάζηαζδ αοηή απμηοπχκεηαζ ζηδκ ηαηάηαλδ ηδξ ΠΗΝ ζηδκ 249δ εέζδ ακάιεζα ζηζξ 262 εονςπασηέξ Πενζθένεζεξ 

ηαζ ζηδκ 6δ εέζδ ηςκ 13 εθθδκζηχκ Πενζθενεζχκ, ιε αάζδ ημ δείηηδ «πενζθενεζαηήξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ (EU Regional 

Competitiveness Index RCI 2013). ε ζπέζδ ιε ηδκ πενζθενεζαηή ηαηακμιή ημο ΑΔΠ ζηδκ Δθθάδα, δ Πενζθένεζα Ημκίςκ 

Νήζςκ πανάβεζ ημ 1,8% ημο ζοκμθζημφ ΑΔΠ ηδξ Δθθάδαξ (ΔΛ.ΣΑΣ. – 2012 Πενζθενεζαημί Λμβανζαζιμί 2011 ηαζ 

2012). Απυ ημ 2008 έςξ ηαζ ημ 2013 (ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία), ημ Αηαεάνζζημ Δβπχνζμ Πνμσυκ ηδξ Κεθαθμκζάξ-

Ηεάηδξ αημθμφεδζε ηδκ πηςηζηή πμνεία ημο ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ, ακ ηαζ ζε εκημκυηενμ ααειυ. 

 

ρήκα 8-21: Δμέιημε ΑΔΠ, Ιόληα Νεζηά θαη Ιζάθε, Κεθαινληά 
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ΑΔΠ ημο (πνχδκ) Νμιμφ ιεζχεδηε ηαηά 38,9% απυ ημ 2008 ιέπνζ ημ 2013, ζε ζπέζδ ιε 32,5% 

βζα ημ ζφκμθμ ηςκ Ημκίςκ, πανμοζζάγμκηαξ, ηαηά ιέζμ υνμ, εηήζζα ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 9,2%. Οζ εκημκυηενεξ εηήζζεξ 

ιεζχζεζξ απμηοπχκμκηαζ ημ 2010 (16,9%) ηαζ ημ 2013 (-12,1%). 

Ζ εζηυκα ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ είκαζ ακάθμβδ, ακ ηαζ αηυια πζμ δοζιεκήξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Κεθαθμκζάξ-Ηεάηδξ. 

Ακαθοηζηυηενα, ημ ηη ΑΔΠ ιεζχεδηε ηαηά 40,1% ηδκ πενίμδμ 2008-2013 (ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία), εκχ ημ 

ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ηδκ Πενζθένεζα ήηακ 32,5%. 

 

ρήκα 8-22: Δμέιημε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, Ιόληα Νεζηά θαη Ιζάθε, Κεθαινληά 

Ζ Αηαεάνζζηδ Πνμζηζεέιεκδ Αλία ηδξ Κεθαθμκζάξ-Ηεάηδξ δζαιμνθχεδηε ημ 2013 ζε 487 εηαη. €, απμηεθχκηαξ ημ 

18,0% ηδξ ΑΠΑ ηδξ Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ. Ζ πμνεία ηδκ μπμία αημθμφεδζε είκαζ ζηαεενά πηςηζηή απυ ημ 2009 

ηαζ ιεηά, ηαηά πενίπμο -7,1% ηαηά ιέζμ υνμ ημκ πνυκμ, εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ηδκ ΠΗΝ ήηακ -5,2%. 

Σδ ιεβαθφηενδ ζοιαμθή ζηδκ ΑΠΑ ηδξ Κεθαθμκζάξ-Ηεάηδξ έπμοκ μζ ημιείξ ημο πμκδνζημφ ηαζ θζακζημφ ειπμνίμο, ημο 

ημονζζιμφ ηαζ ηδξ εζηίαζδξ ζε πμζμζηυ 40,8%, ημ μπμίμ είκαζ πενίπμο ιία πμζμζηζαία ιμκάδα παιδθυηενα απ’ υηζ 

ζημ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ. Τρδθυ πμζμζηυ (ηαζ ορδθυηενμ απ’ υηζ ζηδκ ΠΗΝ ζοκμθζηά) ειθακίγεζ μ 

ημιέαξ ηδξ δζαπείνζζδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ (21,5%, έκακηζ 18,4% ζηδκ ΠΗΝ) ηαζ μζ ηαηελμπήκ ημιείξ ηδξ δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ ιε 12,6% (έκακηζ 15,5% ζηδκ ΠΗΝ ζοκμθζηά). οβηνζηζηά ιε ημ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ δ Κεθαθμκζά-Ηεάηδ 

πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα αολδιέκμ πμζμζηυ ζοιαμθήξ ζηδκ ΑΠΑ απυ ημκ ημιέα ηδξ βεςνβίαξ, δαζμημιίαξ ηαζ αθζείαξ 

(9,0% έκακηζ 3,7% ζηδκ Πενζθένεζα ζοκμθζηά). 
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ρήκα 8-23: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία, Ιόληα Νεζηά θαη Ιζάθε, Κεθαινληά, 2013 

8.9 ΤΠΟΓΟΜΔ 

8.9.1 Τπνδνκέο κεηαθνξώλ 

Οδηθό δίθηπν 

Ζ Κεθαθμκζά παναηηδνίγεηαζ ηονίςξ απυ δεοηενεφμκ επανπζαηυ δίηηομ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο δζηηφμο 

ανίζηεηαζ ζε ιέηνζα ηαηάζηαζδ (θαηημφαεξ, εθθζπήξ ζήιακζδ, έθθεζρδ δζαβνάιιζζδξ, επζηίκδοκεξ ζηνμθέξ) ηαζ πνήγεζ 

αεθηζχζεςκ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πνυζααζδ ζημ ελεηαγυιεκμ αβηονμαυθζμ, αοηή βίκεηαζ ιέζς ημο επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο πμο 

ζοκδέεζ ημ Ανβμζηυθζ ιε ηα αμνςκάηα ηαζ εκ ζοκεπεία ιέζς ηνζηεφμκημξ μδζημφ δζηηφμο ηαθήξ ααηυηδηαξ. Απυ ημκ 

ηεκηνζηυ δνυιμ δ πνυζααζδ ζημ αβηονμαυθζμ βίκεηαζ ιέζς μδμφ πμο ηαηαζηεοάζηδηε βζα ημ ζημπυ αοηυ. 

Ληκεληθέο ππνδνκέο 

Κφνζα θζιάκζα ημο κδζζμφ είκαζ ημ Ανβμζηυθζ, μ Πυνμξ, δ άιδ ηαζ ημ Λδλμφνζ. Ο Πυνμξ ηαζ δ άιδ είκαζ ηα 

ζδιακηζηυηενα θζιάκζα ημο κδζζμφ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδ ζφκδεζή ημο ιε ηδκ Ζπεζνςηζηή πχνα ιέζς Πάηναξ ηαζ 

Κοθθήκδξ, εκχ ημ θζιάκζ ημο Ανβμζημθίμο ελαημθμοεεί κα είκαζ έκα ειπμνεοιαηζηυ ηαζ επζααηζηυ θζιάκζ. 

οβηεκηνςηζηά, ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ζοκυθμο ηςκ θζιέκςκ ηδξ Κεθαθμκζάξ δίκμκηοαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 

Όλνκα ππνδνκήο Υαξαθηήξαο Γηαζέζηκεο ζέζεηο Παξαηεξήζεηο - Τπνδνκεο 

Φζζηάνδμ Μεζηηυξ 150 
Yπμδμιέξ φδνεοζδξ, οδνμδυηδζδξ ζηαθχκ, 

απμημιζδήξ απμννζιάηςκ ‐ Καθυ αβηονμαυθζμ 

Αβ. Δοθδιία 
Λζιέκαξ ζηαθχκ 

ακαροπήξ 
54 

Πμθφ ηαθέξ οπμδμιέξ (πθδκ ηαοζίιςκ) ‐ Καθυ 
αβηονμαυθζμ ‐ Ηδζςηζηή ιανίκα 

Άζμξ Μεζηηυξ 25 
Yπμδμιέξ φδνεοζδξ, απμημιζδήξ απμννζιάηςκ ‐ 

Καθυ αβηονμαυθζμ 

Άβ. Γεχνβζμξ 
ηάθαξ 

Αθζεοηζηυ 
ηαηαθφβζμ 

10 
Yπμδμιέξ φδνεοζδξ, οδνμδυηδζδξ ζηαθχκ, 

απμημιζδήξ απμννζιάηςκ, νάιπα ηαεέθηοζδξ 

θειαχκ ‐ Καθυ αβηονμαυθζμ 
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Όλνκα ππνδνκήο Υαξαθηήξαο Γηαζέζηκεο ζέζεηο Παξαηεξήζεηο - Τπνδνκεο 

Αβία Κονζαηή 
Αθζεοηζηυ 
ηαηαθφβζμ 

40 Τπμδμιέξ απμημιζδήξ απμννζιιάηςκ, ηαοζίιςκ 

άιδ Μεζηηυξ 100 
Τπμδμιέξ οδνμδυηδζδξ ζηαθχκ, απμημιζδήξ 

απμννζιιάηςκ, ηαοζίιςκ 

Πυνμξ Μεζηηυξ 60 
Τπμδμιέξ οδνμδυηδζδξ ζηαθχκ, δθεηηνμδυηδζδξ, 

parking, απμημιζδήξ απμννζιιάηςκ, ηαοζίιςκ ‐ 
Καθυ αβηονμαυθζμ 

Ανβμζηυθζ Μεζηηυξ 72 
Τπμδμιέξ απμημιζδήξ απμννζιιάηςκ, ηαοζίιςκ, 

νάιπα ηαεέθηοζδξ θειαχκ ‐ Καθυ αβηονμαυθζμ 

Λδλμφνζ Μεζηηυξ 38  

Αβ. Πεθαβία 
αμνςκάηςκ 

Λζιέκαξ ζηαθχκ 
ακαροπήξ 

70 
Τπμδμιέξ φδνεοζδξ,απμημιζδήξ 

ζημοπζδζχκ,νάιπα ηαεέθηοζδξ ζηαθχκ ‐ Καθυ 
αβηονμαυθζμ 

Πεζζάδα 
Λζιέκαξ ζηαθχκ 

ακαροπήξ 
20 Τπμδμιέξ φδνεοζδξ, νάιπα ηαεέθηοζδξ ζηαθχκ 

Πεγή: Δπητεηρεζηαθό Πρόγρακκα Περηθέρεηας Ιολίφλ Νήζφλ 2014-2019, Σηραηεγηθός Στεδηαζκός 
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Αεξνδξόκηα 

Ο Κναηζηυξ Αενμθζιέκαξ Κεθαθθδκίαξ (ΚΑΚΦ) «Άκκα Πμθθάημο», ανίζηεηαζ ζημ κμηζμδοηζηυ ηιήια ηδξ κήζμο ζηα 

δοηζηά ηςκ μζηζζιχκ αμνςκάηα, Λαηήενα ηαζ Μήκζα, ηαζ ζε εθάπζζηδ απυζηαζδ πενί ηα 4,0km κυηζα απυ ηδκ πυθδ 

ημο Ανβμζημθίμο. Ζ έηηαζδ ημο βδπέδμο πςνμεέηδζδξ ημο ΚΑΚΦ, ακένπεηαζ ζε 820 ζηνει.. 

Ζ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο Κναηζημφ Αενμθζιέκα Κεθαθθδκίαξ έβζκε ημ 1971, ιε πηήζεζξ εζςηενζημφ, μζ μπμίεξ βίκμκηακ 

ιε εθζημθυνα αενμζηάθδ, ζε πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ εβηαηαζηάζεζξ οπμδμιήξ. ηα πνυκζα πμο ιεζμθάαδζακ έςξ 

ζήιενα ηαζ ιπνμζηά ζηζξ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ηδξ επζααηζηήξ ηίκδζδξ, έθααακ πχνα πνμμδεοηζηά, ένβα ακάπηολδξ 

ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ αενμθζιεκζηχκ οπμδμιχκ, ηα μπμία ηαηέζηδζακ ημ αενμδνυιζμ, ζηακυ κα πανέπεζ ορδθμφ 

επζπέδμο οπδνεζίεξ ελοπδνέηδζδξ αενμζηαθχκ ηαζ επζααηχκ. 

Ο αενμθζιέκαξ εκημπίγεηαζ πενίπμο ζε εοεεία απυζηαζδ 950m αμνεζμδοηζηά ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο 

ημονζζηζηχκ ζηαθχκ. 

 

ρήκα 8-24: Θέζε αεξνιηκέλα ζε ζρέζε κε ην εμεηαδόκελν έξγν 

8.9.2 πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ 

8.9.2.1 Δγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ – Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

Σα απμννίιιαηα ηδξ Γ.Δ. Λεζααεμφξ, υπςξ ηαζ ημο ζοκυθμο ημο κδζζμφ ζοθθέβμκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζημκ 

οθζζηάιεκμ ηαζ εκ θεζηονβία Υχνμ Τβεζμκμιζηήξ Σαθήξ Απμννζιιάηςκ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζηδκ εέζδ «Παθθμζηή». 

ημ πχνμ ημο ΥΤΣΑ θεζημονβεί απυ ημ 2009 ηαζ Μμκάδα Μδπακζηήξ ηαζ Βζμθμβζηήξ Δπελενβαζίαξ Απμννζιιάηςκ. Ζ 

ιμκάδα είκαζ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ ζηάδζα, ηδκ ιδπακζηή πνμεπελενβαζία ηαζ ηδκ αενυαζα 

αζμζηαεενμπμίδζδ. Έηζζ, ιε ημ οθζζηάιεκμ ζφζηδια πνμεπελενβαζίαξ ελαζθαθίγεηαζ: 

o δ ιείςζδ ημο δοκαιζημφ εηπμιπήξ νοπακηχκ ηςκ απμννζιιάηςκ πνζκ μδδβδεμφκ ζε οβεζμκμιζηή ηαθή, 

Τθηζηάκελνο Κξαηηθόο 
Αεξνιηκέλαο Κεθαιιελίαο 

Θέζε έξγνπ 
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o δ ιείςζδ ημο αζμαπμζημδμιήζζιμο ηθάζιαημξ πμο μδδβείηαζ ζημκ ΥΤΣΑ- πνμηεζιέκμο κα ζοιαάθθεζ δ 

Κεθαθμκζά ζημοξ ζηυπμοξ ιείςζδξ πμο ηίεεκηαζ απυ ηδκ ΚΤΑ 29407/2002 

o δ ιείςζδ ημο υβημο ηςκ απμννζιιάηςκ πμο μδδβμφκηαζ ζε ηαθή,  

o δ ιείςζδ ηδξ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ, χζηε ηα επελενβαζιέκα απμννίιιαηα κα είκαζ εφημθα δζαπεζνίζζια ηαζ 

ζοιπζέζζια ηαζ κα ιδκ έπμοκ μζιέξ. 

Τπεφεοκμξ θμνέαξ βζα ηδκ ζοθθμβή, επελενβαζία ηαζ δζάεεζδ ηςκ απμννζιιάηςκ είκαζ δ Δηαζνεία Γζαπείνζζδξ 

Απμαθήηςκ Κεθαθμκζάξ ηαζ Ηεάηδξ Α.Δ. (Δ.Γ.Α.-Κ.Η. Α.Δ. Ο.Σ.Α.). 

Ακαθμνζηά ιε ηα ακαηοηθχζζια, αοηά ζοθθέβμκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζημ βήπεδμ ημο ΥΤΣΑ Κεθαθμκζάξ, υπμο έπεζ 

εβηαηαζηαεεί ζηαειυξ ιεηαθυνηςζδξ ακαηοηθςζίιςκ, Δηεί, πναβιαημπμζείηαζ δ ιεηαθυνηςζδ ηςκ ακαηοηθχζζιςκ 

ζε containers ηα μπμία απμιαηνφκμκηαζ ιε εοεφκδ ηδξ ΔΔΑΑ. 

 

ρήκα 8-25: Θέζε ελ ιεηηνπξγίζα ΥΤΣΑ ζε ζρέζε κε ην εμεηαδόκελν έξγν 

8.9.2.2 Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ – Γίθηπα απνρέηεπζεο 

ημ κδζί έπμοκ εβηαηαζηαεεί ηαζ θεζημονβμφκ 4 ΔΔΛ, εηείκεξ ηςκ Ανβμζημθίμο, Λδλμονίμο, άιδξ - Κανααυιοθμο ηαζ 

ημο Πυνμο - ηάθαξ. 

Τθηζηάκελνο 
ΥΤΣΑ 

Θέζε έξγνπ 
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8.9.3 Γίθηπα Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) 

8.9.3.1 Ύδξεπζε 

Ζ φδνεοζδ απμηεθεί πνήζδ πνχηδξ πνμηεναζυηδηαξ, πνμηεναζυηδηα εεζιμεεηδιέκδ ιε ημ Ν.1739/87 πμο υιςξ θυβς 

δζαθυνςκ πνμαθδιάηςκ (π.π. αολδιέκμο ηυζημοξ ένβςκ ιεηαθμνάξ) δεκ ηδνείηαζ. Γίκεηαζ ηονίςξ απυ οπυβεζα κενά 

ηαθοπηυιεκα απυ ημπζημφξ οδαηζημφξ πυνμοξ. Σα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο κενμφ πνμξ φδνεοζδ ανίζημκηαζ οπυ 

ημκ έθεβπμ ημο Κνάημοξ ή ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. Ανιυδζμ Τπμονβείμ βζα ηδκ φδνεοζδ είκαζ ημ Δζςηενζηχκ, 

Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Απμηέκηνςζδξ ηαζ ημπζηά μζ ζφκδεζιμζ δήιςκ ηαζ ημζκμηήηςκ, μζ Γδιμηζηέξ επζπεζνήζεζξ 

Ύδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ (ΝΠΗΓ) ηαζ μζ Ονβακζζιμί Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. 

 

ε ημπζηυ επίπεδμ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ οδνεοηζηχκ ακαβηχκ ηδξ Γ.Δ. Λεζααεμφξ πναβιαημπμζείηαζ άκηθδζδ πυζζιμο 

φδαημξ απμηθεζζηζηά απυ οπυβεζα κενά (βεςηνήζεζξ).  

Σμ δίηηομ φδνεοζδξ ηδξ Π.Δ. ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ οπμζηεί ηάπμζα ένβα ακααάειζζήξ ημο, υπςξ δ ακηζηαηάζηαζδ 

ηαζ δ επέηηαζή ημο. 

 

ρήκα 8-26: Απόζπαζκα ράξηε ππνδνκώλ ύδξεζπεο ζε ζρέζε κε ην εμεηαδόκελν έξγν 

Ζ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ οδνμδυηδζδξ ημο ελεηαγυιεκμο ένβμο βίκεηαζ απυ ημ δίηηομ φδνεοζδξ. 

Θέζε έξγνπ 
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8.9.3.2 Δλεξγεηαθή Τπνδνκή - Λνηπά Γίθηπα Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) 

ημ ζφκμθμ ημο κδζζμφ οπάνπεζ πθήνςξ ακεπηοβιέκμ δίηηομ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ ημο ΟΣΔ, αθθά 

ηαζ πθδεχνα ζηαειχκ (ηονίςξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ) ζδζςηζηχκ εηαζνεζχκ. 

Ζ Κεθαθμκζά δθεηηνμδμηείηαζ ιέζς οπμανφπζαξ ζφκδεζδξ 150ΚV απυ ηζξ ηενιαηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ Άηηζμο – 

Φζζηάνδμο. ημ κδζί οπάνπεζ εκαένζα βναιιή ιεηαθμνάξ 150ΚV, δ μπμία ιεηά ημκ Τ/ 150/15KV πμο ανίζηεηαζ 

πθδζίμκ ηδξ πυθεςξ Ανβμζημθίμο ηαηαθήβεζ ζηζξ ηενιαηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ οπμανοπίςκ ηαθςδίςκ ζηδ εέζδ Καηεθεζυξ 

βζα ηδκ δθεηηνμδυηδζδ ηδξ Εαηφκεμο. Δπίζδξ οπάνπεζ οπμανφπζα δζαζφκδεζδ 15ΚV Κεθαθμκζάξ-Ηεάηδξ απυ ηδκ 

μπμία δθεηηνμδμηείηαζ δ Ηεάηδ. ημ κδζί ηδξ Κεθαθμκζάξ οπάνπεζ ημπζηυξ ζηαειυξ παναβςβήξ Diesel ζζπφμξ 16MW μ 

μπμίμξ είκαζ ζε ροπνή εθεδνεία.  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ Κεθαθμκζά έπεζ βκςνίζεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ απυ επεκδοηέξ βζα ηδ δδιζμονβία αζμθζηχκ πάνηςκ. 

Αοηή ηδ ζηζβιή ήδδ θεζημονβεί ημ αζμθζηυ πάνημ ζηδ εέζδ «Μμκμθάηζ - Ξενμθίιπα» ημο Γήιμο Ανβμζημθίμο, ημ Αζμθζηυ 

Πάνημ "Ζιενμαίβθζ" ηαζ ημ Αζμθζηυ Πάνημ "Αβία Γοκαηή", ηα μπμία ηνμθμδμημφκ ημ εεκζηυ δίηηομ δθεηηνμδυηδζδξ ιε 71 

MW δθεηηνζηήξ ζζπφμξ (δ Κεθαθμκζά ακήηεζ ζηα δζαζοκδεδειέκα κδζζά ημο εεκζημφ δζηηφμο). Πνυζθαηα ηέεδηε ζε 

θεζημονβία ηαζ ημ αζμθζηυ πάνημ ζηδ εέζδ “Δοιμνθία”, εκχ 2 αηυιδ αζμθζηά πάνηα είκαζ ζε δζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ ή 

αδεζμδυηδζδξ. 

Ζ δε άιεζδ πενζμπή ιεθέηδξ ηαθφπηεηαζ πθήνςξ απυ ημ δίηηομ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ έπεζ μθμηθδνςεεί δ πνμαθεπυιεκδ απυ ημ ααζζηυ πέδζμ Σδθεθςκίαξ ημο Ο.Σ.Δ. 

εβηαηάζηαζδ ρδθζαηχκ ηέκηνςκ. Τπάνπμοκ επίζδξ ηδθεπζημζκςκζαηά ηοηθχιαηα ιε ηαπφηδηεξ ιεηάδμζδξ ιεβαθφηενεξ 

απυ 14.400 b/s, ζηακέξ κα ελοπδνεηήζμοκ ηάεε εοεεία ζφκδεζδ, εκχ οπάνπμοκ εβηαηεζηδιέκμζ θμνείξ (μπηζηά 

ηαθχδζα, ιζηνμηοιαηζηά δίηηοα) βζα ηδ δζαζφκδεζδ ηδξ Πενζθένεζαξ Ημκίςκ Νήζςκ ιε υθμ ημ εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ δίηηομ. 

ημ κδζί οπάνπμοκ επίζδξ δίηηοα υθςκ ηςκ εηαζνεζχκ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ, ηα μπμία ελοπδνεημφκ ημοξ ζοκδνμιδηέξ 

ημοξ ζε δςδεηάιδκδ αάζδ. Καηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ παναηδνείηαζ ιεβάθδ αφλδζδ ηςκ πνδζηχκ θυβς ημο ημονζζιμφ, 

δ μπμία δδιζμονβεί θαζκυιεκα οπενθυνηςζδξ ημο δζηηφμο. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, μζ εηαζνείεξ 

έπμοκ εκηάλεζ ζημ ζπεδζαζιυ ημοξ ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ ζηαειχκ αάζδξ. 

8.10 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οζ ηονζυηενεξ ακενςπμβεκείξ πζέζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ζε επίπεδμ ηυζμ εονφηενδξ, υζμ ηαζ άιεζδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ 

ακαθφμκηαζ ζηζξ επζιένμοξ εκυηδηεξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο (αθέπε «Αηιμζθαζνζηυ Πενζαάθθμκ – Πμζυηδηα Αένα», 

«Αημοζηζηυ Πενζαάθθμκ», «Ύδαηα», «Υνήζεζξ βδξ» ηθπ). 

8.11 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ 

ε εονςπασηυ επίπεδμ ηα ααζζηά κμιμεεηήιαηα πμο δζέπμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο αηιμζθαζνζημφ αένα είκαζ:  

 δ Οδδβία 2008/50/ΔΚ «βζα ηδκ πμζυηδηα ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ηαζ ηαεανυηενμ αένα βζα ηδκ Δονχπδ» ηαζ  

 δ Οδδβία 2004/107/ΔΚ «ζπεηζηά ιε ημ ανζεκζηυ, ημ ηάδιζμ, ημκ οδνάνβονμ, ημ κζηέθζμ ηαζ ημοξ πμθοηοηθζημφξ 

ανςιαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα»  

Ζ Οδδβία 2008/50/ΔΚ εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ηδκ Τ.Α. Ζ.Π. 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 

488/Β/2011) «Μέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ αηιυζθαζναξ, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 

2008/50/ΔΚ» Δπίζδξ, δ Οδδβία 2004/107/ΔΚ εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ηδκ Τ.Α. Ζ.Π. 

22306/1075/Δ103/2007 (ΦΔΚ 920/Β/2007) «Καεμνζζιυξ ηζιχκ − ζηυπςκ ηαζ μνίςκ εηηίιδζδξ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ημο 

ανζεκζημφ, ημο ηαδιίμο, ημο οδνανβφνμο, ημο κζηεθίμο ηαζ ηςκ πμθοηοηθζηχκ ανςιαηζηχκ οδνμβμκακενάηςκ ζημκ 

αηιμζθαζνζηυ αένα, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2004/107/ΔΚ» 
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οιπθδνςιαηζηά, ιε ηδκ Οδδβία 2001/81/ΔΚ «ζπεηζηά ιε εεκζηά ακχηαηα υνζα εηπμιπχκ βζα μνζζιέκμοξ 

αηιμζθαζνζημφξ νφπμοξ» υπςξ ηνμπμπμζήεδηε απυ ηδκ Οδδβία 2006/105/ΔΚ ηαζ ημκ Κακμκζζιυ 219/2009, 

εεζπίζηδηακ εεκζηά ακχηαηα υνζα εηπμιπχκ βζα ημοξ νφπμοξ πμο πνμηαθμφκ μλίκζζδ ηαζ εοηνμθζζιυ, ηαεχξ ηαζ βζα 

ηζξ πνυδνμιεξ ημο υγμκημξ μοζίεξ, ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ 

οβείαξ απέκακηζ ζηζξ αθααενέξ επζπηχζεζξ ηςκ νφπςκ αοηχκ.  

Ζ Οδδβία 2001/81/ΔΚ ηαθφπηεζ ηζξ εηπμιπέξ, εκηυξ ηδξ επζηνάηεζαξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηαζ ηςκ απμηθεζζηζηχκ 

μζημκμιζηχκ γςκχκ ημοξ, ηεζζάνςκ νφπςκ απυ ακενςπμβεκείξ πδβέξ:  

 εηπμιπέξ ζε δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2),  

 εηπμιπέξ ζε μλείδζα ημο αγχημο (NOx),  

 εηπμιπέξ ζε πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (VOC), ηαζ  

 εηπμιπέξ ζε αιιςκία (NH3).  

Ζ Οδδβία 2001/81/ΔΚ εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ηδκ Τ.Α. Ζ.Π. 29459/1510/2005 (ΦΔΚ 992/Β/2005) 

«Καεμνζζιυξ εεκζηχκ ακχηαηςκ μνίςκ εηπμιπχκ βζα μνζζιέκμοξ αηιμζθαζνζημφξ νφπμοξ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2001/81/ΔΚ», δ μπμία εκ ζοκεπεία ηνμπμπμζήεδηε απυ ηζξ:  

 Τ.Α. Ζ.Π. 14849/853/Δ 103/2008, (ΦΔΚ 645/Β/2008) «Σνμπμπμίδζδ ηςκ οπ' ανζει. 33318/3028/1998 ημζκχκ 

οπμονβζηχκ απμθάζεςκ (1289/Β) ηαζ οπ' ανζει. 29459/1510/2005 ημζκχκ οπμονβζηχκ απμθάζεςκ (992/Β), 

ζε ζοιιυνθςζδ ιε δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2006/105 ημο οιαμοθίμο ηδξ 20δξ Νμειανίμο 2006 ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ»  

 Τ.Α. 38030/2127/Δ103/2008, (ΦΔΚ 1901/Β/2008) «Έβηνζζδ Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Μείςζδξ ηςκ Δηπμιπχκ 

ζηδκ αηιυζθαζνα, μνζζιέκςκ νφπςκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 7 ηδξ οπ ανζει. 29459/1510/2005, υπςξ ζζπφεζ»  

 Τ.Α. Ζ.Π. 44105/1398/Δ.103/2013, (ΦΔΚ 1890/Β/2013) «Σνμπμπμίδζδ ηδξ ανζε. 29459/1510/2005 KYA 

«Καεμνζζιυξ εεκζηχκ ακςηάηςκ μνίςκ εηπμιπχκ βζα μνζζιέκμοξ αηιμζθαζνζημφξ νφπμοξ…» (992/Β) ηαζ 

(1131/Β), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ ανζε. 14849/853/2008 ΚΤΑ (645/Β) ηαζ ηδξ ανζε. 33318/3028/1998 KYA 

«Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ μζημηυπςκ (εκδζαζηδιάηςκ) ηαεχξ ηαζ 

ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ» (Β΄1289), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ ανζε. 14849/853/2008 ΚΤΑ (645/Β), 

ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2013/17/ΔΔ»  

Όζμκ αθμνά ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο αηιμζθαζνζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο ελεηαγυιεκμο 

ένβμο, ζδιεζχκεηαζ υηζ μζ πδβέξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ, ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ επζιένμοξ 

ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκμπηζηά είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

Οζηζζηζηή πνήζδ – οζηήιαηα εένιακζδξ  

Ζ θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ πμο οπάνπμοκ ζημοξ μζηζζιμφξ ηδξ πενζμπήξ, απμηεθεί ιζα πδβή 

αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ιε επμπζηυ υιςξ παναηηήνα. Ζ άιεζδ πενζμπή ημο ένβμο δεκ έπεζ αζηζηυ παναηηήνα ηαζ ημ 

ηθίια ηδξ πενζμπήξ δεκ απαζηεί ηδ θεζημονβία ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ βζα ιεβάθδ πνμκζηή πενίμδμ. Απυ ηα 

πνμακαθενυιεκα, εηηζιάηαζ υηζ ημ εηπειπυιεκμ νοπακηζηυ θμνηίμ απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ εένιακζδξ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ 

πενζμπήξ δεκ είκαζ ζδιακηζηυ ηαζ ςξ εη ημφημο, δε δφκαηαζ κα επδνεαζημφκ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

αηιμζθαζνζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ.  

Άζηδζδ ηαθθζενβδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ  

Ζ επζαάνοκζδ ηδξ αηιυζθαζναξ απυ ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ πενζμπή ζοκμρίγμκηαζ ζε ρεηαζιμφξ 

ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηαφζδ θοηζηχκ οπμθεζιιάηςκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, θαζκυιεκα υιςξ πμο είκαζ ημπζηά ηαζ πνμκζηά 

πενζμνζζιέκα.  
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Οδζηή ηοηθμθμνία  

Ζ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ απμηεθεί ααζζηή πδβή αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ζε αζηζηά πενζαάθθμκηα ηαζ μζ 

επζδνάζεζξ ηδξ ελανηχκηαζ ηονίςξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ μπδιάηςκ, ημ είδμξ ημοξ (ζδζςηζηήξ πνήζδξ, θμνηδβά, 

θεςθμνεία), απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηοηθμθμνίαξ (ηαπφηδηα ηίκδζδξ, πνυκμξ ακαιμκήξ ηθπ), ημκ ηφπμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

ηαοζίιςκ ηαζ ηα ιεηεςνμθμβζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ. Ο ηοηθμθμνζαηυξ θυνημξ ζημοξ 

μδζημφξ άλμκεξ εκημπίγεηαζ ηονίςξ ηαηά ηδκ ημονζζηζηή πενίμδμ, αθθά δεκ είκαζ ηέημζμξ πμο κα δδιζμονβεί θαζκυιεκα 

επζαάνοκζδξ. 

Λεζημονβία ημο αβηονμαμθίμο ημονζζηζηχκ ζηαθχκ Αβίαξ Πεθαβίαξ 

Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδ θεζημονβία ημο αβηονμαμθίμο ζηδκ πμζυηδηα ηδξ αηιυζθαζναξ εζηζάγμκηαζ ζηδκ εηπμιπή αένζςκ 

νφπςκ απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ηςκ ζηαθχκ ηονίςξ ηαηά ηδκ ημονζζηζηή πενίμδμ. ημ οπυθμζπμ ημο έημοξ δ 

ζοζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ θεζημονβία ημο ημονζζηζημφ ηαηαθοβίμο πενζαία ηαζ εαθάζζζα ηοηθμθμνία πενζμνίγεηαζ ηαηά 

πμθφ ηαζ δ θζιεκζηή πνήζδ ζπεδυκ ελμθμηθήνμο αθμνά ηα αθζεοηζηά ζηάθδ. Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ βζα ηζξ εηπμιπέξ 

αοηέξ είκαζ υηζ εηθφμκηαζ ηονίςξ ηαηά ηδκ θάζδ ημο πθμο ηαζ υπζ ηαηά ηδκ πνυζδεζδ ημο ζηάθμοξ ζημ ηνδπίδςια. 

διεζχκεηαζ δε υηζ μζ ιδπακέξ ηςκ ζηαθχκ ηαηά ημκ απυπθμο – ηαηάπθμο δμοθεφμοκ ιε ιεζςιέκδ ζζπφ. 

Απυ ηδκ ιέπνζ ζήιενα θεζημονβία ημο αβηονμαμθίμο ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ δοκαιζηυηδηά ημο ηαζ ηδκ βεκζηυηενδ 

πνήζδ ημο δεκ έπμοκ παναηδνδεεί επζαανφκζεζξ ζηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ αηιυζθαζναξ. 

Αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ  

Αοηυ ημ είδμξ ηςκ ιεηαθμνχκ επδνεάγεζ ιε δφμ ηνυπμοξ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αηιυζθαζναξ. Πνχημκ, θεζημονβεί ζακ πυθμξ 

έθλδξ ηοηθμθμνζαηήξ θυνηζζδξ ζηα μδζηά δίηηοα ηδξ πενζμπήξ ηαζ δεφηενμκ θυβς ηςκ αενμπμνζηχκ ηζκήζεςκ. Δζδζηά 

ηαηά ηζξ θάζεζξ πνμζβείςζδξ ηαζ απμβείςζδξ εηπέιπμκηαζ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ νφπςκ, μζ μπμίεξ εκδέπεηαζ κα 

δδιζμονβήζμοκ ημπζηυ πνυαθδια, μνζζιέκεξ ημοθάπζζημκ χνεξ αζπιήξ ημο αενμδνμιίμο. Καηά ηζξ θάζεζξ 

ηνμπμδνυιδζδξ ηαζ ακαιμκήξ ηςκ αενμζηαθχκ εηπέιπμκηαζ ζε ιεβάθδ πμζυηδηα CO ηαζ VOC ηαζ αοηυ βζαηί μζ δφμ 

αοημί νφπμζ απμηεθμφκ πνμσυκηα αηεθχκ ηαφζεςκ ηαζ μζ ηζκδηήνεξ ηςκ αενμπθάκςκ ηαηά ηζξ ακςηένς θάζεζξ 

θεζημονβμφκ ιε ιζηνυηενδ απυδμζδ. Καηά ηδ θάζδ απμβείςζδξ εηπέιπμκηαζ ζε ιεβαθφηενδ πμζυηδηα NOx ηα μπμία 

ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδκ μλείδςζδ ημο αηιμζθαζνζημφ αγχημο ζηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαφζεςξ. Δπίζδξ ηα 

αενμζηάθδ ηαηά ηδ θάζδ θεζημονβίαξ ημοξ εηπέιπμοκ δζαθμνεηζηά είδδ οδνμβμκακενάηςκ, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

ακάθμβα ιε ημοξ νοειμφξ εηπμιπήξ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα μζιχκ απυ ιενζηχξ ηαιέκμ ηαφζζιμ. 

φιθςκα ιε ημ Πενζααθθμκηζηυ Γεθηίμ Αενμθζιέκα 

Κεθαθθδκίαξ «Άκκα Πμθθάημο» (EFL) [Fraport 

Greece, Έημξ ακαθμνάξ 2018, Γδιμζίεοζδ Μάζμξ 

2019] δ πμζυηδηα ημο αένα παναημθμοεείηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ημο 

αενμθζιέκα. 

Δζδζηυηενα απυ ηζξ ιεηνδζεζξ αένζςκ νφπςκ (PM10, 

PM2,5, ΝΟ2, SO2, C6H6, Ο3) πμο πναβιαημπμζήεδηακ 

ζηδκ πενζμπή πένζλ ημο αενμδνμιίμο, δεκ 

παναηδνήεδηε οπένααζδ ηςκ επζηνεπυιεκςκ μνίςκ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ αηιυζθαζναξ.  

διεζχκεηαζ υηζ παναηδνήεδηακ ηάπμζεξ 

ιειμκςιέκεξ οπεναάζεζξ ζηζξ ιέζεξ ηζιέξ ημο Ο3. 

Λυβς ηδξ ελάνηδζήξ ημο απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, 

ημ υγμκ δεκ πανμοζζάγεζ μιμζμβεκή πμνεία ηαε’ υθδ 

ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. Αολδιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ υγμκημξ ηαηαβνάθμκηαζ ζοκήεςξ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ άκμζλδξ ιε ανπέξ 
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ηαθμηαζνζμφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηζξ διένεξ ιε ιεβάθδ δθζμθάκεζα. οκεπχξ μζ οπεναάζεζξ εεςνμφκηαζ ιειμκςιέκα 

ζοιαάκηα, πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ημο αενμθζιέκα.  

Σμ ακςηένς ζοιπέναζια επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ζζμννοπακηζηέξ ηαιπφθεξ, υπςξ αοηέξ οπμθμβίζεδηακ αάζεζ 

θμβζζιζημφ πνμζμιμίςζδξ αένζαξ νφπακζδξ (Emissions and Dispersion Modeling System (EDMS) - US Federal 

Aviation Administration & US EPA AERMOD). 

PM10 

 

NOx 

 

SOx 

 

Βελδόιην 

 

Τπμδμιέξ εκένβεζαξ 

Ζ θεζημονβία ημο ενβμζηαζίμο ηδξ ΓΔΖ πθδζίμκ ημο Ανβμζημθίμο δεκ επδνεάγεζ ιε μζμκδήπμηε ηνυπμ ηδκ άιεζδ 

πενζμπή ιεθέηδ ηονίςξ θυβς ηδξ ιεβάθδξ απυζηαζήξ ημο απυ ημ ένβμ. 

οιπεναζιαηζηά ακαθένεηαζ υηζ πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπμοκ ιεηνήζεζξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ζηδκ πενζμπή, 

απυ ηδκ ακςηένς ακάθοζδ εηηζιάηαζ υηζ μζ ακςηένς πδβέξ αένζαξ νφπακζδξ είκαζ ιζηνήξ ηθίιαηαξ ηαζ έκηαζδξ ηαζ υηζ 

δ πμζυηδηα ημο αηιμζθαζνζημφ πενζαάθθμκημξ δεκ είκαζ επζαανοιέκδ. Δπζπθέμκ, ζηδκ πενζμπή, μζ επζηναηέζηενμζ 

άκειμζ είκαζ βεκζηά απυ αυνεζεξ δζεοεφκζεζξ, ιε απμηέθεζια μζ υπμζμζ αένζμζ νφπμζ κα απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ 

πενζμπή ημο ένβμο. 

οκεπχξ, βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ δεκ πνμηφπηεζ ηαιία οπένααζδ ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ μνίςκ εηηίιδζδξ 

αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ (οπ’ αν. Ζ.Π. 14122/549/Δ.103 ΚΤΑ πενί «ιέηνςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ» ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ Οδδβία 2008/50/ΔΚ, ΦΔΚ 488/Β΄/30.03.2011). 

Σέθμξ, ζε υηζ αθμνά ηζξ ηάζεζξ ελέθζλδξ δεδμιέκμο υηζ δεκ πνμαθέπεηαζ ζδζαίηενδ αφλδζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ηαζ 

ζηαθχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αφλδζδ ζηδκ παναβςβή αένζςκ νφπςκ. 
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Γεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα «ηαεανή» πενζμπή δεκ πνυηεζηαζ κα οπμααειζζηεί δ αηιυζθαζνα ηδξ 

εονφηενδξ πενζμπήξ. 

8.12 ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΟΝΖΔΙ 

Ζ Δονςπασηή Έκςζδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ δπδηζηχκ μπθήζεςκ, δζαιυνθςζε ιζα ημζκή πνμζέββζζδ 

βζα ηδκ απμθοβή, ηδκ πνυθδρδ ή ημκ ηαηά πνμηεναζυηδηα πενζμνζζιυ ηςκ επζαθααχκ επζπηχζεςκ ηδξ έηεεζδξ ζημκ 

πενζααθθμκηζηυ ευνοαμ ιέζς ηδξ Οδδβίαξ 2002/49/ΔΚ. Ζ πνμζέββζζδ αοηή ζηδνίγεηαζ ζημκ πανημβναθζηυ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ έηεεζδξ ζημ ευνοαμ, ζφιθςκα ιε ημζκέξ ιεευδμοξ, ζηδκ εκδιένςζδ ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ ζηδκ 

οθμπμίδζδ ζπεδίςκ δνάζεςξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

ημ πθαίζζμ ηδξ Οδδβίαξ 2002/49/ΔΚ ςξ «πενζααθθμκηζηυξ ευνοαμξ» κμμφκηαζ μζ ακεπζεφιδημζ ή επζαθααείξ ευνοαμζ 

ζημ φπαζενμ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εμνφαςκ πμο 

εηπέιπμκηαζ απυ ιεηαθμνζηά ιέζα, απυ μδζηέξ, ζζδδνμδνμιζηέξ ηαζ αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ ηαζ απυ πχνμοξ 

αζμιδπακζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Ζ Οδδβία 2002/49/ΔΚ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο εμνφαμο πμο ακηζθαιαάκμκηαζ μζ πθδεοζιμί ζημοξ 

δμιδιέκμοξ πχνμοξ, ζηα δδιυζζα πάνηα ή ζε άθθμοξ, ήνειμοξ, ηυπμοξ εκυξ μζηζζιμφ, ζηζξ ήνειεξ γχκεξ ηδξ 

οπαίενμο, δίπθα ζηα ζπμθεία, ζηα πένζλ ηςκ κμζμημιείςκ ηαεχξ ηαζ ζε άθθα, εοαίζεδηα ζημκ ευνοαμ, ηηίνζα ηαζ 

γχκεξ. Γεκ εθανιυγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εμνφαμο πμο πανάβεηαζ απυ ημ ίδζμ ημ εηηζεέιεκμ άημιμ, ζημκ ευνοαμ 

πμο πνμένπεηαζ απυ μζηζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ζημκ ευνοαμ απυ ημοξ βείημκεξ, ζημκ ευνοαμ πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυξ 

ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ή ζημ εζςηενζηυ ηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ, μφηε ζημκ ευνοαμ πμο πνμένπεηαζ απυ ζηναηζςηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ ζηναηζςηζηέξ γχκεξ. 

Ζ Οδδβία 2002/49/ΔΚ εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ηδκ ΚΤΑ 13586/724/2006 (ΦΔΚ 384/Β/2006) 

«Καεμνζζιυξ ιέηνςκ, υνςκ ηαζ ιεευδςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο εμνφαμο ζημ πενζαάθθμκ, ζε 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2002/49/ΔΚ.  

Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ Οδδβία 2002/49 ηαζ ζηδκ ΚΤΑ 13586/724/2006 εηδυεδηε δ ΚΤΑ μζη. 

211773/2012 (ΦΔΚ 1367/Β/2012) «Καεμνζζιυξ δεζηηχκ αλζμθυβδζδξ ηαζ ακχηαηςκ επζηνεπυιεκςκ μνίςκ δεζηηχκ 

πενζααθθμκηζημφ εμνφαμο πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ θεζημονβία ζοβημζκςκζαηχκ ένβςκ, ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ εζδζηχκ 

αημοζηζηχκ ιεθεηχκ οπμθμβζζιμφ ηαζ εθανιμβήξ (ΔΑΜΤΔ) ακηζεμνοαζηχκ πεηαζιάηςκ, πνμδζαβναθέξ 

πνμβναιιάηςκ παναημθμφεδζδξ πενζααθθμκηζημφ εμνφαμο ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ επζπέδςκ ημο πενζααθθμκηζημφ εμνφαμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά μζ πνζνζηνκεηξηθνη δείθηεο 

ζνξύβνπ Ln, υπμο n είκαζ ημ πμζμζηυ ημο πνυκμο ιέηνδζδξ ηαηά ημ μπμίμ οπήνλε οπένααζδ ηδξ δπμζηάειδξ L (π.π. 

L10 = 49 dB(A), ζδιαίκεζ υηζ ζημ 10% ημο πνυκμο ιέηνδζδξ μ ευνοαμξ ήηακ ιεβαθφηενμξ απυ 49 dB(A). Δπίζδξ, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ δείηηεξ Lmax, Lmin πμο δίκμοκ ακηίζημζπα ηδ ιέβζζηδ ηαζ ηδκ εθάπζζηδ ηζιή ηδξ παναηδνμφιεκδξ 

δπμζηάειδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο παναηήνδζδξ. Σέθμξ, ανηεηά ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ δ ηζνδύλακε 

ζπλερήο ζηάζκε ήρνπ (Equivalent Continuous Sound Level) Leq, πμο εηθνάγεζ ηδ ζοκεπή εηείκδ ζηάειδ εμνφαμο δ 

μπμία ζε μνζζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ έπεζ ημ ίδζμ εκενβεζαηυ πενζεπυιεκμ ιε αοηυ ημο πναβιαηζημφ εμνφαμο ζηαεενμφ ή 

ιεηαααθθυιεκμο ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ. 

φιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ μζη. 211773/2012, ςξ ακχηαηα επζηνεπυιεκα υνζα4 δεζηηχκ μδζημφ, ζζδδνμδνμιζημφ ηαζ 

αενμπμνζημφ εμνφαμο ηαεμνίγμκηαζ ηα αηυθμοεα:  

α. Γζα ημ δείηηδ Lden (24−ςνμξ): ηα 70 dB  

                                                 
4 Ο οπμθμβζζιυξ ηαζ ιέηνδζδ ηςκ ακςηένς δεζηηχκ ηαζ μνίςκ πναβιαημπμζείηαζ ζε φρμξ 4,0 ± 0,2 m (3,8 έςξ 4,2 m) πάκς απυ ημ έδαθμξ ηαζ ζε 

εθάπζζηδ απυζηαζδ 2 ι απυ ηδκ πζμ εηηεεεζιέκδ (πνμξ ηδκ εηάζημηε βναιιζηή πδβή ζοβημζκςκζαημφ εμνφαμο), πνυζμρδ (ελςηενζηυξ ημίπμξ δ 
ημφθςια), ηςκ ηηζνίςκ ηαημζηίαξ ηαζ θμζπχκ εοαίζεδηςκ πνήζεςκ πμο πνήγμοκ πνμζηαζίαξ. 
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α. Γζα ημ δείηηδ Lnight (8−ςνμξ κοηηενζκυξ): ηα 60 dB  

φιθςκα ιε ημ Π.Γ. 1180/81, ζηδκ Δθθάδα, ηα ακχηενα επζηνεπυιεκα υνζα εηπειπυιεκμο εμνφαμο ζημ πενζαάθθμκ 

έπμοκ ιεηνδεεί ζηα υνζα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ έπμοκ ηαεμνζζηεί βζα ημ παναηηήνα ηάεε πενζμπήξ. Οζ ζπεηζημί 

πενζμνζζιμί παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί.  

Πίλαθαο 8-11: Αλώηαην επηηξεπηό όξην ζνξύβνπ 

Πεξηνρή Αλώηαην Όξην ζνξύβνπ ζε dB(A) 

Νμιμεεηδιέκεξ Βζμιδπακζηέξ Πενζμπέξ 70 

Πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ επζηναηέζηενμ ζημζπείμ είκαζ ημ αζμιδπακζηυ 65 

Πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ επζηναηεί ελ’ ίζμο ημ αζμιδπακζηυ ηαζ ημ αζηζηυ 
ζημζπείμ 

55 

Πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ επζηναηεί ημ αζηζηυ ζημζπείμ 50 

Όηακ ζε επαθή ιε ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ανίζημκηαζ ηαημζηίεξ, ημ ακχηαημ επζηνεπυιεκμ υνζμ εμνφαμο ηαεμνίγεηαζ ζε 45 

dB(A), ιεηνμφιεκμ εκηυξ ηδξ μζηίαξ, ιε ακμζηηέξ πυνηεξ ηαζ πανάεονα ηαζ ακελανηήηςξ ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία 

ανίζηεηαζ δ εβηαηάζηαζδ. 

ε ζπέζδ ιε ημκ μδζηυ ηοηθμθμνζαηυ ευνοαμ, δ ζζπφμοζα Δεκζηή κμιμεεζία μνίγεζ ςξ δείηηεξ [Άρζρο 3 περί δεηθηώλ 

θσθιοθορηαθού ζορύβοσ ηες Υ.Α. 17252/92 (ΦΔΚ 395/Β/19-6-1992)] βζα ηδκ εηηίιδζδ ημο μδζημφ ηοηθμθμνζαημφ 

εμνφαμο ημοξ LAeq (8-10) ηαζ L10 (18 ςνμο ). ε υηζ αθμνά ζηα επίπεδα εμνφαμο, δ ααζζηή ζηάειδ εμνφαμο, BNL 

(Basic Noise Level: Η ζηάζκε L10 ποσ ζεφρείηαη όηη δεκηοσργεί έλα ηκήκα δρόκοσ ζηα 10 m από ηο άθρο ηοσ, ζε ύυος 

0,5 m, όηαλ ε κέζε ηατύηεηα οτεκάηφλ είλαη 75 km/h, δελ σπάρτοσλ βαρέα οτήκαηα θαη ο δρόκος έτεη κεδεληθή θιίζε) 

αθθά ηαζ μ δείηηδξ L10 (18h) πανμοζζάγμοκ ανηεηά ορδθέξ ηζιέξ πθδζίμκ υθςκ ηςκ ηφνζςκ μδζηχκ αλυκςκ ηδξ 

πνςηεομφζδξ. φιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία βζα ημκ ευνοαμ, ηα ακχηενα επζηνεπυιεκα υνζα είκαζ: LAeq (8-10) 

= 67db(A) ηαζ L10 (18 χνμο) = 70db(A), ιεηνμφιεκα ζε απυζηαζδ 2m απυ ηδκ πνυζμρδ ηςκ πθδζζέζηενςκ πνμξ ηάεε 

πνμηεζκυιεκμ Ένβμ ηηζνίςκ. 

οκεπχξ, δ πμζυηδηα ημο αημοζηζημφ πενζαάθθμκημξ ζε ιία πενζμπή ζπεηίγεηαζ ιε ημ είδμξ ηςκ πδβχκ εμνφαμο, ημκ 

ανζειυ ημοξ, ημ ιέβεευξ ημοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά θεζημονβίαξ ημοξ.  

ημ επυιεκμ ζπήια δίκμκηαζ ηοπζηά παναδείβιαηα ζηάειδξ εμνφαμο ηδξ ηθίιαηαξ dB(A). 

 

ρήκα 8-27: Σππηθά παξαδείγκαηα αθνπζηηθήο ζηάζκεο ζνξύβνπ ζε dB(A) 

Όζμκ αθμνά ζημ αημοζηζηυ πενζαάθθμκ, μζ ααζζηυηενεξ πδβέξ εμνφαμο είκαζ: 
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 ηα μπήιαηα πμο ηοηθμθμνμφκ ζημ μδζηυ δίηηομ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ είηε ηςκ παναεενζζηχκ-ημονζζηχκ, είηε 

ηςκ ιυκζιςκ ηαημίηςκ, είηε ηςκ δζενπμιέκςκ απυ ηδκ πενζμπή 

 δ δζαηίκδζδ ηςκ ζηαθχκ ζηδκ εαθάζζζα πενζμπή ημο ένβμο, θυβς ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο  

 μζ ζοκήεεζξ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ζε μζηζζηζηέξ/ημονζζηζηέξ (ήπζεξ) πενζμπέξ 

 δ θεζημονβία ημο αενμδνμιίμο «Άκκα Πμθθάημο» 

Μεηνήζεζξ εμνφαμο ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ δεκ οπάνπμοκ, ςζηυζμ δεδμιέκμο υηζ μζ ηοηθμθμνζαημί θυνημζ ηςκ 

μπδιάηςκ ηαζ ηςκ ζηαθχκ είκαζ ιζηνμί, μ ευνοαμξ ζηδκ πενζμπή είκαζ ζε παιδθά επίπεδα. 

Δζδζηυηενα, ηαηά ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ, ημ αημοζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ 

παιδθέξ ζηάειεξ εμνφαμο (πενζμνζζιέκδ ηίκδζδ μπδιάηςκ, πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ πηήζεςκ αενμπθάκςκ ηθπ.). 

ακηίζημζπα ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο εμνφαμο θυβς ηδξ αολδιέκδξ ηίκδζδξ μπδιάηςκ 

πνμξ ηζξ ημκηζκέξ παναθίεξ, αθθά ηαζ ηδκ αολδιέκδ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα (πηήζεζξ charter, ημονζζηζηά θεςθμνεία 

ηθπ.). 

Δζδζηυηενα, υζμκ αθμνά ηδ θεζημονβία ημο αενμδνμιίμο, ηα παναηηδνζζηζηά ημο αημοζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ 

πενζμπήξ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ ηζκήζεζξ αενμζηαθχκ, ηδ θεζημονβία ημο επίβεζμο ελμπθζζιμφ, ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ 

μπδιάηςκ απυ ηαζ πνμξ ημ αενμδνυιζμ ηαζ ηδ θμζπή δζενπυιεκδ ηοηθμθμνία ζηδκ πενζμπή. ηδκ άιεζδ πενζμπή ημο 

αενμδνμιίμο δεκ εκημπίγμκηαζ άθθεξ ζδιακηζηά μπθμφζεξ δναζηδνζυηδηεξ.  

φιθςκα ιε ημ Πενζααθθμκηζηυ Γεθηίμ Αενμθζιέκα Κεθαθθδκίαξ «Άκκα Πμθθάημο» (EFL) [Fraport Greece, Έημξ 

ακαθμνάξ 2018, Γδιμζίεοζδ Μάζμξ 2019] ηα επίπεδα ηδξ ζηάειδξ ημο παναβμιεκμο εμνφαμο παναημθμοεμφκηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ημο αενμθζιέκα. 

οβηεηνζιέκα βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ επζπέδςκ ημο εμνφαμο απυ ηδ θεζημονβία ημο αενμδμιίμο πναβιαημπμζμφκηαζ 

ιεηνήζεζξ ζε ηνία ζδιεία, ηα ζημζπεία ηςκ μπμίςκ ζοκμπηζηά δίκμκηαζ αημθμφεςξ: 

Θέζδ: 
38° 06' 18'' N 
20° 30' 46'' E 

Πενζμπή παναθία Άιιεξ, κυηζα ημο 
δζαδνυιμο πνμζβείςζδξ- 

απμβείςζδξ ζημκ ηήπμ εκυξ 
λεκμδμπείμο 

 

Θέζδ: 
38° 06' 41" N 
20° 31' 04" E 

Πενζμπή Λζααεμφ, κυηζα-ακαημθζηά 
ημο δζαδνυιμο πνμζβείςζδξ 
απμβείςζδξ ζημκ ηήπμ εκυξ 

λεκμδμπείμο 

Θέζδ: 
38° 07' 41" N 
20° 29' 56" E 

Πενζμπή Μδκζέξ ακαημθζηά ημο 
δζαδνυιμο πνμζβείςζδξ 

απμβείςζδξ ζηδκ αοθή ιζαξ 
ζδζςηζηήξ ηαημζηίαξ 

Απυ ηζξ ιεηνήζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ δεκ παναηδνήεδηε οπένααζδ ηςκ δεζηηχκ εμνφαμο L den = 70 dB (A) ηαζ 

Lnight = 60 dB (A).  

ημ ακςηένς ζοκδβμνμφκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ζζμεμνοαζηχκ ηαιποθχκ (αθέπε αηυθμοεα 

ζπήιαηα), υπμο παναηδνείηαζ υηζ ζηδκ άιεζδ πενζμπή ημο ένβμο ηα επζπέδα εμνφαμο απυ ηδ θεζημονβία ημο 

αενμδνμιίμο δεκ λεπενκμφκ ηα 55 dB (A). 
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Lden  

 

Lnight 

Με αάζδ ηα παναπάκς εηηζιάηαζ υηζ δ πμζυηδηα αημοζηζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ άιεζδ πενζμπή ημο ένβμο δεκ είκαζ 

επζαανδιέκδ ηαζ δ ζηάειδ εμνφαμο ηοιαίκεηαζ ζε παιδθά επίπεδα. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ηάζεζξ ελέθζλδξ, ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ (υνιμξ Αβία Πεθαβία) δεκ ακαιέκεηαζ αφλδζδ ημο παναβυιεκμο 

εμνφαμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ. Ζ ηίκδζδ ηςκ ζηαθχκ ηαζ ηςκ μπδιάηςκ ζηδκ πενζμπή είκαζ ιζηνή 

ηαζ δεκ επζαανφκεηαζ ζδζαίηενα ημ αημοζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ. 

Γεκ εκημπίγμκηαζ πδβέξ δμκήζεςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 

8.13 ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ 

Ζ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία πςνίγεηαζ ζε α) ιδ ζμκίγμοζα ηαζ α) ζμκίγμοζα. 

Ζ ιδ ζμκίγμοζα δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία πςνίγεηαζ επίζδξ ζε: 

 Υαιδθυζοπκδ (ιδ ζμκίγμοζα) αηηζκμαμθία έπμοιε ζε ζοπκυηδηεξ < 3 MHz  

 Τρδθυζοπκδ (ιδ ζμκίγμοζα) αηηζκμαμθία έπμοιε ζε ζοπκυηδηεξ > 3 MHz 

ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ μζ πδβέξ εηπμιπήξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο εκημπίγμκηαζ είκαζ μζ ελήξ: 
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Πεγές τακειόζστλες κε ηολίδοσζας ειεθηροκαγλεηηθής αθηηλοβοιίας 

 Σμ δίηηομ ιεηαθμνάξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ημο ΓΔΓΓΖΔ 

 Οζ οπμζηαειμί οπμαζααζιμφ ηάζδξ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ ιεηαζπδιαηζζηέξ ημο ΓΔΓΓΖΔ 

 Οζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ, π.π. δθεηηνζηέξ ημογίκεξ, ηδθεμνάζεζξ ηθπ. 

 Οζ δθεηηνζημί πίκαηεξ ηαζ μζ δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ηηζνίςκ 

Πεγές συειόζστλες κε ηολίδοσζας ειεθηροκαγλεηηθής αθηηλοβοιίας 

 Σμ δίηηομ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ηδξ πενζμπήξ 

 Οζ ηεναίεξ ηδθευναζδξ 

 Οζ ζοζηεοέξ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ 

 Οζ δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ 

ηδκ πενζμπή δεκ εηπέιπεηαζ ζμκίγμοζα αηηζκμαμθία. 

8.14 ΤΓΑΣΑ 

8.14.1 ρέδηα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ 

Ζ πενζμπή ιεθέηδξ ακήηεζ ζημ Τδαηζηυ Γζαιένζζια Βυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (EL02) ηαζ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ηδξ 

Κεθαθμκζάξ - Ηεάηδξ - Εαηφκεμο (EL0245). 

Γζα ημ Τδαηζηυ Γζαιένζζια έπεζ εηπμκδεεί πέδζμ Γζαπείνζζδξ οδάηςκ ιε ηίηθμ «πέδζμ Γζαπείνζζδξ ηςκ Λεηακχκ 

Απμννμήξ Πμηαιχκ ημο Τδαηζημφ Γζαιενίζιαημξ Βυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο» ημ μπμίμ εβηνίεδηε ιε ηδκ οπ' ανζειυκ 

391/2013 Απυθαζδ ηδξ Δεκζηήξ Δπζηνμπήξ Τδάηςκ (ΦΔΚ 1004/Β/24-04-2013). Σμκ Γεηέιανζμ ημο έημοξ 2017, 

εβηνίεδηε δ 1δ ακαεεχνδζδ ημο ΓΛΑΠ, αάζεζ ηδξ οπ' ανζει. Δ.Γ./μζη. 894/29-12-2017 Απυθαζδξ ηδξ Δεκζηήξ 

Δπζηνμπήξ Τδάηςκ (ΦΔΚ 4665/Β/29-12-2017). 

 

Δζδζηυηενα, ζημ πθαίζζμ ηδξ 1δξ Ακαεεχνδζδξ, ζημ ΤΓ Βυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (EL02) πνμζδζμνίζεδηακ ζοκμθζηά 

εκεκήκηα έκα (91) επζθακεζαηά οδαηζηά ζοζηήιαηα, δ ηαηακμιή ηςκ μπμίςκ ζημ ΤΓ αθθά ηαζ ακά ΛΑΠ πανμοζζάγεηαζ 

ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα. 
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Πίλαθαο 8-12: Αξηζκόο Δπηθαλεηαθώλ Τδαηηθώλ πζηεκάησλ ζην ΤΓ Βόξεηαο Πεινπνλλήζνπ (EL02) 

Σύπνο Τ 

ΛΑΠ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο 

ύλνιν Τ EL0227 
(Ρεμάηυν Παπαλίαρ Βόπ. 

Πελοποννήζος) 

EL0228 
(Πείπος - Βέπγα - 

Πηνειού) 

EL0245 
 (Κεθαλονιάρ - Ιθάκηρ - 

Ζακύνθος) 

Πμηάιζα Τ 35 29 1 65 

Λζικαία Τ    2 0 0 2 

Μεηαααηζηά 1 3 1 5 

Πανάηηζα 3 4 12 19 

ΤΝΟΛΟ 41 36 14 91 

8.14.2 Δπηθαλεηαθά ύδαηα 

ημ κδζί ηδξ Κεθαθμκζάξ δεκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενδ ακάπηολδ θυβς ηςκ έκημκα ηανζηζημπμζδιέκςκ ακεναηζηχκ 

πεηνςιάηςκ πμο ηαθφπημοκ ιεβάθδ έηηαζδ ημο. Καηά ηακυκα μνζμεεηείηαζ απυ ηζξ ιεβάθεξ νδλζβεκείξ γχκεξ ηαζ 

ακαπηφζζεηαζ ακελάνηδηα. Ζ βεςιμνθμθμβία ημο κδζζμφ παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκμ ηαηαηυνοθμ ηαζ μνζγυκηζμ 

δζαιεθζζιυ, πμο ζοκηεθεί ζημ ζπδιαηζζιυ ανηεηχκ οδνμθμβζηχκ θεηακχκ ηαηά ηακυκα ιζηνήξ έηηαζδξ (Κμοιακηαηδξ, 

1990).Οζ αζοιιεηνίεξ πμο ειθακίγεζ δφκαηαζ κα θεζημονβήζμοκ ςξ ιέζμ εηηίιδζδξ ηδξ ζδιαζίαξ, ημο νυθμο ηαζ ημο 

είδμοξ ηςκ ηεηημκζηχκ ηζκήζεςκ ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ ηαζ ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδ ιμνθμθμβία ηδξ (Λέηηαξ, 1996).   

οβηεηνζιέκα δ οδνμθμβία ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, ηαζ ηδξ Κεθαθμκζάξ βεκζηυηενα, ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ ημοξ 

ζηθδνμφξ αζαεζηυθζεμοξ πμο ηονζανπμφκ ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ. Ζ ιεβάθδ δζαπεναηυηδηα ημο αζαεζηυθζεμο 

επζηνέπεζ ηδκ επζθακεζαηή απμννμή οδάηςκ ιυκμ επμπζαηά ιε απμηέθεζια δ πενζμπή κα ζηενείηαζ πμηαιχκ. Οζ 

δζαννδβιέκμζ ηαηαηενιαηζζιέκμζ ηαζ ηανζηζημί αζαεζηυθζεμζ, ηαεχξ ηαζ ημ ιεβάθμ φρμξ ηςκ ηαηαηνδικζζιάηςκ, 

ζοιαάθμοκ ζηδκ ηνμθμδμζία ηςκ οπυβεζςκ οδνμθμνέςκ. Ζ απμοζία υιςξ οδαημζηεβχκ ζηνςιάηςκ μδδβμφκ ηα 

ηαηαηνδικίζιαηα ζε ιεβάθμ αάεμξ, εκχ, ιέζς οδνμβεςθμβζηχκ εκμηήηςκ ένπμκηαζ ζε άιεζδ οδναοθζηή ζφκδεζδ ιε ηδ 

εάθαζζα. Έηζζ, ηα οπυβεζα κενά εηημκχκμκηαζ ιε εοημθία ηαζ δεκ ακαπηφζζμκηαζ ιεβάθα οδναοθζηά θμνηία (Μζιίδδξ 

& Κμοιεκηάηδξ 1990). 

ηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ παναηδνμφκηαζ ηυζμ ιειμκςιέκμζ υζμ ηαζ ζφκεεημζ ηθάδμζ απυ ηα ακαπηοζζυιεκα 

οδνμβναθζηά δίηηοα, μζ μπμίμζ παναηηδνίγμκηαζ απυ ζδιακηζηή ηαηά ιήημξ ηαζ ηαηά αάεμξ δζάανςζδ (Λέηηαξ, 1996). 

Σμ θαζκυιεκμ είκαζ ανηεηά έκημκμ ζε μνζζιέκμοξ ηθάδμοξ ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο πμο απμζηναββίγμοκ ημκ μνεζκυ 

υβημ ηδξ Αβίαξ Γοκαηήξ ηαζ ζημοξ πενζζζυηενμοξ ηθάδμοξ μζ μπμίμζ απμζηναββίγμοκ ηδκ μνμζεζνά ημο Αίκμο (Λέηηαξ, 

1996).  

Δζδζηυηενα ζημ κυηζμ ηιδια ημο κδζζμφ ακαπηφζζμκηαζ πείιαννμζ μζ μπμίμζ εηαάθθμοκ απεοεείαξ ζηδ εάθαζζα (υνιμξ 

Λμονδάηςκ ηαζ εονφηενδ πενζμπή αοημφ). Οζ πείιιανμζ αοημί ακαπηφζζμκηαζ ςξ επζ ης πθείζης ζηζξ Γ-ΝΓ οπχνεζεξ 

ημο υνμοξ Αίκμο. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζφιθςκα ιε ημ εβηεηνζιέκμ ΓΛΑΠ εκηυξ αοηήξ δεκ ακαβκςνίγεηαζ ηάπμζμ 

επζθακεζαηυ οδαηζηυ ζχια ζηδκ πενζμπή ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα ηδξ Κμζκμηζηήξ Οδδβίαξ 2000/60ΔΚ.  

Ακηίζημζπα ζηδκ άιεζδ πενζμπή ιεθέηδξ ζφιθςκα ιε ηα ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα ηδξ ΓΤ (πενζμπή εκηυξ αηηίκαξ 

500m πυ ημ ένβμ) δεκ παναηδνείηαζ ηάπμζμ νέια πενζμδζηήξ νμήξ. 

Βάζεζ ηςκ εβηεηνζιέκςκ πεδίςκ Γζαπείνζζδξ (ΓΛΑΠ & 1δ Ακαεεχνδζδ ΓΛΑΠ) [Πδβή: ΔΓΤ], ημ ελεηαγυιεκμ ένβμ 

εκημπίγεηαζ ζε εοεεία απυζηαζδ (αθέπε αηυθμοεμ ζπήια): 

 πενί ηα 23,6km απυ ηo ιμκαδζηυ ζηδκ Κεθαθμκζά πμηάιζo Τ, ημ μπμίμ ηαζ είκαζ ημ Ρ. Αβίαξ Δοθδιίαξ 

(EL0245R000100001N) 

 πενί ηα 7,0Km απυ ηo ιμκαδζηυ ζηδκ Κεθαθμκζά ιεηαααηζηυ Τ, ημ μπμίμ είκαζ δ Λζικμεάθαζζα ημο Κμοηάαμο 

(EL0245T0001N) 
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ρήκα 8-28: Θέζε έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζκέλα πιεζηέζηεξα επηθαλεηαθά πνηάκηα & κεηαβαηηθά 
πδάηηλα ζώκαηα  

Ακηίζημζπα, ημ ελεηαγυιεκμ ένβμ εκημπίγεηαζ ζημ πανάηηζμ οδάηζκμ ζχια «Γοηζηυξ Όνιμξ Λμονδάηςκ» 

(EL0245C0012N), υπμο αάζεζ ηςκ εβηεηνζιέκςκ πεδίςκ Γζαπείνζζδξ (ΓΛΑΠ & 1δ Ακαεεχνδζδ ΓΛΑΠ) [Πδβή: 

ΔΓΤ], ηυζμ δ πδιζηή ημο ηαηάζηαζδ, υζμ ηαζ δ μζημθμβζηή ημο ηαηάζηαζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ «ηαθή». Ακηίζημζπα, δ 

ζοκμθζηή ημο ηαηάζηαζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ «ηαθή».   

«ΑΓΙΑ ΔΤΦΖΜΙΑ Ρ.» 

(EL0245R000100001N) 

Θέζε έξγνπ 

«ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΟΤΣΑΒΟΤ 
(ΚΔΦΑΛΟΝΙΑ)»  (EL0245T0001N) 
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ρήκα 8-29: Θέζε έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζκέλα παξάθηηα πδάηηλα ζώκαηα 

ε ημπζηυ επίπεδμ, ζαθείξ ιεηνήζεζξ πμο κα πενζβνάθμοκ ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ απυ πθεονάξ θμνηίμο νφπςκ 

ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ, δεκ οπάνπμοκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ πνμζέββζζδ ηςκ ακενςπμβεκχκ 

επζπηχζεςκ, ιπμνεί κα βίκεζ αάζεζ ηςκ οθζζηάιεκςκ εκ δοκάιεζ δναζηδνζμηήηςκ. Δκ πνμηεζιέκς, μζ ααζζηέξ εκ 

δοκάιεζ οθζζηάιεκεξ πδβέξ νφπακζδξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ πνμένπμκηαζ απυ:  

 Ζ πνήζδ ημο αβηονμαμθίμο  

 Ζ δναζηδνζυηδηα ηςκ πένζλ μζηζζιχκ  

 Σοπυκ πανάκμιδ εηαμθή απμπεηεοηζηχκ αβςβχκ θοιάηςκ 

Δκημφημζξ, δ έςξ ζήιενα θεζημονβία ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο δεκ έπεζ επδνεάζεζ δοζιεκχξ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

πανάηηζςκ οδάηςκ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ ελάβεηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ: 

o ηδκ ιζηνή δοκαιμηυηδηα ημο αβηονμαμθίμο ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ημκ ηφπμ ηςκ ζηαθχκ πμο ημ επζζηέπημκηαζ 

o ηδκ πδιζηή ηαζ μζημθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο πανάηηζμο επζθακεζαημφ ζχιαημξ «Γοηζηυξ Όνιμξ Λμονδάηςκ» 

o ηα δζαοβή ηαζ ηαεανά φδαηα ηα μπμία παναηδνμφκηαζ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ 

εηχκ θεζημονβίαξ αοημο 

o υηζ εκηυξ ημο άιεζμο πχνμο ημο αβηονμαμθίμο δζαηδνείηαζ αεκεζηή αθάζηδζδ αθθά ηαζ ιζηνά ημπαδάηζα 

δζαθυνςκ ημζκχκ ρανζχκ. Ακηίζημζπα ζηδκ  εονφηενδ πενζμπή ημο αβηονμαμθίμο επζηναηεί μ μζηυημπμξ 

«εηηάζεζξ εαθάζζζμο αοεμφ ιε αθάζηδζδ Πμζεζδςκίαξ» (ηςδζηυξ 1120) ζε πμθφ ηαθή ακάπηολδ ηαζ θοζζηή 

ηαηάζηαζδ (αθέπε ακαθοηζηά ΔΟΑ). 

o ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπεζ παναηδνδεεί ηαιία απμννμή νοπακηζηχκ θμνηίςκ ηςκ ηφνζςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ 

αγχημο ηαζ θςζθυνμο, ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ αθβχκ ηαζ εοκμμφκ ηδκ ελέθζλδ θαζκμιέκςκ 

εοηνμθζζιμφ (ακελέθεβηηδ εηαμθή απμπεηεοηζηχκ αβςβχκ θοιάηςκ). 

Οπμζαδήπμηε πζεακυηδηα ιεθθμκηζηήξ οπμαάειζζδξ είκαζ δοκαηυκ κα πενζμνζζηεί θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ακαθενυιεκα 

ζημ ηεθ. 10 ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.  

Θέζε έξγνπ 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (Μ.Π.Ε) 
τοσ 

«Αγκσροβολίοσ τοσριστικών σκαυών Αγίας Πελαγίας» 

 

8-66 

8.14.3 Τπόγεηα ύδαηα 

Βάζεζ ηςκ εβηεηνζιέκςκ πεδίςκ Γζαπείνζζδξ (ΓΛΑΠ & 1δ Ακαεεχνδζδ ΓΛΑΠ) [Πδβή: ΔΓΤ], δ πενζμπή ηδξ Γ.Δ. 

Λεζααεμφξ ακήηεζ ζημ οπυβεζμ οδαηζηυ ζφζηδια «Λδλμονίμο - ηάθαξ» (EL0200020), ημο μπμίμο ηυζμ δ πμζμηζηή υζμ 

ηαζ δ πμζμηζηή (πδιζηή) ηαηάζηαζή ημο πενζβνάθεηαζ ςξ «ηαθή». 

Σμ οπυβεζμ οδαηζηυ ζφζηδια GR0200020 ακαπηφζζεηαζ ζηζξ ημηηχδεζξ απμεέζεζξ ηςκ ηεηανημβεκχκ ηαζ κεμβεκχκ 

ζπδιαηζζιχκ ηδξ πενζμπήξ ημο Λδλμονίμο ηαζ ηδξ πενζμπήξ Ανβμζημθίμο - Λεζααεμφξ - ηάθαξ. Οζ απμεέζεζξ αοηέξ 

πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ αζαεζημθίεςκ ηαζ ηδξ εάθαζζαξ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Ν. Κεθαθμκζάξ. Σιήια ημο οδαηζημφ 

ζοζηήιαημξ απμηεθεί μζηζζηζηή έηηαζδ εκχ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο είκαζ ηαθθζενβήζζιδ βδ ηαζ δαζζηή έηηαζδ. ηα 

υνζα ημο ζοζηήιαημξ ζοκακηχκηαζ εβηαηαζηάζεζξ ηονμημιείςκ, εθαζμηνζαεία ηαζ μζκμπμζία, πμζικζμζηάζζα η.α., 

εκημφημζξ δεκ έπεζ δζαβκςζεεί ηάζδ νφπακζδξ. 

Ζ πμζυηδηα ηςκ ακηθήζεςκ απυ ημ οδαηζηυ ζφζηδια είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηα εηδζίςξ ακακεχζζια οδαηζηά απμεέιαηα.  

Οζ απμθήρεζξ αοηέξ δεκ επδνεάγμοκ ηα ζοκδευιεκα επζθακεζαηά ζοζηήιαηα ή μζημζοζηήιαηα. Απυ ηδκ επελενβαζία 

ηςκ ιεηνήζεςκ ζηάειδξ ηαζ πανμπήξ πδβχκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ακηθήζεζξ ηαζ ηδκ ηνμθμδμζία ημο ζοζηήιαημξ, δεκ 

πνμηφπημοκ εκδείλεζξ οπενάκηθδζδξ ημο ΤΤ. Οζ δζαηοιάκζεζξ ηυζμ ηδξ ζηάειδξ υζμ ηαζ ηδξ πανμπήξ ηςκ πδβχκ 

αημθμοεμφκ βεκζηχξ ημοξ νοειμφξ θοζζηήξ εηθυνηζζδξ ηαζ ηνμθμδμζίαξ ημο Τ.Τ... 

Ζ θεζημονβία ημο οθζζηάιεκμο αβηονμαμθίμο δεκ επδνεάγεζ ιε μζμκδήπμηε ηνυπμ ηδκ πμζυηδηα ηςκ οπμβείςκ οδάηςκ. 

 

ρήκα 8-30: Θέζε έξγνπ ζε ζρέζε κε ην ΤΤ «Λεμνπξίνπ - θάιαο» (EL0200020) 

8.15 ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΖ ΤΓΔΙΑ, ΣΖΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΙΑ Ή/ΚΑΙ ΣΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΤΡΙΩ ΛΟΓΩ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ Ή ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ 

φµθςκα µε ημ UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, United Nations, 2009, μνίγμκηαζ ηα ελήξ:  

 Καηαζηξνθή (Disaster): Μζα ζμαανή δζαηάναλδ ηδξ θεζημονβίαξ µζαξ ημζκυηδηαξ ή µζαξ ημζκςκίαξ, µε εονείεξ 

ακενχπζκεξ, οθζηέξ, μζημκμµζηέξ ή πενζααθθμκηζηέξ απχθεζεξ ηαζ επζπηχζεζξ, μζ μπμίεξ οπενααίκμοκ ηδκ 

ζηακυηδηα ηδξ πθδβείζαξ ημζκυηδηαξ ή ηδξ ημζκςκίαξ κα ακηζµεηςπίζεζ µε ηα δζηά ηδξ µέζα.  

 Έθζεζε (Exposure): Άκενςπμζ, πενζμοζίεξ, ζοζηήµαηα, ή άθθα ζημζπεία πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ γςκχκ 

επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ ζοκεπχξ οπυηεζκηαζ ζε πζεακέξ απχθεζεξ.  

Θέζε έξγνπ 
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 Σξσηόηεηα – εππάζεηα (Vulnerability): Σα παναηηδνζζηζηά ηαζ μζ ζοκεήηεξ µζαξ ημζκυηδηαξ, ζοζηήµαημξ ή 

πενζμοζζαημφ ζημζπείμο πμο ηα ηαεζζημφκ εοαίζεδηα ζηζξ επζαθααείξ ζοκέπεζεξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ. Καηά 

Varnes 1984, δ ηνςηυηδηα είκαζ μ ααεµυξ ηδξ απχθεζαξ εκυξ δεδμµέκμο ζημζπείμο, ή µίαξ μµάδαξ ζημζπείςκ 

πμο ανίζημκηαζ ζε δζαηζκδφκεοζδ (αθ. παναηάης), ςξ απμηέθεζµα ηδξ εµθάκζζδξ εκυξ θοζζημφ θαζκμµέκμο 

ζοβηεηνζµέκμο µεβέεμοξ. Δηθνάγεηαζ ζε ηθίµαηα απυ µδδέκ (0) – ηαµία αθάαδ, έςξ έκα (1) – μθζηή απχθεζα.  

 Κίλδπλνο (Hazard): Έκα (επζηίκδοκμ) θαζκυµεκμ, μοζία, ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ή ηαηάζηαζδ πμο µπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ απχθεζα γςήξ, ηναοµαηζζµμφ ή άθθεξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ οβεία, οθζηέξ γδµζέξ, απχθεζα 

αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ, ημζκςκζηή ηαζ μζημκμµζηή ακαζηάηςζδ, ή πενζααθθμκηζηή γδιία.  

 Φπζηθόο Κίλδπλνο (Natural Hazard): Φοζζηυ θαζκυµεκμ ή δζαδζηαζία πμο µπμνεί κα πνμηαθέζεζ απχθεζα 

γςήξ, ηναοµαηζζµμφ ή άθθεξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ οβεία, οθζηέξ γδµζέξ, απχθεζα αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ, 

ημζκςκζηή ηαζ μζημκμµζηή ακαζηάηςζδ, ή πενζααθθμκηζηή γδµία. Καηά Varnes 1984, θοζζηή επζηζκδοκυηδηα 

είκαζ δ πζεακυηδηα εµθάκζζδξ, εκηυξ ζοβηεηνζµέκδξ πνμκζηήξ πενζυδμο ηαζ ζε δεδμµέκδ πενζμπή, εκυξ 

εκδεπυµεκμο επζαθααμφξ θαζκμµέκμο o Γεςθμβζηυξ Κίκδοκμξ (Geological Hazard) Γεςθμβζηή δζαδζηαζία ή 

θαζκυµεκμ πμο εκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ απχθεζα γςήξ, ηναοµαηζζµμφ ή άθθεξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ οβεία, 

οθζηέξ γδµζέξ, απχθεζα αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ, ημζκςκζηή ηαζ μζημκμµζηή ακαζηάηςζδ, ή πενζααθθμκηζηή 

γδµία.  

 Δπηθηλδπλόηεηα (Risk): Ο ζοκδοαζµυξ ηδξ πζεακυηδηαξ εµθάκζζδξ εκυξ βεβμκυημξ ηαζ ηςκ ανκδηζηχκ 

ζοκεπεζχκ ημο.  

Τπυ ημ πνίζια ηςκ ακςηένς, ζε ιία πενζμπή ιπμνμφκ κα πανμοζζαζημφκ ή κα πνμηφρμοκ ηαηαζηνμθέξ ή/ηαζ 

αηοπήιαηα μθεζθυιεκα είηε ζε θοζζηά, είηε ζε ηεπκμθμβζηά / ακενςπμβεκή αίηζα.  

Χξ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ κμμφκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηα ελήξ:  

 Έκημκεξ ηαηαζβίδεξ/άκειμζ  

 Αηναίεξ εενιμηναζίεξ  

 Πονηαβζέξ  

 Λεζροδνία – Ξδναζία  

 Πθδιιφνεξ  

 Υζμκμζηζαάδεξ  

 Καημθζζεήζεζξ  

 εζζιμί – Ζθαίζηεζα – ηζμοκάιζ  

Οζ επζπηχζεζξ ηςκ θοζζηχκ ηαηαζηνμθχκ εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηζξ μζημκμιζηέξ απχθεζεξ, ζηα ακενχπζκα εφιαηα ηαζ 

ζηδκ οπμαάειζζδ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ. Ακηζζημίπςξ, ςξ ηεπκμθμβζηά αηοπήιαηα κμμφκηαζ ηα αζμιδπακζηά αηοπήιαηα 

(π.π. έηνδλδ, δδιζμονβία πεηνεθαζμηδθίδαξ), ιε εκδεπυιεκεξ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ απχθεζα ακενςπίκςκ γςχκ 

ηαζ ηδκ νφπακζδ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ.  

Δζδζηυηενα: 

Όζμκ αθμνά ημκ ηίκδοκμ απυ ηαηαζβίδεξ / πθδιιφνεξ ηαζ ακέιμοξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηάεε άθθμ ιεηεςνμθμβζηυ 

θαζκυιεκμ, ελανηάηαζ απυ ηζξ ζδζαίηενεξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ζοκανηάηαζ ιε πανάβμκηεξ υπςξ δ 

ιεηαθμνά αενίςκ ιαγχκ, δ οβναζία, μζ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ η.α. Οζ πθδιιφνεξ ηαζ μζ ηαηαζβίδεξ απμηεθμφκ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ θοζζημφξ ηζκδφκμοξ ζηδκ Δονχπδ, υζμκ αθμνά ζηζξ μζημκμιζηέξ απχθεζεξ. Οζ πανάβμκηεξ πμο 

ζοιαάθμοκ ζηδκ έκηαζδ ηςκ επζπηχζεχκ ημοξ ζηδκ πενζμπή πμο πθήηηεηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ έκηαζδ, ηδ δζάνηεζα, ηζξ 

επζθακεζαηέξ ζοκεήηεξ, ηδ ιμνθμθμβία ηαζ ηδκ ηθίζδ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ. 
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Ηδζαίηενα, υζμκ αθμνά ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηαβναθέξ ημο πθδζζέζηενμο ιεηεςνμθμβζημφ ζηαειμφ 

(αθ. παν. 8.2), μζ ακειμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ ζπεηζηά ήπζεξ ηαζ δ πανμοζία έκημκςκ ακέιςκ δεκ είκαζ 

ζδζαίηενα ζοπκέξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πζεακυηδηα εηδήθςζδξ πθδιιονζηχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, δ απμζηνάββζζδ ηςκ 

μιανίςκ οδάηςκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο ένβμο βίκεηαζ ιέζς ηςκ ηθάδςκ 1δξ ηάλδξ ηαζ δ απμννμή είκαζ ιυκμ 

πενζμδζηή ιεηά απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ. Ζ επζθακεζαηή απμννμή είκαζ επμιέκςξ ζηδκ εονφηενδ οδνμθμβζηή θεηάκδ 

πεζιαννζηή ηαζ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ αηηή. Ακηίζημζπα ζηδκ άιεζδ πενζμπή ιεθέηδξ ζφιθςκα ιε ηα ημπμβναθζηά 

δζαβνάιιαηα ηδξ ΓΤ (πενζμπή εκηυξ αηηίκαξ 500m πυ ημ ένβμ) δεκ παναηδνείηαζ ηάπμζμ νέια πενζμδζηήξ νμήξ. 

φιθςκα ιε ημ εβηεηνζιέκμ ΓΚΠ ζηδκ Κεθαθμκζά δεκ εκημπίγεηαζ ηαιία Εχκδ Γοκδηζηά Τρδθμφ Κζκδφκμο 

Πθδιιφναξ. 

οκεπχξ, δ ηνςηυηδηα ηδξ πενζμπήξ ζε ηαηαζβίδεξ / πθδιιφνεξ ηαζ ακέιμοξ παναιέκεζ ζε παιδθά επίπεδα.  

Ζ πανμοζία αηναίςκ (παιδθχκ ή ορδθχκ) εενιμηναζζχκ απμηεθεί έκακ οπανηηυ ηίκδοκμ ηονίςξ ηδξ ακενχπζκδξ 

γςήξ, ςζηυζμ, ζηδκ Δθθάδα ηα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ελαζηίαξ ημο εκ θυβς ηζκδφκμο είκαζ ιζηνά ηαζ δεκ 

αλζμθμβμφκηαζ. 

Οζ πονηαβζέξ ηαζ ηονίςξ μζ δαζζηέξ πονηαβζέξ απμηεθμφκ έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ηζκδφκμοξ ηςκ θοζζηχκ 

μζημζοζηδιάηςκ, ηςκ πενζμοζζχκ ηαζ ηςκ ακενςπίκςκ γςχκ ζηδκ Δθθάδα. Οζ ηονζυηενεξ αζηίεξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ 

βεςνβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ ηαφζδ λενχκ πυνηςκ, δ απυννζρδ ακαιέκςκ ηζζβάνςκ, δ απυννζρδ απμννζιιάηςκ 

ζηα δάζδ ηαζ ηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ ηαζ δ ηαφζδ αοηχκ ςξ ιέεμδμξ δζαπείνζζδξ, ηαηυαμοθεξ εκένβεζεξ (ειπνδζιμί), 

αηοπήιαηα (ηνμπαία, αζμιδπακζηά, αθάαεξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, ηθπ). Ζ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ δζαεέηεζ 

«πονζηζηυ θμνηίμ» ηαζ εκ δοκάιεζ δ ηνςηυηδηά ηδξ ζε πονηαβζά είκαζ ζδιακηζηή.  

Οζ λδναζίεξ ηαηαηάζζμκηαζ ζηα αηναία ηθζιαηζηά θαζκυιεκα εκυξ ηυπμο, πανμοζζάγμκηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ 

ανμπμπηχζεςκ ζε επίπεδα ζδιακηζηά παιδθυηενα ημο ιέζμο υνμο ηδξ πενζμπήξ ή παιδθυηενα ιία ηνίζζιδξ ηζιήξ πμο 

ηαεμνίγεζ ηδκ έκανλδ ηδξ λδναζίαξ. Χξ επαηυθμοεμ ειθακίγεηαζ δ θεζροδνία, δδθαδή δ έθθεζρδ ή δ ακεπάνηεζα κενμφ. 

Ακεπάνηεζα κενμφ ειθακίγεηαζ επίζδξ ελαζηίαξ ηδ ιδ μνεμθμβζηή πνήζδ ηςκ οδαηζηχκ πυνςκ, αθθά ηαζ ηδκ απυημιδ 

αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ζε κενυ. ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ,  δεκ εκημπίγμκηαζ ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ημο θαζκμιέκμο.  

διακηζηυξ ηίκδοκμξ πζμκμζηζαάδςκ ηαζ ηαημθζζεήζεςκ δεκ ακαιέκεηαζ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, ηαεχξ ημ παιδθυ 

ορυιεηνμ ηαζ δ απακηχιεκδ βεςθμβία απμιεζχκμοκ ηδκ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ. Καημθζζεδηζηά θαζκυιεκα ςζηυζμ 

δφκαηαζ κα οπάνλμοκ ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθεξ ηθίζεζξ, δ έηηαζή ημοξ υιςξ δεκ ακαιέκεηαζ κα επζθένεζ βεκζηυηενεξ 

αλζμθμβήζζιεξ επζπηχζεζξ ζημ ακενςπμβεκέξ ηαζ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Δπζπνυζεεηα, ιεηαηίκδζδ εδαθζηχκ ιαγχκ ηαζ 

ηαημθζζεήζεζξ ιπμνμφκ κα εκενβμπμζδεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηδήθςζδξ ζεζζιμφ.  

Όζμκ αθμνά ημοξ ηζκδφκμοξ πμο εκδέπεηαζ κα πνμηφρμοκ απυ ηδκ εηδήθςζδ ζεζζιχκ, δθαζζηεζαηχκ εηνήλεςκ ή 

ηζμοκάιζ, ζδιεζχκεηαζ υηζ δ πενζμπή ιεθέηδξ, ακήηεζ ζε ιζα εονφηενδ πενζμπή δ μπμία πενζαάθθεηαζ απυ πμθφ 

ζδιακηζηέξ νδλζβεκείξ γχκεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηαζ εθέβπμοκ ηδ κεμηεηημκζηή ιαηνμδμιή αοηήξ. Σα δε επίπεδα ηζκδφκμο 

απυ ηδκ εηδήθςζδ δθαζζηεζαηχκ εηνήλεςκ ή ηζμοκάιζ ζημκ Δθθδκζηυ πχνμ είκαζ οπανηηά ιεκ, αθθά ελαζνεηζηά ιζηνά 

ηαζ ιδ αλζμθμβήζζια ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ.  Όζμκ αθμνά ζηδκ ζεζζιζηή δναζηδνζυηδηα, παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ 

ζε ιία αηηίκα πενί ηα 40km απυ ημ ένβμ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζεζζιμί ηδξ ηάλδξ ηςκ 6 ααειχκ ηδξ ηθίιαηαξ Richter. 

Μία ζζπονή ζεζζιζηή δζέβενζδ θμζπυκ δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ επζπηχζεζξ ηυζμ ζηζξ ηεπκζηέξ οπμδμιέξ ιίαξ πενζμπήξ, 

υζμ ηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ γςέξ.  

Πένακ ηςκ ςξ άκς, ηίκδοκμξ εκδέπεηαζ κα πνμηφρεζ ζε ιία πενζμπή απυ αηοπήιαηα μθεζθυιεκα ζηδκ ακενχπζκδ 

δναζηδνζυηδηα (ηεπκμθμβζημί ηίκδοκμζ). Πνυηεζηαζ βζα αηοπήιαηα πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ οθζηέξ γδιζέξ, 

οπμαάειζζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ απχθεζεξ ακενχπζκδξ γςήξ. Χξ Σεπκμθμβζηυ Αηφπδια Μεβάθδξ Έηηαζδξ 

(ΣΑΜΔ) μνίγεηαζ έκα ζοιαάκ, υπςξ ιεβάθδ δζαννμή, πονηαβζά ή έηνδλδ πμο πνμηφπηεζ απυ ακελέθεβηηεξ ελεθίλεζξ ηαηά 

ηδ θεζημονβία ιίαξ εβηαηάζηαζδξ υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζηδκ εονςπασηή μδδβία SEVESO III (ΚΤΑ 172058/2016, ΦΔΚ 
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354/Β/17‐02‐2016), ημ μπμίμ πνμηαθεί ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ, άιεζμοξ ή απχηενμοξ, βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία ή ημ 

πενζαάθθμκ, εκηυξ ή εηηυξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ιία ή πενζζζυηενεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ. 

Αηοπήιαηα ηέημζμο είδμοξ δφκακηαζ κα πνμηαθέζμοκ ζδιακηζηυ ηίκδοκμ, άιεζμ ή έιιεζμ, ζηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαζ 

αζθάθεζα (εάκαημξ ή/ηαζ  ηναοιαηζζιυξ ενβαγμιέκςκ ηαζ ακενχπςκ εκηυξ ή εηηυξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ), ζημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ (ηαφζεζξ, πονηαβζέξ, ιυθοκζδ αηιυζθαζναξ, εδάθμοξ, εαθάζζζςκ ηαζ οπυβεζςκ οδάηςκ) ηαζ ζηδκ 

πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά. Ζ Δθθάδα, υπςξ ηαζ μζ θμζπέξ εονςπασηέξ πχνεξ) έπεζ εκηάλεζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία 

ζπεηζηέξ μδδβίεξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ απμθοβή αηοπδιάηςκ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαεχξ ηαζ ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ ζε 

πενίπηςζδ πμο ζοιαμφκ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ΚΤΑ 172058/2016 (ΦΔΚ 354/Β/17‐02‐2016), δ μπμία εκανιμκίγεζ ηδκ 

Οδδβία 2012/18/ΔΔ, βκςζηή ςξ Seveso III ηαζ αθμνά ζημκ ηαεμνζζιυ ηακυκςκ, ιέηνςκ ηαζ υνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηζκδφκςκ απυ αηοπήιαηα ιεβάθδξ έηηαζδξ ζε εβηαηαζηάζεζξ ή ιμκάδεξ, θυβς ηδξ φπανλδξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ, ζε 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2012/18/ΔΔ «βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ιεβάθςκ αηοπδιάηςκ 

ζπεηζγμιέκςκ ιε επζηίκδοκεξ μοζίεξ ηαζ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ μδδβίαξ 96/82/ΔΚ 

ημο οιαμοθίμο» ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 4δξ Ημοθίμο 2012 ηαζ απμηεθεί ακηζηαηάζηαζδ 

ηδξ οπ’ ανζε. 12044/613/2007 (Β΄376), (Seveso II). ηδκ πνμακαθενυιεκδ ΚΤΑ μνίγμκηαζ πμζεξ είκαζ μζ κέεξ, μζ 

οθζζηάιεκεξ ηαζ μζ άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ πενζβνάθμκηαζ μζ πνμαθέρεζξ ηαζ πνμεεζιίεξ βζα ηδκ οπμαμθή ηςκ 

απαζημφιεκςκ εββνάθςκ βζα ηαεειία απυ αοηέξ.  

Ζ ακάθοζδ ηζκδφκςκ απυ ιεβάθα αζμιδπακζηά αηοπήιαηα, είηε ζημ πθαίζζμ ηδξ Δονςπασηήξ Οδδβίαξ 2012/18/ΔΔ - 

SEVESO III, είηε ςξ λεπςνζζηή ιεθέηδ, είκαζ έκα ζζπονυ ενβαθείμ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηζκδφκςκ, ημκ πνμζδζμνζζιυ 

πζεακμηήηςκ εηδήθςζήξ ημοξ ηαζ ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ απμηνμπήξ ηαζ πενζμνζζιμφ ζοκεπεζχκ.  

Ζ ιεθεηχιεκδ δναζηδνζυηδηα δεκ ειπίπηεζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο ςξ άκς κμιμεεηζημφ πθαζζίμο, ηαεχξ δεκ αθμνά 

ζε αζμιδπακζηή εβηαηάζηαζδ απμεήηεοζδξ ή επελενβαζίαξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ηαζ ςξ εη ημφημο μ ηίκδοκμξ 

πνυηθδζδξ αηοπήιαημξ ιεβάθδξ έηηαζδξ δεκ οθίζηαηαζ. Ακηίζημζπα, δ εοπάεεζα ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ απυ ακηίζημζπα 

αηοπήιαηα είκαζ καζ ιεκ πζεακή αθθά ζπεηζηά πμθφ ιζηνή ηαεχξ: α) δ πενζμπή δεκ ζοκμνεφεζ ιε αζμιδπακζηή γχκδ, 

εβηαηαζηάζεζξ ή ιμκάδεξ πμο κα ειπίπημοκ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ πνυηθδζδξ ιεβάθςκ αηοπδιάηςκ ηαζ α) ημ 

αενμδνυιζμ πμο πζεακυκ κα «θζθμλεκεί» ηέημζμο είδμοξ εβηαηαζηάζεζξ (π.π. δελαιεκέξ ηαοζίιςκ) εκημπίγμκηαζ ζπεηζηά 

ζε ιεβάθδ απυζηαζδ.  

Χξ ηεπκμθμβζηυξ ηίκδοκμξ (αηφπδια απυ ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα) κμείηαζ ηαζ δ δδιζμονβία πεηνεθασημφ νοπακηζημφ 

πενζζηαηζημφ (πεηνεθαζμηδθίδα) ζηδ εάθαζζα, δ μπμία εκδέπεηαζ κα επζθένεζ εηηεηαιέκδ νφπακζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ζημ 

εαθάζζζμ πενζαάθθμκ, ηζξ αηηέξ ηαζ ημ εονφηενμ ακενςπμβεκέξ ηαζ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. Μία πεηνεθαζμηδθίδα 

ιπμνεί κα πνμηθδεεί είηε απυ καοηζηυ αηφπδια (αφεζζδ πθμίμο, πνμζάναλδ, ζφβηνμοζδ ή επαθή ιε άθθμ πθμίμ, 

πονηαβζά/έηνδλδ, απχθεζεξ θυβς πμθειζηχκ επενμπναλζχκ, ηαηαζηεοαζηζηέξ αζημπίεξ πθμίμο ηαζ ζοκδοαζιυξ αοηχκ, 

οπμεαθάζζζα ελυνολδ πεηνεθαίμο) είηε απυ θεζημονβζηέξ δζαδζηαζίεξ (ενβαζίεξ καοπήβδζδξ, ηαηηζηήξ ηαζ έηηαηηδξ 

ζοκηήνδζδξ πθμίςκ, δζάθοζδ πθμίςκ βζα παναβςβή scrap, εαθάζζζα νφπακζδ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ ενιαηζζιμφ / 

αθενιαηζζιμφ ηαζ θμνημεηθυνηςζδξ, ιεηαββίζεζξ ηαοζίιςκ, εημφζζεξ απμννίρεζξ απυ πθμία η.α.).  

Όζμκ αθμνά ηδκ οπυ ιεθέηδ θζιεκζηή εβηαηάζηαζδ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ζε αοηήκ ελοπδνεημφκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιζηνά 

ημονζζηζηά ηαζ αθζεοηζηά ζηάθδ ηαζ ζοκεπχξ μζ υπμζεξ δζαννμέξ πεηνεθαίμο ζηδ εάθαζζα δεκ ζοκζζημφκ εονφηενδ 

απεζθή βζα ημ ημπζηυ θοζζηυ μζημζφζηδια. Δκδεπυιεκεξ επζπηχζεζξ ακαθφμκηαζ δζελμδζηά ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ηαζ 

είκαζ ζηακμπμζδηζηά ακηζιεηςπίζζιεξ, εθυζμκ θδθεμφκ ηαηάθθδθα ιέηνα (αθ.ηαζ ηεθ10).  

οκμρίγμκηαξ ηα ςξ άκς πνμηφπηεζ ημ ζοιπέναζια υηζ ημ οπυ ιεθέηδ ένβμ, ηαεχξ ηαζ δ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ, 

δεκ δζαεέημοκ αλζμθμβήζζιδ ηνςηυηδηα ζε ηζκδφκμοξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ηδκ πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά ή/ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ θυβς αηοπδιάηςκ ή ηαηαζηνμθχκ. Γζα ηδκ ιείςζδ ηςκ πζεακχκ, ιζηνήξ ηθίιαηαξ, αηοπδιάηςκ, πμο 

εκδέπεηαζ κα πνμηφρμοκ ηαηά ηδ θάζδ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο οπυ ιεθέηδ ένβμο, ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζδξ 

πνμηείκμκηαζ ηαηάθθδθα ιέηνα, υπςξ εα πανμοζζαζημφκ ζε επυιεκα ηεθάθαζα.  
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8.16 ΣΑΔΙ ΔΞΔΛΙΞΖ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ζ οπυ ελέηαζδ θζιεκζηή οπμδμιή εα ζοκεπίζεζ ηδ θεζημονβία ηδξ δεδμιέκμο υηζ απμηεθεί απαναίηδηδ οπμδμιή πμο 

ελοπδνεηεί θζιεκζηέξ ακάβηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ είκαζ ζοιααηή ιε ηζξ πνήζεζξ βδξ, υπςξ αοηέξ έπμοκ πενζβναθεί ζε 

πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα. 

Σα θοζζηά μζημζοζηήιαηα ηδξ άιεζδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, ηυζμ ζημ πενζαίμ, υζμ ηαζ ζημ εαθάζζζμ πχνμ είκαζ ζηαεενά 

ηαζ πνμζανιμζιέκα ζηζξ αζμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ.  

Σμ εκ θυβς αβηονμαυθζμ αθήκεζ ακεπδνέαζηα ηα πνμζηαηεοηέα ακηζηείιεκα, ηυζμ ζημ επίπεδμ ηδξ άιεζδξ πενζμπήξ 

ηδξ ζπεηζγυιεκδξ ιε αοηυ δναζηδνζυηδηαξ, υζμ ηαζ ζημ εονφηενμ επίπεδμ ηδξ πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ NATURA 

GR2220004. 

ε υηζ δε αθμνά ζηδκ άβνζα γςή (μζηυημπμζ, αθάζηδζδ - πθςνίδα, πακίδα,) ζφιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ΔΟΑ 

(αθέπε Πανάνηδια Η) δεκ πνμηφπηεζ υηζ εα αθθάλεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ζηαιαηήζεζ δ θεζημονβία ημο 

ελεηαγυιεκμο αβηονμαμθίμο ημονζζηζηχκ ζηαθχκ. 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ δεκ ακαιέκεηαζ κα επζθένεζ μοδειία αθθαβή ηα επυιεκα πνυκζα:  

 ηδκ ελέθζλδ ηςκ ηθζιαηζηχκ ηαζ αζμηθζιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ αηιυζθαζναξ.  

 ηα ιμνθμθμβζηά, ημπζμθμβζηά ηαζ βεςθμβζηά παναηηδνζζηζηά  

 ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ  

 ηα αηιμζθαζνζηά παναηηδνζζηζηά, ζηα επίπεδα δμκήζεςκ, εμνφαμο ηαζ αηηζκμαμθίαξ  

 ηδκ πμζυηδηα ηςκ οδάηςκ  

 ηζξ πνήζεζξ βδξ, ζημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά  

Μζηνήξ ηθίιαηαξ ιεηααμθέξ ακαιέκμκηαζ:  

 ηζξ ηεπκζηέξ οπμδμιέξ. Γζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ιίαξ εβηαηάζηαζδξ, υπςξ είκαζ έκα θζιάκζ, απαζηείηαζ δ 

δζαηνήξ ζοκηήνδζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ, πνμηεζιέκμο κα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ ημο. Ζ ιδ 

οθμπμίδζδ ένβςκ ζοκηήνδζδξ ηαζ ακααάειζζδξ μδδβεί ζηδκ ζηαδζαηή οπμαάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ.  

 ημ ημζκςκζημ – μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. Ζ ζηαδζαηή οπμαάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ, μδδβεί ζοκήεςξ ζηδκ 

απμιάηνοκζδ απυ αοηέξ ηςκ ζοκήεςκ πνδζηχκ ημοξ. Δπζπνυζεεηα, δ άιεζδ πενζμπή ζηενείηαζ οπμδμιχκ 

ζηακχκ κα ακαδείλμοκ ημ ημονζζηζηυ απυεειά ημο κδζζμφ, ιε απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία πνμζέθηοζδξ 

επζζηεπηχκ ηαζ ηδκ απχθεζα εζυδςκ.  
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9 ΔΚΣΙΜΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 

9.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

αλ "πεξηβαιινληηθή επίπησζε" νξίδεηαη ε κεηαβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ή ηζνδχλακα ε κεηαβνιή ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο) πνπ επηθξαηνχλ ζε κία πεξηνρή. Ζ κεηαβνιή απηή 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή, δειαδή λα αλαβαζκίδεη ή λα ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηβαιινληηθήο παξακέηξνπ.  

Μπνξεί επίζεο λα είλαη καθξνρξφληα ή βξαρπρξφληα, αλαζηξέςηκε ή κφληκε θαη άκεζε (επζέσο πξνθαινχκελε) ή 

έκκεζε. 

Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάπνηα εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελφο έξγνπ, πξέπεη πξψηα λα 

θαζνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πθίζηαληαη ηηο επηπηψζεηο απηέο, θαηφπηλ λα αμηνινγεζνχλ νη 

πξνθαινχκελεο κεηαβνιέο ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ηέινο λα κειεηεζνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ νη ελέξγεηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο θαη ηα έξγα επαλφξζσζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη αξλεηηθέο. 

ην παξφλ θεθάιαην ηεο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη οι επιπηώζειρ (θεηικέρ και απνηηικέρ) ζηο πεπιβάλλον πος 

πποκύπηοςν από ηη λειηοςπγία ηος ςπό εξέηαζη αγκςποβολίος ηοςπιζηικών ζκαθών ζηην Αγία Πελαγία θαη ε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο κειεηψκελεο 

πεξηνρήο. 

Αλαιπηηθά ε εθηίκεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο παξαηίζεηαη αθνινχζσο. 

9.2 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ ζηνλ φξκν ηεο Αγίαο Πειαγίαο δελ επεξεάδεη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, νχηε επέξρνληαη 

αιιαγέο ησλ θηλήζεσλ ηνπ αέξα, αχμεζε ηεο πγξαζίαο ή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηα θιηκαηηθά θαη 

βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ηνπηθά είηε ζε κεγαιχηεξε έθηαζε. 

Ζ πξνθαινχκελε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ησλ ζθαθψλ επηβάξπλζε ηνπ αέξα κε ξχπνπο, θαζψο θαη ε εθπεκπφκελε 

ζεξκφηεηα είλαη ηδηαίηεξα κηθξήο θιίκαθαο θαη επηπξνζζέησο θαηαλέκεηαη ζε κία πνιχ εθηεηακέλε ζαιάζζηα πεξηνρή. Ζ δε 

εθπνκπή αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (θπξίσο CO2) θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ησλ ζθαθψλ 

θαη είλαη ακειεηέα. 

9.3 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ πξνθιεζεί θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ απφ ηηο 

εξγαζίεο πνπ απαηηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πιηθψλ 

θιπ.). Ζ ζπγθεθξηκέλε φριεζε εκπίπηεη ζηηο ζπλήζεηο εξγνηαμηαθέο νριήζεηο, ήηαλ βξαρπρξφληα θαη αλαζηξέςηκε θαη 

έπαςε λα πθίζηαηαη κε ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

Σα κνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο δελ ζα ππνζηνχλ θακία δηαθνξνπνίεζε, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελν έξγν θαη ζηελ παξνχζα θάζε δελ ζα γίλνπλ θαλελφο είδνπο επεκβάζεηο. 

ηνηρείν νπηηθήο ξχπαλζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ε εηθφλα επηπιεφλησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε ζαιάζζηα ιηκελνιεθάλε 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ ιηκέλα. Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζα πξέπεη λα παξακέλεη θαζαξή ηφζν απφ ζηεξεά απφβιεηα πνπ κπνξεί 

λα επηπιένπλ, φζν θαη απφ ξππνγφλεο νπζίεο πνπ κπνξεί λα αιινηψζνπλ ηελ πνηφηεηα π.ρ ρξψκα ηνπ λεξνχ ή λα 

πξνθαιέζνπλ θαηλφκελα άιγεο. Έλα ηέηνην γεγνλφο ζα είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ, εηδηθφηεξα ζηνπο 

ηνπξίζηεο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο επξχηεξεο παξαιηαθήο δψλεο, θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ απζηεξά κέηξα γηα ην 
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δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ζπγθεληξψζεσλ νξγαληθψλ θαη πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

9.4 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ, ΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

9.4.1 Γευλογικά & ειζμοηεκηονικά σαπακηηπιζηικά 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ δελ ζρεηίδεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηνπ είδνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ θαη΄ εμαθνινχζεζε 

λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο ζπλζήθεο ζε φηη αθνξά ηα γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

9.4.2 Δδαθολογικά σαπακηηπιζηικά 

Οη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην έδαθνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ έλα έξγν αθνξνχλ ζε:  

 Μεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο αθνκνησηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ εδάθνπο εμαηηίαο ηεο θάιπςεο 

ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο απηνχ θαη εμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

ηελ παξνχζα πεξίπησζε δελ αλακέλνληαη δηαζπάζεηο, κεηαηνπίζεηο, ζπκπηέζεηο ή ππεξθαιχςεηο ηνπ επηθαλεηαθνχ 

ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα ιηκεληθά έξγα είλαη πθηζηάκελα. Γελ ζα γίλνπλ επεκβάζεηο ζην έδαθνο ψζηε λα 

πξνθιεζνχλ νη παξαπάλσ επηπηψζεηο.  

 Αζηαζείο θαηαζηάζεηο ηνπ εδάθνπο ιφγσ δηάβξσζεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί απφ ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.  

Σα ιηκεληθά έξγα είλαη πθηζηάκελα θαη δελ έρνπλ παξαηεξεζεί έσο ζήκεξα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ιφγσ 

αλάζρεζεο ηεο ειεχζεξεο ξνήο ησλ πδάησλ. Παξφια απηά ζε θάζε πεξίπησζε ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

απνζηξάγγηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο.  

 Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζθνππηδηψλ, άρξεζησλ πιηθψλ, ιαδηψλ 

θιπ. επί ηνπ εδάθνπο. Δπίζεο, ξχπαλζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ (πεηξειαηνεηδψλ 

θαηαινίπσλ / ιηπαληειαίσλ).  

Γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ιηκέλα αθνξνχλ θπξίσο ζηε ξχπαλζε ησλ 

ζαιάζζησλ ηδεκάησλ απφ ηηο ίδηεο πεγέο, νη νπνίεο πξνθαινχλ θαηαξρήλ ξχπαλζε ηεο ζαιάζζηαο πδάηηλεο κάδαο 

θπξίσο ζην εζσηεξηθφ ηεο ιηκελνιεθάλεο (βιέπε αληίζηνηρε ελφηεηα).  

Δληνχηνηο, ε έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ δελ έρεη αλαδείμεη θαηλφκελα ππνβάζκηζεο, γεγνλφο πνπ δελ 

δχλαηαη λα κεηαβιεζεί ζην κέιινλ δηφηη δελ πξνβιέπεηαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

πλεπψο, νη επηπηψζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ εθηηκψληαη κεδεληθέο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα αλσηέξσ απνηειεί ε απζηεξή εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα απφ ην θνξέα δηαρείξηζε απηνχ. 

9.5 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.5.1 Οικοζςζηήμαηα, Υλυπίδα / Πανίδα 

Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα, ρισξίδα & παλίδα 

Όζνλ αθνξά ζηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα θαη ηε ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα, νη επηπηψζεηο ζε απηά απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ζεσξνχληαη ακειεηέεο έσο θαη κεδεληθέο.  
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χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιφγεζεο (βιέπε Παξάξηεκα Η παξνχζαο ΜΠΔ) ζηνλ 

ρεξζαίν ρψξν πνπ άκεζα εθάπηεηαη κε ην εμεηαδφκελν έξγν, νη φπνηεο επηδξάζεηο (πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο) έρνπλ 

ηειεζζεί ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ άλεπ ζεκαζίαο θαζψο απνπζηάδεη εθεί θάπνηα αμηφινγε βιάζηεζε ή αμηφινγα δσηθά 

είδε. Ζ φπνηα δε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ επξχηεξν ρεξζαίν ρψξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αγθπξνβφιην πεξηνξίδεηαη ζην 

εκηαζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ απνπζηάδνπλ αμηφινγα ή επαίζζεηα είδε. Όια είλαη είδε θνηλά θαη επξέσο εμαπισκέλα ζην 

λεζί. 

Απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγθπξνβνιίνπ δελ αλακέλεηαη ινηπφλ λα ππάξμεη νπζηαζηηθή επίπησζε ζηελ 

ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα, θαζψο δελ θαηαιακβάλεηαη θάπνηα πξφζζεηε θπζηθή ρεξζαία έθηαζε. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζην ιηκέλα, δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο, θαζψο 

ζα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί θαη ζήκεξα ηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, δελ αλακέλεηαη λα πξνθιεζεί αμηφινγε πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε ρεξζαία παλίδα θαη ρισξίδα γχξσ απφ 

ηηο νδνχο πξφζβαζεο. 

Σα ρεξζαία ινηπφλ νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ε ρισξίδα θαη παλίδα πνπ απαληάηαη ζε απηά  δελ έρνπλ 

πξφθεηηαη λα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγθπξνβνιίνπη (κεδεληθέο επηπηψζεηο). 

Θαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ρισξίδα & παλίδα 

Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν έρνπλ ήδε πξνθιεζεί 

θαηά ηε θάζε δεκηνπξγίαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο. Μεηά ην πέξαο ηεο αξρηθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππήξμε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή θπζηθή επαλεγθαηάζηαζε ηεο ζαιάζζηαο 

ρισξίδαο. 

Απφ ηελ κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα ππνβάζκηζεο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα θαη νξγαληζκνχο, γεγνλφο πνπ δελ δχλαηαη λα κεηαβιεζεί απφ ηελ ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

Βέβαηα απφ ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πξνθιεζνχλ αξλεηηθέο  

επηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα ρισξίδα θαη ηελ παλίδα (θπξίσο εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο), νη νπνίεο είλαη άκεζα 

εμαξηψκελεο απφ ην κέγεζνο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηήο. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη έκκεζα 

επηβαξπληηθέο επηπηψζεηο, θπξίσο ιφγσ ησλ πξνθαινχκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (πνηφηεηα 

λεξνχ, ηδεκάησλ) απφ πεξηζηαηηθά αηπρεκαηηθνχ ραξαθηήξα. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

κεηαβνιέο ζηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο κε δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ ηζνξξνπία 

ησλ ζαιαζζίσλ βηνθνηλσληψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ρεκηθή ξχπαλζε θαη ε ρακειή ζπγθέληξσζε δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζην ζαιάζζην λεξφ θαη 

ην ίδεκα πξνθαινχλ κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη δελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε πγηψλ βηνθνηλσληψλ κε ηζνξξνπεκέλε 

δνκή θαη ζχλζεζε. Ζ ξχπαλζε απφ νπζίεο κε ηνμηθή δξάζε (π.ρ. πθαινρξψκαηα) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην 

ζαιαζζίσλ νξγαληζκψλ, άκεζα ή έκκεζα, κέζσ ηεο βηνζπζζψξεπζεο. 

Ζ ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή, ε νπνία εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ελφο ιεπηνχ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ("θηικ"), 

εκπνδίδεη ηε δηάρπζε ηνπ νμπγφλνπ θαη ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδνληαη νη 

δσηηθέο κεηαβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζαιαζζίσλ νξγαληζκψλ (ε αλαπλνή θαη ε θσηνζχλζεζε). ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ιακβάλεη ρψξα αλεθνδηαζκφο ζθαθψλ, ε ξχπαλζε απφ πδξνγνλάλζξαθεο εθηηκάηαη 

ακειεηέα. ε πεξίπησζε φκσο αηπρήκαηνο (ζχγθξνπζε ζθαθψλ, βχζηζε θιπ.), εάλ ε δηαθπγή πδξνγνλαλζξάθσλ 

(θπξίσο πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ ηνπ) είλαη κεγάιεο έθηαζεο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη κεγάιεο 

έληαζεο. 
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Σα επηπιένληα ζηεξεά ππνιείκκαηα εθηφο ηνπ φηη παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν νμπγφλνπ θαη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ 

πδάηηλε ζηήιε, απνηεινχλ πεγή θηλδχλνπ θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (δηάθνξα είδε ςαξηψλ, ζαιαζζνπνχιηα θιπ.). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εμεηαδφκελνπ αγθπξνβνιίνπ ζηελ Αγία Πειαγία, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ 

είλαη πνιχ κηθξή, δεδνκέλεο ηεο κηθξήο νπζηαζηηθά θιίκαθαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ είδνπο ησλ ζθαθψλ πνπ ζα 

εμππεξεηνχληαη απφ απηή. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη έκκεζα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο θπξίσο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πηζαλήο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ 

θαη ησλ ηδεκάησλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε (ΔΟΑ) πνπ ζπληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο έξγνπ εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο ηνπ αγθπξνβνιίνπ θαη ηεο αξθεηά 

ρακειήο δηαθίλεζεο ζθαθψλ πξνο θαη απφ απηφ δελ εγείξνληαη άμηεο ιφγνπ επηδξάζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Σνχην πξνθχπηεη θαη καθξνζθνπηθά θαζψο εληφο ηνπ άκεζνπ ρψξνπ ηνπ δηαηεξείηαη βελζηθή βιάζηεζε αιιά θαη κηθξά 

θνπάδηα δηαθφξσλ θνηλψλ ςαξηψλ (βιέπε ελφηεηα θσηνγξαθηψλ ηεο ΔΟΑ ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο ΜΠΔ). 

Γεληθφηεξα, ηζρχεη κεηά βεβαηφηεηαο φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ ζα αζθήζεη επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ην 

νπνηνδήπνηε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα ζην επίπεδν ηεο επξχηεξεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 

NATURA.  

Δπίζεο, νχηε νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ ζπδήηεζε έξγνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ φηη ζα αζθήζνπλ κειινληηθά άμηεο ιφγνπ αξλεηηθέο πηέζεηο ή φηη εγθπκνλνχλ απεηιέο γηα ηελ άγξηα δσή 

δηφηη ν ρψξνο ηνπ έξγνπ θαηαιακβάλεη πνιχ πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα νρινχζα ή 

επηβαξπληηθή. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή αλάγθε ιήςεο θάπνησλ κέηξσλ πνπ λα απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζηαζία – δηαηήξεζε εηδηθφηεξα ηεο άγξηαο δσήο, πέξαλ ησλ φζσλ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αγθπξνβνιίνπ. 

πλεπψο, νη επηπηψζεηο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ, φπσο έρεη πξνθχςεη άιισζηε θαη απφ ηελ έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία απηνχ είλαη ακειεηέεο. 

9.5.2 Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ 

Ζ ζέζε ηνπ ππφ εμέηαζε αγθπξνβνιίνπ εκπίπηεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν Natura 

2000 κε ηελ νλνκαζία «Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα» θαη 

θσδηθφ GR2220004, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ). 

Σν ππφ εμέηαζε έξγν είλαη έλα πθηζηάκελν ζαιάζζην έξγν θαη ε ζέζε ηνπ εκπίπηεη ζηνλ εμήο ζαιάζζην νηθφηνπν:  

 1170: Ύθαινη πνπ αλήθεη ζην Παξάξηεκα I ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 44105/1398/Δ.103/25.7.2013 (ΦΔΚ 

1890/Β/1.8.2013), αιιά δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο νηθφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ζηνπο νηθφηνπνπο έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ην ππφ κειέηε ιηκεληθφ έξγν είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη 

θαηαιακβάλεη κηθξή έθηαζε, έρεη δηαθαλεί φηη δελ έρεη ζηγεί ε ζπλνρή ησλ νηθνηφπσλ απφ ηελ χπαξμή ηνπ. 

Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιφγεζε (βιέπε Παξάξηεκα Η παξνχζαο ΜΠΔ) ην έξγν ε 

νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ ρψξν ή ζε ζρέζε κε ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή NATURA (GR2220004).  

Σν ελ ιφγσ αγθπξνβφιην αθήλεη αλεπεξέαζηα ηα πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα, ηφζν ζην επίπεδν ηεο άκεζεο πεξηνρήο 
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ηεο ζρεηηδφκελεο κε απηφ δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ζην επξχηεξν επίπεδν ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο NATURA. 

πλεπψο ην ππφ εμέηαζε έξγν, ζε θακία πεξίπησζε:  

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ή ζα δηαθφςεη ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

 δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο Natura 2000  

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα ειαηηψζεη ηελ έθηαζε ή θαηαθεξκαηίζεη ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα επεξεάζεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ην βαζκφ δηαηήξεζεο ηεο δνκήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο.  

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα ειαηηψζεη ην κέγεζνο ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ 

πξνζηαηεχνληαη  

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα επεξεάζεη ηνλ βαζκφ απνκφλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο 

πνπ πξνζηαηεχνληαη  

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα επεξεάζεη ηνλ βαζκφ δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα είδε 

πνπ πξνζηαηεχνληαη  

 Γελ έρεη αιιά νχηε ζα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηφπνπ. 

πλεπψο δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο πξναλαθεξφκελεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, κε 

απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ζε απηέο λα είλαη κεδεληθέο. 

Σέινο, ε κηθξή θιίκαθα ηνπ έξγνπ ζπλεγνξεί φηη δελ πξνθαινχληαη ηπρφλ αζξνηζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000 ζε ζρέζε κε άιια έξγα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή (ηα νπνία είλαη επίζεο πνιχ κηθξήο 

θιίκαθαο). 

9.5.3 Γάζη / Γαζικέρ εκηάζειρ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ ζπλδέεηαη θαη δελ επηθέξεη επηπηψζεηο ή επεξεαζκφ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

(κεδεληθέο). 

9.6 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1 Υυποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ - σπήζειρ γηρ 

Οη επηπηψζεηο ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηηο ρξήζεηο γεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο θαζψο 

θαη κε ηα ηζρχνληα ρσξνηαμηθά θαη αλαπηπμηαθά ζρέδηα (ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά, θιπ). Μαθξνπξφζεζκεο δε 

επηπηψζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο είλαη 

αζχκβαηεο κε ην εμεηαδφκελν έξγν. 

Δηδηθφηεξα, ην πθηζηάκελν αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο γεληθνχο αλαπηπμηαθνχο 

ζηφρνπο ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαλ ζηελ εγθεθξηκέλε αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδίνπ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ. Δπίζεο, εηδηθέο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ δελ 

απνξξένπλ γηα ηελ άκεζε πεξηνρή.  

πλεπψο ην έξγν βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο πθηζηάκελεο ρσξνηαμηθέο παξακέηξνπο θαη ξπζκίζεηο φπσο 

απηέο ππαγνξεχνληαη απφ ηηο βαζηθέο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο θαη δελ πξφθεηηαη λα πξνθαιέζνπλ θακία αιιαγή ζηνλ 

ζεκεξηλφ ρσξνηαμηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα Κεθάιαηα 5 θαη 8 ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

Γεληθά ην ελ ιφγσ αγθπξνβφιην ζηελ Αγία Πειαγία , είλαη έλαο πθηζηάκελνο ιηκέλαο ηνπξηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, ν 

νπνίνο «ζέβεηαη» ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαζεζηψο θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη 
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αλάπηπμεο απηήο (ζπλέξγεηα κε άιινπο ιηκέλεο, ηάζεηο εμέιημεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, θ.ιπ.).  

πλνςίδνληαο, νη επηπηψζεηο ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο ρξήζεηο γεο είλαη κεδεληθέο. 

9.6.2 Οικιζηική δομή/Γιάπθπυζη και λειηοςπγίερ ηος ανθπυπογενούρ πεπιβάλλονηορ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ είρε κέρξη ζηηγκήο θαη δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη κειινληηθά ηελ νηθηζηηθή θαη πνιενδνκηθή 

δνκή ησλ νηθηζκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο επίζεο δελ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ησλ γχξσ πεξηνρψλ δεδνκέλεο ηεο κηθξήο θιίκαθάο ηνπ. 

Κπξίσο ινηπφλ ιφγσ ηεο θχζεσο θαη ηεο θιίκαθάο ηνπ, δελ πξφθεηηαη λα ζπκβάιεη κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ 

εγθαηάζηαζε, δηαζπνξά, ππθλφηεηα ή ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο 

πεξηνρήο, θαζψο επίζεο θαη δελ ζα επεξεάζεη ηελ ππάξρνπζα θαηνηθία ή ζα δεκηνπξγήζεη αλάγθε γηα πξφζζεηε 

θαηνηθία ζηελ πεξηνρή ίδξπζεο ηνπ. 

πκπιεξσκαηηθά επίζεο δε δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο, νχηε παξνπζηάδεη πςειή ζπγθέληξσζε 

εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

πλεπψο ην έξγν δελ ζρεηίδνληαη κε νηνλδήπνηε ηξφπν κε επηβαξχλζεηο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθηζηηθή δνκή ή ζηηο 

αλζξσπνγελείο ιεηηνπξγίεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη επηπηψζεηο είλαη κεδεληθέο. 

9.6.3 Πολιηιζηική κληπονομιά 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ είρε κέρξη ζηηγκήο θαη δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη 

αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο δεδνκέλνπ φηη ζηελ γεηηληάδνπζα ζην έξγν πεξηνρή δελ έρνπλ εληνπηζζεί 

αξραηφηεηεο (θεξπγκέλεο θαη ππφ θήξπμε).  

πλεπψο, νη επηπηψζεηο ζηελ αξραηνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο είλαη 

κεδεληθέο.  

9.7 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

9.7.1 Κοινυνικο-οικονομικό πεπιβάλλον / Αναπηςξιακή θςζιογνυμία ηηρ πεπιοσήρ 

Οη νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο έρνπλ πξνθιεζεί θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ (αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη παξαθψιπζε ηεο νκαιήο ζπγθνηλσλίαο ιφγσ 

ηεο θίλεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο εμαηηίαο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, 

ηεο θαηάιεςεο ρψξνπ ιφγσ απφζεζεο πιηθψλ θιπ., εξγνηαμηαθέο νριήζεηο εμαηηίαο ηνπ ζνξχβνπ, ηεο εθπεκπφκελεο 

ζθφλεο θιπ.). Οη παξαπάλσ επηπηψζεηο ήηαλ πξνζσξηλέο θαη κηθξήο θιίκαθαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ αγθπξννβνιίνπ έρεη επηθέξεη θπξίσο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 

Σα ιηκεληθά έξγα ζηνλ φξκν Αγίαο Πειαγίαο εμππεξεηνχλ αλάγθεο ειιηκεληζκνχ πξσηίζησο ηνπξηζηηθψλ θαη 

δεπηεξεπφλησλ επαγγεικαηηθψλ θαη εξαζηηερληθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή θαη 

αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη γεληθφηεξα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Σν ελ ιφγσ αγθπξνβφιην δελ έρεη επεξεάζεη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε θαλέλα ηξφπν ηελ παξάθηηα 

αθηνκεραληθή θαη ζηεξενκεηαθνξά θαζφζνλ δελ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ θίλεζε ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ. Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη δηαθαλεί θαη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ επεξεαζηεί νη 

πιεζηέζηεξεο θνιπκβεηηθέο αθηέο. 
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9.7.2 Κίνδςνορ ανώμαλυν καηαζηάζευν / Ανθπώπινη ςγεία 

9.7.2.1 Τγιεινή & Αζθάλεια ζηο σώπο επγαζίαρ 

Καηά ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ή γεληθφηεξα 

αζηνρηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ.  

Δληνχηνηο, γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ρέδην Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

Δάλ νη θαλφλεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηεξνχληαη, ηφηε νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

αηπρεκάησλ κεηψλνληαη θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία απηψλ 

κπνξνχλ αθφκε θαη λα εμαιεηθζνχλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ απφ κηθξέο (αξλεηηθέο), κέγεζνο φπνπ φκσο κεηψλεηαη δξακαηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

9.7.2.2 Γημόζια ςγεία 

Ζ έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ αγθπξνβνιίνπ ζηνλ φξκν ηεο Αγίαο Πειαγίαο δελ έρεη επεξεάζεη κε νηνλδήπνηε 

ηξφπν δπζκελψο ηελ δεκφζηα πγεία. Σνχην πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζζεί θαη ζην κέιινλ κε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, φπσο άιισζηε ηζρχεη κέρξη ζήκεξα είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο. Βέβαηα δελ 

κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ην νπνίν θαη λα επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν ηελ δεκφζηα πγεία.  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ραξαθηεξίδνληαη κηθξέο (αξλεηηθέο) έσο 

ακειεηέεο, κέγεζνο φπνπ φκσο κεηψλνληαη δξακαηηθά ζρεδφλ εθκεδελίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

9.8 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

Ο ιηκέλαο απνηειεί πφιν έιμεο εληνπίσλ αιιά θαη ηνπξηζηψλ – επηζθεπηψλ. Σα δηεξρφκελα ζθάθε δελ ζπλαξηψληαη άκεζα κε 

αχμεζε ηεο θίλεζεο ζην νδηθφ δίθηπν.  

Ο κέζνο αξηζκφο δηαδξνκψλ απφ θαη πξνο ην πθηζηάκελν αγθπξνβφιην θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 

ζρέζε κε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε. Οη θπθινθνξηαθνί θφξηνη πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κηθξνί θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ππεξβαίλνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δξφκσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ε θάζε πεξίπησζε θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θπθινθνξηαθά κέηξα θαη αλαγθαίεο απαγνξεχζεηο ζηηο ψξεο αηρκήο ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο εθφζνλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

Σα ιηκεληθά έξγα δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πδξνδφηεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη γίλεη ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο, ε επηβάξπλζε ηνπ νπνίνπ είλαη κηθξνχ 

κεγέζνπο αθνχ δελ γίλεηαη ρξήζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη φηη σο δείθηεο θαηαλάισζεο λεξνχ ζε ζχγρξνλεο καξίλεο θαη θαηαθχγηα: 100 ιηη/εκ/ζέζε 

ζθάθνπο φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξήζε ησλ δηαηηζέκελσλ απνδπηεξίσλ θαη wc, ελψ ε κέζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

ελφο ζθάθνπο αλά εκέξα: 2,5 kw/εκέξα. 

Ζ ζπλέρηζε ινηπφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα δελ ζα επηθέξεη νπνηαδήπνηε αξλεηηθή επίπησζε ζηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο 

ηεο πεξηνρήο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηπηψζεηο ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο απφ ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα είλαη κεδεληθέο. 
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9.9 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΙ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σα πξνηεηλφκελα έξγα δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ πέξαλ απηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ.  

Ζ ζπλέξγεηα ηνπ έξγνπ κε ηηο πηέζεηο έρεη λα θάλεη κε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία, ζην ζφξπβν, ζηελ παξαγσγή 

πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ζηελ ελδερφκελε πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε πξνο ηνχην, είλαη θαη ε πηνζέηεζε κέηξσλ θαη πξνλνηψλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 10.  

ηνλ αληίπνδα, ε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ έρεη θαη ζα έρεη θπξίσο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θαη παξαζεξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

πλεπψο νη επηπηψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζε ζπζρέηηζε κε ηηο πθηζηάκελεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζην άκεζν θαη 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθέο, ζεκαληηθέο, κφληκεο θαη κε αλαζηξέςηκεο. 

9.10 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νη δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηκφζθαηξα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ζηνπο 

εθπεκπφκελνπο ξχπνπο (θαπζαέξηα) πνπ παξάγνληαη απφ ηε δηαθίλεζε κεραλνθίλεησλ ζθαθψλ θαη νρεκάησλ. Οη 

ξχπνη απηνί δηαθξίλνληαη ζηνπο πξσηνγελείο (CO2, CO, HC, SO2, αησξνχκελα ζσκαηίδηα), ησλ νπνίσλ ε παξνπζία 

νθείιεηαη ζηελ θαχζε βελδίλεο ή πεηξειαίνπ ζηνλ θηλεηήξα ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ζθαθψλ θαη ζηνπο δεπηεξνγελείο 

(NO2, O3), νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξσηνγελψλ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Οη δε ζπγθεληξψζεηο ησλ παξαγφκελσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ εμαξηψληαη θαη πνηθίινπλ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

φπσο: 

 αξηζκφο ησλ ζθαθψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην αγθπξνβφιην, 

 είδνο κεραλήο (π.ρ. αηκνκεραλή, πςειήο/ κεζαίαο/ ρακειήο ηαρχηεηαο, κεραλή γηα θφξησζε-εθθφξησζε θιπ.) 

 είδνο θαπζίκνπ (π.ρ. πεηξέιαην Diesel, βελδίλε, πγξαέξην θιπ.) θαη ρξήζε 

 είδνο θίλεζεο, δειαδή ηαμίδη ζε αλνηρηή ζάιαζζα, ειηγκνί, παξακνλή ζε ιηκάλη, ή θφξησζε/ εθθφξησζε θαη 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα θάζε κηα απφ απηέο 

Δπηπηψζεηο απφ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ αγθπξνβνιίνπ, ε έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ 

δελ έρεη επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα ηεο πεξηνρήο κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αεξίσλ ξχπσλ θαηί ην νπνίν δελ δχλαηαη λα 

κεηαβιεζεί απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξήο αχμεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ θαη ζα εμππεξεηνχληαη απφ ην 

αγθπξνβφιην, ε νδφο πξφζβαζε έρεη επαξθή θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα γηα ηνλ πξνβιεπφκελν απηφ θφξην, κε 

απνηέιεζκα λα κελ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη θαη’ επέθηαζε απμεκέλε εθπνκπή 

αέξησλ ξχπσλ.  

Οη πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ νδηθή θπθινθνξία ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, είλαη ρακειέο θαη θάησ ησλ 

νξίσλ πνπ νξίδεη ε πνιηηεία.  

Δπηπηψζεηο απφ ηελ θπθινθνξία ζθαθψλ 

Άιιε πεγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο, είλαη ε θίλεζε ησλ ζθαθψλ ζην αγθπξνβφιη. 

Όζνλ αθνξά ζηηο εθπνκπέο ησλ ζθαθψλ απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θίλεζή ηνπο. Οη εθπνκπέο ξχπσλ απφ έλα πινίν απνηεινχλ ζπλάξηεζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο πιεχζεο (ηαρχηεηα) θαη ζε κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε 
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κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ (ειηθία, ηζρχο θηλεηήξηνο θιπ) θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (θφξηηζε κεραλήο, 

ζεξκνθξαζία, πνηφηεηα θαπζίκνπ). 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηηο εθπνκπέο απηέο είλαη φηη εθιχνληαη θπξίσο θαηά ηελ θάζε ηνπ πινπ θαη φρη θαηά ηελ 

πξφζδεζε ηνπ ζθάθνπο ζην θξεπίδσκα. εκεηψλεηαη δε φηη νη κεραλέο ησλ ζθαθψλ θαηά ηνλ απφπινπ – θαηάπινπ 

δνπιεχνπλ κε κεησκέλε ηζρχ. 

Γεληθά νη έξεπλεο πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηεζλέο επίπεδν, έρνπλ απνδείμεη φηη νη απφ ηε λαπηηιία 

πξνεξρφκελνη ξχπνη, είλαη ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), 

νη πδξνγνλάλζξαθεο (HC) θαη ν θαπλφο (TSP). Οη παξαπάλσ ξχπνη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλνη, φηαλ ζαλ 

θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη ην πεηξέιαην diesel. 

ηνλ επφκελν Πίλαθα δίλνληαη ελδεηθηηθά ζπληειεζηέο εθπνκπήο πξνζαξκνζκέλνη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο 

δίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Η. Δγγιέδνπ, Β.. Σζειέληεο, Δ. Σδαλλάηνο, θαη Γ.Θ.Ακαλαηίδεο, "Δθηίκεζε ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά", Σερληθά Υξνληθά, 2, 

1992). 

ςνηελεζηέρ εκπομπήρ εμποπικών πλοίυν (gr/kWh) 

ΔΙΓΟ ΠΛΟΙΟΤ CO NOx HC SO2 TSP 

ΘΑΛΑΙΑ ΠΛΟΙΑ < 1600 ΚΟΥ 2,6 8,7 1,2 4,0 0,5 

ΑΛΙΔΤΣΙΚΑ 2,6 8,7 1,2 1,3 0,5 

ΣΑΥΤΠΛΟΑ 4,2 10,1 5,4 01,3 0,5 

Όζνλ αθνξά ζηα αιηεπηηθά θαη ηνπξηζηηθά ζθάθε, ε πηζαλή επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε αέξηνπο ξχπνπο (CO, 

NOx, CxHy, SO2, αηζάιε θιπ.) είλαη αζήκαληε, θαζψο νχηε ν φγθνο είλαη κεγάινο, νχηε ε θίλεζε ησλ ζθαθψλ απηψλ 

(σο επί ην πιείζην κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο) πξνθαιεί αμηφινγε εθπνκπή αεξίσλ ξχπσλ. 

Έθιπζε ζθφλεο δελ πξνβιέπεηαη απφ θακία δηαδηθαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ. 

πλνιηθά εθηηκάηαη φηη φιεο νη ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ξχπσλ βξίζθνληαη θάησ απφ ηα φξηα ηφζν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (Π.Ο.Τ). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη επηπηψζεηο αέξηαο ξχπαλζεο αθφκα θαη θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο θπθινθνξηαθέο θαη 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαη κηθξήο ζεκαζίαο θαη ζρεδφλ κε αμηνινγήζηκεο δεδνκέλνπ φηη: 

 ν κηθξφο αξηζκφο ζθαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην έξγν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπνξαδηθή θίλεζε απηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ, δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο νχηε πξφθεηηαη ζην κέιινλ λα αιινηψζεη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκφζθαηξαο. 

 νη επηθξαηνχληεο άλεκνη, ε αλππαξμία πεξίθιεηζησλ ρψξσλ θαη ην αλαπεπηακέλν ζαιάζζην πεδίν ζπληεινχλ 

ζηελ άκεζε θαη πιήξε δηαζπνξά ησλ φπνησλ αέξησλ ξχπσλ 

 ε ρξήζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ είλαη θπξίσο επνρηαθή θαη θαηά ζπλέπεηα ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο 

πςειήο πιεξφηεηαο θπξίσο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 

Ωο εθ ηνχηνπ νη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ηεο πεξηνρήο αλακέλνληαη ακειεηέαο ζεκαληηθφηεηαο θαη 

έληαζεο, νη νπνίεο κε ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηα εζληθά θαη δηεζλή ζηάληαξλη θαη ηελ εθαξκνγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κπνξνχλ λα κεηξηαζζνχλ ζρεδφλ ζην ειάρηζην. 

9.11 ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΟΝΗΔΙ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξ. 6.4.6 ηεο παξνχζαο κειέηεο, δελ αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  
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Όζνλ αθνξά ζηνλ ζφξπβν απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ζθαθψλ, επηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζε ρακειά επίπεδα, δεδνκέλνπ 

φηη θαηά ηελ είζνδν / έμνδν ησλ ζθαθψλ απφ ην ιηκάλη θαζψο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζδεζεο απηψλ ζην 

θξεπίδσκα, νη κεραλέο ησλ ζθαθψλ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ ρακειέο ζηξνθέο.  

Σα επίπεδα ζνξχβνπ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε δηέπνληαη απφ ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 94/25/ΔΔ 

θαη 2003/44/ΔΔ νη νπνίεο πξνλννχλ φηη ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα 

επηηπγράλνπλ ηα πην θάησ επίπεδα ζνξχβνπ. 

Δπίπεδα θοπύβος από μησανοκίνηηα ζκάθη βάζει ηηρ Οδηγίαρ 2003/44/ΔΔ 

Single Engine Power in kW Maximum Sound Pressure Level=LpASmax in dB 

Pn < 10kW 67 

10 <Pn< 40 72 

Pn>40 75 

10kW= 15 hp 40kW= 54 hp 

Pn = rated engine power in kW at rated speed and LpSmax= maximum sound pressure levels in dB 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζφξπβν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρεξζαία θπθινθνξία, είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, δεδνκέλνπ φηη ν 

αξηζκφο ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη απφ θαη πξνο ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη επηπιένλ ε 

ηαρχηεηα θπθινθνξίαο είλαη ρακειή.  

Γνλήζεηο 

Γελ αλακέλνληαη δνλήζεηο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη. 

9.12 ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ 

Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ δελ δεκηνπξγνχληαη αθηηλνβνιίεο θαη δελ ζα πξνθιεζνχλ νηνλδήπνηε επηπηψζεηο 

ζρεηηθέο κε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. πλεπψο, ηέηνηνπ είδνπο επηπηψζεηο είλαη κεδεληθέο θαη δελ απαηηείηαη ε ιήςε 

κέηξσλ. 

9.13 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΑ ΤΓΑΣΑ 

9.13.1 Δκηίμηζη & αξιολόγηζη ηυν επιπηώζευν ζηα επιθανειακά ύδαηα (πλην θαλαζζίυν ςδάηυν) & 
ςπόγεια ύδαηα 

Σν έξγν δελ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά (πιελ ζαιαζζίσλ πδάησλ) θαη ππφγεηα 

χδαηα ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππφγεηα χδαηα ην έξγν δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο πδξαπιηθήο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ηεο ιηκελνιεθάλεο θαη ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κεηαθνξά ξππαληηθψλ θεξηψλ ζηα ρεξζαία ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο πδξεπηηθέο αλάγθεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα θαιχπηνληαη, φπσο ζπκβαίλεη 

άιισζηε κέρξη ζήκεξα απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ην έξγν δελ επεξεάδνληαη κε νηνλδήπνηε ηξφπν ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα ηεο πεξηνρήο. 

9.13.2 Δκηίμηζη & αξιολόγηζη ηυν επιπηώζευν ζηο θαλάζζιο πεπιβάλλον 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε MARPOL 73/78 πεξί Πξφιεςεο ηεο Ρχπαλζεο ηεο Θάιαζζαο απφ Πινία, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, έρεη σο ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απφξξηςε πεηξειαίνπ, 

ρεκηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ ή απνβιήησλ απφ πινία. Ζ χκβαζε επηβάιιεη ζηα θξάηε κέιε ηεο λα 
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εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ δηεπθνιχλζεσλ ππνδνρήο ησλ απνβιήησλ ησλ πινίσλ ζηα 

ιηκάληα.  

Ζ έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην αγθπξνβφιην ηεο Αγίαο Πειαγίαο δελ έρεη 

επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πνηφηεηα ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο άκεζεο πεξηνρήο. Δληνχηνηο δελ δχλαηαη λα απνθιεηζζεί 

ε πηζαλφηεηα κειινληηθά κηαο ππνβάζκηζεο απηψλ εάλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα ηα φζα 

νξίδεη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ληκέλα. Ο θχξηνο απνδέθηεο ξχπσλ είλαη ε ιηκελνιεθάλε ελψ νη ξχπνη είλαη 

δπλαηφλ λα δηαζπείξνληαη θαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα κέζσ ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ. 

Αθνινχζσο ινηπφλ αλαθέξνληαη νη δπλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ, ζε φηη αθνξά ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη ζε: 

 Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ρξήζηεο ηνπ αγθπξνβνιίνπ 

 Δπηπηψζεηο ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο, σο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δπλακηθήο θαηάζηαζεο 

Σα ιηκεληθά έξγα κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή ζεκεηαθήο θαη κε-ζεκεηαθήο πεγήο κφιπλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, παξφιν πνπ ζπλήζσο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ξππαίλνπλ ζεκαληηθά ην 

πεξηβάιινλ. Ζ εηζαγσγή ξππνγφλσλ νπζηψλ ζηε ζάιαζζα απφ κηα εγθαηάζηαζε φπσο ην ππφ εμέηαζε αγθπξνβφιην 

δχλαηαη λα ζπκβεί θπξίσο κε δχν ηξφπνπο, ηελ εηζαγσγή ξχπσλ απφ ηα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη ή δηαθηλνχληαη ζηε 

ιηκελνιεθάλε θαη απφ ηελ εηζξνή ξχπσλ νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ (θαη βξίζθνπλ 

δίνδν ζηελ ιηκελνιεθάλε. 

Δίλαη έηζη δπλαηφ λα πξνθιεζεί ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη ησλ ηδεκάησλ θαη θαη' επέθηαζε 

λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο φρη κφλν γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, αιιά αθφκε θαη γηα ηελ επράξηζηε 

παξακνλή ησλ επηβαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ αγθπξνβνιίνπ (αληηαηζζεηηθή εηθφλα ηεο ιηκελνιεθάλεο, άζρεκε νζκή 

θιπ.).  

Όζνλ αθνξά ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ αγθπξνβνιίνπ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο, απηέο αθνξνχλ ζε:  

o Απόππιτη λςμάηυν από ηα ελλιμενιζμένα ζκάθη ζηη θάλαζζα η οποία πποκαλεί οπγανική πύπανζη. Ο 

εκπινπηηζκφο ησλ λεξψλ κε νξγαληθή χιε θαη ζξεπηηθά άιαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηλφκελα ζαιάζζηνπ 

επηξνθηζκνχ, φπσο αχμεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγηθφηεηαο, αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηηο βηνρεκηθέο 

δηαδηθαζίεο νμπγφλνπ (BOD), θαζψο θαη αλάπηπμε βαθηεξίσλ ή άιισλ κηθξννξγαληζκψλ. Οη ζπλέπεηεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ επηξνθηζκνχ γίλνληαη εληνλφηεξεο (δεκηνπξγία αλνμηθψλ ή/θαη αδσηθψλ ζπλζεθψλ) φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θιεηζηέο, αβαζείο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, φηαλ ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

πξνθαιείηαη ζηξσκάησζε θαη επνκέλσο πεξηνξίδεηαη ε θπθινθνξία θαη αλαλέσζε ησλ λεξψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα δηαρείξηζεο. 

o Πιθανή απόππιτη μεηάλλυν. Πνιπάξηζκα κεηαιιηθά ζηνηρεία εηζέξρνληαη ζην ζαιάζζην λεξφ, είηε θαη' επζείαλ 

απφ ηα ειιηκεληζκέλα ζθάθε, είηε έκκεζα απφ ην πιχζηκν ησλ πξνβιεηψλ θαη ησλ δαπέδσλ ησλ θξεπηδσκάησλ 

απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο. Δηδηθφηεξα, νη θπξηφηεξεο ζπλήζεηο πεγέο κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελψζεψλ ηνπο είλαη 

νη: 

 Απφπιπζε ρεξζαίσλ ρψξσλ 

 Καπζαέξηα απφ ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε: Σα θαπζαέξηα ησλ κεραλνθίλεησλ ζθαθψλ πεξηέρνπλ 

κνιπβδνχρεο ελψζεηο, νη νπνίεο δηαζπείξνληαη ζην ζαιάζζην λεξφ. Απηή ε πεγή ζα ππάξρεη ζηελ 

πεξίπησζή καο αιιά ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ ζθαθψλ: Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ ζθαθψλ 

γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε ρξήζε ρξσκάησλ κε βάζε ηνλ ςεπδάξγπξν (Εn). ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 
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ππνινγίδεηαη φηη ε εηήζηα θαηαλάισζε ςεπδαξγχξνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,1 έσο 1kg αλά m2 κεηαιιηθήο 

επηθαλείαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη, π.ρ. γηα έλα ηζηηνθφξν κήθνπο 6m, 1,0 έσο 10,0 kg Εε εηεζίσο (χθαιε 

επηθάλεηα 10 m2)  

 Ζιεθηξφιπζε πξνζηαηεπηηθψλ αλνδίσλ απφ ςεπδάξγπξν: Σα αλφδηα απηά ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξα 

ζεκεία ησλ ζθαθψλ θάησ απφ ηελ ίζαιν. Καη απηφ φκσο αθνξά κεηαιιηθά ζθάθε. 

 Αληηξξππαληηθή πξνζηαζία πθάισλ: Ζ αληηξξππαληηθή πξνζηαζία ησλ πθάισλ ησλ ζθαθψλ έρεη ζθνπφ 

λα παξεκπνδίζεη ηελ πξνζθφιιεζε θαη αλάπηπμε επί ησλ πθάισλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ, κε 

επηζηξψζεηο ησλ πθάισλ κε πθαινρξψκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηνμηθέο κεηαιιηθέο ή νξγαλνκεηαιιηθέο 

νπζίεο (Cu, Zn, As θιπ.) θαη βαζίδνληαη ζηηο δηεξγαζίεο ηεο εθπιχζεσο δειεηεξίσλ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπο. 

Γεληθά αλαθέξεηαη φηη ε απνπζία επηζθεπαζηηθήο δψλεο ζηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ηνπ αγθπξνβνιίνπ νπζηαζηηθά 

θαζηζηά ηελ πηζαλφηεηα επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε κέηαιια εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

o Πιθανή διαπποή ή απόππιτη από ηα ζκάθη ζηη θάλαζζα καςζίμυν, λιπανηικών και ζενηινόνεπυν, η 

οποία πποκαλεί πύπανζη από πεηπελαιοειδή ή άλλερ σημικέρ ενώζειρ. Σα πεηξειαηνεηδή δεκηνπξγνχλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έλα ιεπηφ ζηξψκα ("θηικ"), ην νπνίν παξεκπνδίδεη ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ηε δηάρπζε ηνπ νμπγφλνπ. Ζ κείσζε ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηε κείσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. Παξφκνηεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο έρεη ε δεκηνπξγία πεηξειαηνθειίδαο απφ εθηεηακέλε δηαξξνή θαπζίκσλ.  

Δληνχηνηο, ζην πιαίζην ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηα πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα ζθάθε 

πνπ ειιηκελίδνληαη ζε απηφ ζα παξαδίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα ζθάθε ζηηο Δπθνιίεο Τπνδνρήο Απνβιήησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην Γ.Λ.Σ Κεθαιιελίαο - Ηζάθεο. Οη Δπθνιίεο Τπνδνρήο Απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αθνξνχλ ζηα πγξά πεηξειαηνεηδή απφβιεηα (ζεληηλφλεξα, παιαηά πεηξέιαηα θιπ.) θαη ζηα απφβιεηα ειαίσλ.  

o Πιθανή απόππιτη από ηα ζκάθη ςγπών αποβλήηυν, ηα νπνία θπξίσο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ λαπηηθψλ ηνπαιεηψλ θαη ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ ησλ θνπδηλψλ. 

Γεληθά αλαθέξεηαη φηη νη λαπηηθέο ηνπαιέηεο ιεηηνπξγνχλ κε ρεηξνθίλεηεο ή ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο θαη κπνξνχλ λα 

απνκαθξχλνπλ ηα ιχκαηα ζηε ζάιαζζα. Παξ' φηη ε ξχπαλζε απφ ηελ πεγή απηή είλαη γεληθφηεξα κηθξή ιφγσ θαη 

ηεο εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πνπ γίλεηαη ησλ λαπηηθψλ ηνπαιεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο πξνθαινχκελεο 

ξχπαλζεο, ηα ζθάθε αλαςπρήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηνπλ δεμακελή ζπιινγήο ησλ ιπκάησλ (Holding tank) ή 

ρεκηθή ηνπαιέηα. Οη δεμακελέο ζπιινγήο ή νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο αδεηάδνληαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. Καηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαη κε πξνυπφζεζε ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ, δελ είλαη δπλαηή ε παξαγσγή θαη ε 

δηάζεζε ιπκάησλ ησλ ζθαθψλ εληφο ηνπ αγθπξνβνιίνπ, άξα δελ αλακέλνληαη θαη επηπηψζεηο απφ ηέηνηνπ είδνπο 

ιχκαηα. 

Έηζη, επηπηψζεηο απ' ηε δηάζεζε ιπκάησλ ζθαθψλ, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ κφλν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (π.ρ. 

βχζηζε ζθάθνπο) ή ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ. Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή πηζαλφηεηα 

πξφθιεζεο αηπρήκαηνο, ζεσξείηαη ακειεηέα ε ξχπαλζε πνπ ζα πξνέιζεη απ' ηα δηαξξένληα αλζξσπνγελή 

ιχκαηα ηνπ ζθάθνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιηκέλσλ.  

ε πεξίπησζε φκσο πνπ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιηκέλσλ, ηφηε νη επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηα αλζξσπνγελή ιχκαηα είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηα θάησζη: 

 Αλάπηπμε επηξνθηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή 

 Αλάπηπμε αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ ζηε ζάιαζζα 

 Γπζνζκίεο, νθεηιφκελεο ζηα πξντφληα αλαεξφβηαο απνδφκεζεο ηεο νξγαληθήο χιεο 
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 Νέθξσζε ηεο πδξφβηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ζπλέπεηα πάιη ηεο χπαξμεο αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ. Ζ κελ 

ηρζπνπαλίδα ζα κεηαλαζηεχζεη. Ζ δε κε δπλάκελε λα κεηαλαζηεχζεη παλίδα (νζηξαθνεηδή) θαη ε 

ρισξίδα ζα νδεγεζνχλ ζε θαηαζηξνθή. 

 Απμεκέλε ζνιεξφηεηα, απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ ζηε ζάιαζζα. 

Ζ έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ιηκεληθνχ έξγνπ δελ έρεη επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξάθηησλ πδάησλ. Οπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα κειινληηθήο ππνβάζκηζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηεί 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθ. 10 ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

o Η απόππιτη ζηεπεών αποβλήηυν ζηη θάλαζζα (marine debris) πνπ πξνθαιεί ηφζν αηζζεηηθή ππνβάζκηζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηνπ ιηκέλα, φζν θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε απφξξηςε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαηεζηξακκέλσλ δηρηπψλ θαη παξαιηεπκάησλ 

πξνθαιεί ζεκαληηθή νξγαληθή ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλζήθεο επηξνθηζκνχ (αλνμηθέο ζπλζήθεο, 

θαθνζκία θιπ.). Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα δηαρείξηζεο. 

πκπιεξσκαηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζε πεξηφδνπο αηρκήο θαη πιεξφηεηαο, θπξίσο απφ ηνπο 

ρεξζαίνπο ρψξνπο, δχλαηαη λα δεκηνπξγεί πνζφηεηεο ζηεξεψλ απνβιήησλ φπσο ράξηηλεο θαη πιαζηηθέο 

ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθέο ζαθνχιεο, γπάιηλα θαη πιαζηηθά κπνπθάιηα, ηελεθεδάθηα αινπκηλίνπ, απνηζίγαξα, 

πιαζηηθά θαιακάθηα θ.α, ηα νπνία εάλ δελ δηαρεηξίδνληαη ζσζηά κπνξεί λα θαηαιήμνπλ εληφο ηεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο. Σα απνξξίκκαηα είηε ζπγθεληξψλνληαη επηπιένληα ζηα ζεκεία πνπ ειαρηζηνπνηείηαη ε πδξνδπλακηθή 

ελέξγεηα, είηε βπζίδνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο, απνηειψληαο θίλδπλν γηα ηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο νη νπνίνη κπνξεί λα παγηδεπηνχλ ζε απηά ή λα ηα θαηαλαιψζνπλ πεξλψληαο γηα ηξνθή. 

Σν έξγν σζηφζν δηαζέηεη έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ επηπηψζεηο ηέηνηνπ είδνπο δελ έρνπλ παξνπζηαζζεί. 

o Η μησανική ανάδεςζη ηος πςθμένα, από ηιρ έλικερ και ηιρ άγκςπερ ηυν ζκαθών, ε νπνία πξνθαιεί αχμεζε 

ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη δηαηαξαρή ησλ βελζηθψλ βηνθνηλσληψλ. Ζ επίπησζε απηή είλαη, σζηφζν, 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ ζπλεπάγεηαη ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θαη ηεο βελζηθήο 

βηνθνηλφηεηαο.  

πλήζσο επηπηψζεηο ηέηνηνπ είδνπο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε αβαζή, θάησ ησλ δχν κέηξσλ θαη ζε κεγάιεο 

ηαρχηεηεο πιεχζεο. Δληφο ηνπ φξκνπ αιιά θαη ηεο ιηκελνιεθάλεο ηνπ έξγνπ ε δηαθίλεζε ησλ ζθαθψλ γίλεηαη ζε 

ρακειέο ηαρχηεηεο, ηα βάζε είλαη ζεκαληηθά θαη νη επηπηψζεηο απφ ηε δηαθίλεζε ζθαθψλ ζεσξνχληαη 

πεξηβαιινληηθά κε αμηνινγήζηκεο. 

o Αηςσημαηική πύπανζη ηνπ ζαιάζζηνπ απνδέθηε, ε νπνία κπνξεί λα πξνέιζεη απφ α) πξφζθξνπζε (κε άιιν 

πινίν ή πάλσ ζε ιηκάλη, θ.ι.π), β) πξνζάξαμε (ζε αβαζή λεξά ή ζε χθαιν), γ) ππξθαγηά (νιηθή ή κεξηθή), δ) 

βχζηζε (αλεμαξηήησο αηηίσλ), θαη ε) κηθηέο κνξθέο ησλ παξαπάλσ (φπσο πξφζθξνπζε θαη βχζηζε, ππξθαγηά θαη 

βχζηζε, πξφζθξνπζε θαη ππξθαγηά θ.ι.π.) 

Οη ξππάλζεηο απηέο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο λαπηηιηαθήο θίλεζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο 

έρνπλ εθαξκνγή γεληθά κέηξα πνπ ζε θάζε πεξίπησζε, είηε εκπίπηνπλ ζηνπο δηεζλείο Καλφλεο Ναπζηπινΐαο, είηε 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο επηηαγέο ηεο Διιεληθήο θαη Γηεζλνχο Ννκνζεζίαο. 

o Πεπιοδική ζςνηήπηζη υθέλιμος βάθοςρ λιμενικών έπγυν, ε νπνία ελδέρεηαη λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αγθπξνβνιίνπ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εθηηκάηαη φηη ζα ιαβαίλνπλ ρψξα θάζε δεθαπέληε κε 

είθνζη ρξφληα πεξίπνπ, θαη κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ επηβεβαησηηθψλ εξεπλψλ 

(βπζνκεηξήζεηο). Οη επηπηψζεηο απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ σθέιηκνπ εζηηάδνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

ζνιεξφηεηαο ιφγσ δηαηαξαρήο ηνπ ππζκέλα. Ζ επίπησζε απηή ζα είλαη πξνζσξηλή, φζν δηαξθνχλ νη εξγαζίεο, 

θαη είλαη αλαπφθεπθηε. Καηάιιεια κέηξα ζα ιεθζνχλ γηα ηελ δηάζεζε ησλ βπζνθνξεκάησλ. 
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Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπάλσ επηπηψζεσλ ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα. 

Ζ έσο ζήκεξα ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην αγθπξνβφιην ηνπ φξκνπ «Αγία Πειαγία» δελ 

έρεη επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πνηφηεηα ησλ παξάθηησλ πδάησλ, ε νπνία θαη δελ πξφθεηηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Οπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα κειινληηθήο ππνβάζκηζεο απηψλ είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηνξηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην επφκελν θεθάιαην, ήηνη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ζχκθσλα κε 

ηα εζληθά θαη δηεζλή ζηάληαξλη θαη ε εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

9.14 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΓΙΑΙΣΑ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ 

Παξάθηηα ξεχκαηα κέζα ζηε ιηκελνιεθάλε δελ ππάξρνπλ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πεξηγξαθέλησλ ιηκεληθψλ έξγσλ έρεη γίλεη 

ζηαδηαθά ηελ ηειεπηαία 20εηία θαη δελ έρεη κεηαβάιεη ηελ παξάθηηα δίαηηα ηεο πεξηνρήο, νχηε έρεη πξνθαιέζεη 

αθηνκεραληθά πξνβιήκαηα (πξνζακκψζεηο-δηαβξψζεηο) ζηελ πεξηνρή. 

9.15 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΠΑΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
ΟΒΑΡΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ Ή ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

Όπσο έρεη αλαιπζεί ζηελ παξάγξαθν 8.15 ηα πξνηεηλφκελα έξγα δελ δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα ηξσηφηεηαο έλαληη 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ηνπ έξγνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζεηζκνχ. Γηα 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα πθηζηάκελα έξγα βαξχηεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο έρνπλ επηδείμεη αληνρή ζηελ 

ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ππφ κειέηε έξγν δελ αλήθεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 

2012/18/ΔΔ - SEVESO III (ΚΤΑ 172058/2016, ΦΔΚ 354/Β/17-02- 2016), θαζψο δελ απνηειεί βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε 

απνζήθεπζεο ή επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο κεγάιεο 

έθηαζεο δελ πθίζηαηαη. H πηζαλφηεηα χπαξμεο κηθξφηεξεο θιίκαθαο αηπρήκαηνο είλαη ε ζπλήζεο ελφο ιηκεληθνχ έξγνπ, 

νη δε επηπηψζεηο ηνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ φζσλ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ (πρ επηπηψζεηο ζηα ζαιάζζηα χδαηα, θιπ). 

9.16 ΤΝΟΦΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Δ ΠΙΝΑΚΑ 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζην παξφλ θεθάιαην ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία κε αληηκεησπίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο.  

πγθεληξσηηθά ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ δίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (Μ.Π.Ε) 
τοσ 

«Αγκσροβολίοσ τοσριστικών σκαυών Αγίας Πελαγίας» 

 

9-15 

 
Πίνακαρ 9-1: ςγκενηπυηική παποςζίαζη ηυν επιπηώζευν ζηιρ επιμέποςρ πεπιβαλλονηικέρ παπαμέηποςρ 

ςνηελεζηέρ και Υαπακηηπιζηικά ηος Πεπιβάλλονηορ Δίδορ Μέγεθορ / Ένηαζη Έκηαζη Γιάπκεια 
Μησανιζμόρ 
Δμθάνιζηρ 

Αναζηπετιμόηηηα 
Αναγκαιόηηηα 
λήτηρ μέηπυν 

Γενικέρ Καηηγοπίερ Δπιπηώζευν ηος 
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Δπιπηώζειρ ζηα κλιμαηικά και βιοκλιμαηικά σαπακηηπιζηικά 
  

 
   

  
   

   
       

  

Δπιπηώζειρ ζηα μοπθολογικά και ηοπιολογικά σαπακηηπιζηικά 
 

   
 

                  

Δπιπηώζειρ ζσεηικέρ με γευλογικά, 
Σεκηονικά και Δδαθολογικά 
σαπακηηπιζηικά 

Γευλογικά & ειζμοηεκηονικά 
σαπακηηπιζηικά  

    
 

    
 

    
  

 
 

    

Δδαθολογικά σαπακηηπιζηικά    
 

                   

Δπιπηώζειρ ζηο θςζικό Πεπιβάλλον 

Υλυπίδα (σεπζαία & θαλάζζια) 
 

   
 

     
 

      
  

    

Πανίδα (σεπζαία & θαλάζζια) 
 

 
    

  
   

   
 

  
  

 
 

  

Πεπιοσέρ πποζηαζίαρ 
  

 
   

  
   

   
       

  

Δπιπηώζειρ ζηο ανθπυπογενέρ 
πεπιβάλλον 

Υυποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ - 
Υπήζειρ γηρ  

   
 

                  

Γιάπθπυζη και λειηοςπγίερ ηος 
ανπθυπογενούρ πεπιβάλλονηορ  

   
 

                  

Πολιηιζηική κληπονομιά 
  

 
   

  
   

   
       

  

Κοινυνικοοικονομικέρ επιπηώζειρ 

Κοινυνικοοικονομικό 
πεπιβάλλον / Αναπηςξιακή 
θςζιογνυμία ηηρ πεπιοσήρ 

     
 

    
 

     
 

 
 

    

Τγιεινή & Αζθάλεια ζηο σώπο 
επγαζίαρ 

 
 

  
      

 
       

 
   

 

Γημόζια ςγεία                        

Δπιπηώζειρ ζηιρ ηεσνικέρ ςποδομέρ 
  

 
   

  
   

   
       

  

ςζσέηιζη με ανθπυπογενείρ πιέζειρ ζηο πεπιβάλλον  
   

 
 

  
   

   
 

 
 

 
  

   

Δπιπηώζειρ ζηην ποιόηηηα αέπα                        

Ακοςζηικό πεπιβάλλον & δονήζειρ                        

Δπιπηώζειρ ζσεηικέρ με ηλεκηπομαγνηηικά πεδία                        

Δπιπηώζειρ ζηα ύδαηα 

Δπιθανειακά ύδαηα (πλην 
θαλαζζίυν ςδάηυν) & 

ςπόγεια ύδαηα 

                       

Θαλάζζια ύδαηα                        
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως περιγράφηκαν εκτεταμένα στο 

προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρονται στις επιπτώσεις στα μη βιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά, του φυσικού 

περιβάλλοντος και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει το σύνολο των 

ενεργειών, μέτρων και έργων, τα οποία έχουν σαν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την 

αποκατάσταση, τη διατήρηση και βελτίωσή του. 

Οι στόχοι της μέγιστης δυνατής εναρμόνισης του έργου στο περιβάλλον και της ελάχιστης δυνατής διατάραξης του 

περιβάλλοντος πρέπει να ικανοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

Ο Φορέας Διαχείρισης (Δήμος Αργοστολίου) πρέπει να συμμορφώνεται προς τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και 

Κοινοτικής Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα, πρέπει προηγουμένως 

να χορηγούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

Στις ακόλουθες παραγράφους γίνεται ειδική αναφορά σε εισηγήσεις-μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στους 

τομείς του περιβάλλοντος, στους οποίους από την ανάλυση που προηγήθηκε στο Κεφ.9 της παρούσας Μελέτης, 

διαπιστώνεται ότι ενδεχομένως προκαλούνται από το έργο επιπτώσεις στη φάση λειτουργίας του αγκυροβολίου στο 

σύνολό του. 

10.2 ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα απαραίτητη για την λειτουργία του έργου, θα έχουν προηγουμένως χορηγηθεί όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και θα βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα 

λειτουργίας της εγκατάστασης που αφορούν. 

10.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Δεν προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενο έργο, στο οποίο και δεν προβλέπεται 

να γίνει οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση αυτού.  

10.4 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10.4.1 Κλιματικά / Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τη λειτουργία του 

μελετώμενου έργου, συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών μέτρων. 

10.4.2 Μορφολογικά & Τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν εκείνων που σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία 

του έργου. Το εξεταζόμενο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στην Αγία Πελαγία είναι υφιστάμενο και δεν 

περιλαμβάνονται επεμβάσεις που μπορεί να επιφέρουν μεταβολές στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής. 

Εκτός του τακτικού καθαρισμού του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, και την απαιτούμενη 

συντήρηση, ώστε να διασφαλίζεται συνολικά ευπρεπής εικόνα του αγκυροβολίου, δεν απαιτούνται άλλα μέτρα 

αντιμετώπισης. 
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Τέλος, προτείνεται να παρακολουθείται με βυθομετρήσεις το βάθος της λιμενολεκάνης για να εντοπιστεί τυχόν 

συσσώρευση ιζημάτων. 

10.4.3 Γεωλογικά, Τεκτονικά & Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

10.4.3.1 Γεωλογικά & Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά 

Όπως έχει αναλυθεί στην αντίστοιχη του Κεφαλαίου 9 κατά την λειτουργία των έργων δεν αναμένονται επιπτώσεις και 

συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη κάποιων προληπτικών ή/και επανορθωτικών μέτρων. 

10.4.3.2 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Σε ότι αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις σχετίζονται με τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, τη 

διάθεση των αποβλήτων και τυχόν διαφυγές κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό τα μέτρα 

αντιμετώπισης αντιστοιχούν σε εκείνα που εξ ορισμού εξετάζονται στις υποενότητες που αφορούν κυρίως τα θαλάσσια 

ύδατα. Όσον αφορά στη ρύπανση του εδάφους που μπορεί να προκαλέσουν παράγοντες που σχετίζονται με τη 

λειτουργία του έργου προτείνεται η λήψη των εξής μέτρων: 

 Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του έργου (Δήμος Αργοστολίου) η συγκέντρωση και η 

αποκομιδή των απορριμμάτων. Να προβλέπεται επαρκής αριθμός κάδων αποβλήτων και ο φορέας 

λειτουργίας να φροντίζει για την έγκαιρη συγκέντρωση και αποκομιδή των αποβλήτων, το συχνό πλύσιμο των 

κάδων και την εν γένει ευπρέπεια του χώρου. 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων επί του εδάφους. Επιβάλλεται η παράδοση των 

υγρών αποβλήτων από τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας 

στις πλησιέστερες Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Παραλαβής 

& Διαχείρισης Αποβλήτων των πλοίων / αλιευτικών σκαφών που καταπλέουν στους λιμένες / αλιευτικά 

καταφύγια αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Κεφαλληνίας – Ιθάκης. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα εφαρμοσθούν τα όσα θα ορίζει το αντίστοιχο σχέδιο που θα εκπονήσει ο δήμος.  

 Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την αποφυγή της 

ρύπανσης του εδάφους (απαγόρευση αλλαγής ή/και απόρριψης λαδιών, διαλυτών κλπ). Σε περίπτωση τυχόν 

διαρροής λαδιών θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ροκανίδια κ.α.), τα οποία 

εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 Σε καμία περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί οποιασδήποτε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.). 

Λήψη άλλων πρόσθετων μέτρων δεν απαιτείται. 

10.4.4 Φυσικό περιβάλλον 

Σύμφωνα με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας μελέτης, το 

υπό εξέταση έργο δεν επηρεάζει την ακεραιότητα και τη συνοχή της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ» (GR2220004 - SCI A), ως 

προς τους τύπους οικοτόπων καθώς και τα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας που προστατεύονται, 

δεδομένου μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν προβλέπονται κατασκευαστικές εργασίες. 

Επιπλέον, δεν γίνεται οποιαδήποτε επέμβαση σε λιβάδια Ποσειδωνίας. Με την υιοθέτηση των μέτρων /προτάσεων που 

περιγράφονται στις υπόλοιπες παραγράφους του παρόντος κεφ. 10 και εκείνων που προβλέπει η ΕΟΑ, εξασφαλίζεται 

η ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον. 

Αντίστοιχα, τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 

αφορούν κυρίως στη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων (ελαιώδη, πετρελαιοειδή κατάλοιπα, αστικά 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (Μ.Π.Ε) 
τοσ 

«Αγκσροβολίοσ τοσριστικών σκαυών Αγίας Πελαγίας» 

 

10-3 

ιχκαηα, ηνμηθά απφβιεηα θαη ζηεξεά απνξξίκκαηα), ηα νπνία θαη αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο 

ηνπο παξφληνο θεθαιαίνπ. 

Απαξαίηεηε βέβαηα πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπλέρηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

10.4.5 Ανθπωπογενέρ πεπιβάλλον 

10.4.5.1 Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ - σπήζειρ γηρ 

Η ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απνηειεί κηα θαηάζηαζε, ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ απαίηεζε ιήςεο 

επαλνξζσηηθψλ ή άιισλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο ρξήζεηο γεο. 

Η δε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμεηαδφκελνπ αγθπξνβνιίνπ ζηε Αγία Πειαγία είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο. 

10.4.5.2 Γιάπθπωζη και λειηοςπγίερ ηος ανθπωπογενούρ πεπιβάλλονηορ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί δελ πξνβιέπεηαη θακία επηβάξπλζε ή αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πνπ λα 

ζίγεη ηελ νηθηζηηθή δνκή ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη ηηο αλζξσπνγελείο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηήλ, 

ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε ιήςε νηνλδήπνηε κέηξσλ. 

10.4.5.3 Πολιηιζηική κληπονομιά 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί δελ πξνβιέπεηαη θακία επηβάξπλζε ή αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πνπ λα 

ζίγεη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο, κλεκεία θιπ, ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε ιήςε νηνλδήπνηε κέηξσλ. 

10.4.6 Κοινωνικο-οικονομικό πεπιβάλλον 

10.4.6.1 Κοινωνικο-οικονομικό πεπιβάλλον / Αναπηςξιακή θςζιογνωμία ηηρ πεπιοσήρ 

ηελ παξνχζα πεξίπησζε, νη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ εμέηαζε ιηκεληθνχ 

έξγνπ είλαη κφλν ζεηηθέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζαλψλ εζφδσλ ηνπ δήκνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

(έζνδα απφ ηλ ειηκκεληζκφ ησλ ζθαθψλ). 

10.4.6.2 Κίνδςνορ ανώμαλων καηαζηάζεων / Ανθπώπινη ςγεία 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ιηκέλα, φζν θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο δελ απαηηείηαη ε ιήςε 

επηπιένλ κέηξσλ πξφιεςεο ή/θαη επαλνξζσηηθψλ πιελ ησλ φζσλ ήδε έρνπλ πξνβιεθζεί αλά πεξηβαιινληηθή 

παξάκεηξν (χδαηα, αηκφζθαηξα, έδαθνο, θπζηθφ πεξηβάιινλ, θιπ). 

10.4.7 Σεσνικέρ ςποδομέρ 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ δελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, νπφηε θαη δελ 

απαηηνχληαη απαηηνχληαη κέηξα απνθπγήο, κείσζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αληηζηάζκηζεο. 

Παξφιν πνπ ζχκθσλα θαη κε ηα πξναλαθεξζέληα δελ αλακέλεηαη θάπνηα αχμεζε ηεο ρεξζαίαο θπθινθνξίαο ζε ζρέζε 

κε ηελ πθηζηάκελε, ζπληεξεηηθά πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθψλ κέηξσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζε 

γεληθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο: 

 Καηάιιειε ζήκαλζε γηα ηα νρήκαηα θαη ηνπο πεδνχο 

 Γηαζθάιηζε άκεζεο πξνζπέιαζεο ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο  
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 Δμαζθάιηζε ειεχζεξεο θαη αζθαινχο πξφζβαζεο πεδψλ θαη θπξίσο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θιπ. 

 Δθαξκνγή εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαθίλεζεο ζθαθψλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

έγθαηξα γηα ηνπο θαλφλεο δηαθίλεζεο, θαζψο θαη γηα ηα νπνηαδήπνηε ζρέδηα δξάζεο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

ε φηη θνξά ζηελ ζαιάζζηα δηαθίλεζε, απηή δηέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο λαπζηπινΐαο θαη ζα εθηειείηαη βάζεη 

θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο θηλήζεσλ θαη θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

ην πιαίζην κηαο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πξνηείλεηαη ν Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθά ηε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο. 

Έλα ζεκαληηθφ κέηξν, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί κειινληηθά, απνηειεί ε εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ θαηαλάισζεο 

λεξνχ θαη ελέξγεηαο. Δθηηκάηαη, φηη ε ελέξγεηα απηή ζα ππνβνεζήζεη ηελ δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ ζηελ εθαξκνγή κηα 

πνιηηηθήο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή επίβιεςε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ Έξγνπ, θαη 

ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζήο ηνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα βειηίσζή ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ πξνηείληαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ πδξνδνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα έγθαηξν εληνπηζκφ βιαβψλ ή δηαξξνψλ. 

Αληίζηνηρα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνπ ρψξνπο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί: 

 Με ηε ρξήζε ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο ζε φινπο ηνπ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

ελζάξξπλζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ζθαθψλ γηα ηε ρξήζε ηέηνησλ ιακπηήξσλ.  

 Ο εμσηεξηθφο θσηηζκφο ηνπ Έξγνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (φπνπ είλαη δπλαηφ) λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

απηφκαηνπ δηαθφπηε θαη αηζζεηήξσλ θίλεζεο έηζη λα απνθεχγεηαη ν άζθνπνο θσηηζκφο ρψξσλ. 

 Να γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα 

έγθαηξν εληνπηζκφ βιαβψλ ή δηαξξνψλ. 

Γηα ηελ νξζνινγηζηηθή ρξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο θαη κε επζχλε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα γίλεη δηαλνκή 

έληππνπ πιηθνχ ζηνπο ρξήζηεο, ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκνχλ λεξφ 

θαη ελέξγεηα θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζε πεξίνπηεο ζέζεηο πνπ λα ππελζπκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζσζηήο ρξήζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο. 

Δθηηκάηαη φηη νη ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε πην πεξηβαιινληηθά θηιηθά ηξφπν εάλ ε δηεχζπλζε θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν παξαδεηγκαηηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεχεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. 

10.4.8 ςζσέηιζη με ηιρ ανθπωπογενείρ πιέζειρ ζηο πεπιβάλλον 

Σν έξγν δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ζπλεπψο θαη δελ απαηηείηαη ε 

ιήςε επηπιένλ κέηξσλ πξφιεςεο ή/θαη επαλνξζσηηθψλ πιελ ησλ φζσλ ήδε έρνπλ πξνβιεθζεί αλά πεξηβαιινληηθή 

παξάκεηξν (χδαηα, αηκφζθαηξα, έδαθνο, θπζηθφ πεξηβάιινλ, θιπ). 

10.4.9 Αημοζθαιπικό πεπιβάλλον – Ποιόηηηα αέπα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ πξνθιεζεί θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο απηνχ. 

Με δεδνκέλν φηη νη ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ ξχπσλ απφ ηελ ζαιάζζηα δηαθίλεζε αιιά θαη απφ ηελ θπθινθνξία ησv 

oρεκάησv πξνο ην ιηκέλα αvακέvovηαη πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα, θπξίσο ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ 
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10.4.10 Θόρυβος / Δονήσεις 

Δεν αναμένεται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων κατά τη λειτουργία του αγκυροβολίου, με τον θόρυβο που 

προκαλείται ήδη από τη λειτουργία του να εντάσσεται μέσα στα επιτρεπτά όρια. 

Κατά τη λειτουργία του λιμενικού έργου πρέπει να τηρούνται τα όρια της στάθμης θορύβου και δονήσεων που 

καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981). Επίσης, για το θόρυβο κυκλοφορίας εφαρμόζεται η Υπουργική 

Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 17252/1992 (Φ.Ε.Κ. 395 Β/ 19-06-1992). 

Γενικά προτείνεται να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:  

 Το όριο ταχύτητας οχημάτων εντός των χερσαίων χώρων του αγκυροβολίου να μην υπερβαίνει τα 30km/h. 

 Εφαρμογή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ορίων ταχύτητας των σκαφών εντός της 

λιμενολεκάνης, έτσι ώστε να δημιουργείται λιγότερος θόρυβος 

 Προτείνεται να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία μηχανών και η διενέργεια άσκοπων ελιγμών από τα σκάφη. 

Δονήσεις 

Η λειτουργία του έργου δεν παράγει δονήσεις ή επιπτώσεις στην ποιότητα του υπεδάφους, έτσι δεν απαιτείται η λήψη 

μέτρων. 

10.4.11 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν απαιτείται η πρόσθετη λήψη μέτρων πρόληψης ή επανορθωτικών μέτρων, καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

επίπτωση σχετική με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

10.4.12 Ύδατα 

Προκειμένου για τη μείωση της έντασης και έκτασης των αρνητικών επιπτώσεων στα ύδατα και δη στα παράκτια-

θαλάσσια ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον γενικότερα κατά τη φάση λειτουργίας προτείνονται τα εξής:  

 Απαγόρευση απόρριψης στη θάλασσα υγρών και στερεών αποβλήτων και υποχρεωτική διάθεση των 

αποβλήτων των σκαφών σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Κεφαλληνίας – Ιθάκης. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοσθούν τα όσα θα 

ορίζει το αντίστοιχο σχέδιο που θα εκπονήσει ο δήμος.  

 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του φορέα διαχείρισης του λιμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (τεχνικά μέσα και εξοπλισμός όπως πλωτά φράγματα, 

απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ.  

 Στην επιτυχή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση 

προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος μπορεί να συμβάλει και η ευαισθητοποίηση των χρηστών του 

αγκυροβολίου. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η ενημέρωση του κοινού (με την τοποθέτηση ενημερωτικών 

πινακίδων και απαγορευτικών σημάτων κλπ.) που θα αφορά τόσο στην παρουσίαση των πιθανών δυσμενών 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας 

στην αποτροπή τους.  

Η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας θαλάσσιου ύδατος και θαλάσσιου περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του 

λιμένα είναι ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για προφανείς λόγους γενικότερης περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και 

για λόγους διατήρησης ενός ευχάριστου περιβάλλοντος τόσο για τους χρήστες του αγκυροβολίου, όσο και για τους 

κατοίκους και επισκέπτες της γύρω περιοχής. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πέρα από τη μέριμνα που έχει 

ήδη ληφθεί υπόψη στη φάση σχεδίασης και κατασκευής του έργου, πολύ μεγάλη σημασία έχει η εφαρμογή σειράς 

διαχειριστικών μέτρων κατά τη φάση λειτουργίας του. 
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θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο γχξσ πεξηνρήο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ πέξα απφ ηε κέξηκλα πνπ έρεη 

ήδε ιεθζεί ππφςε ζηε θάζε ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη ε εθαξκνγή ζεηξάο 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα απηά, ηα νπνία ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ πξφιεςε, παξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο: 

 Να γίλεηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ απφ ζθνππίδηα, πιαζηηθά κπνπθάιηα, απνηζίγαξα, 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο θιπ. 

 ην ρεξζαίν ρψξν ηνπ αγθπξνβνιίνπ λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο θαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο θάδσλ γηα 

απνξξίκκαηα 

 Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ αλάγθε απζηεξήο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα 5 ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο 

MARPOL πνπ έρεη θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα θαη αθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο απφξξηςεο αληηθεηκέλσλ ζηε 

ζάιαζζα (πιήξεο απαγφξεπζε απφξξηςεο πιαζηηθψλ, πεξηνξηζκνί ζηελ απφξξηςε άιισλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ αλάινγα κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ αθηή θιπ.).  

 Με επζχλε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απφξξηςε πγξψλ απνβιήησλ (κε 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, ππνιεηκκάησλ ιηπαληηθψλ θαη ζεληηλφλεξσλ) απφ ηα ζθάθε θαηεπζείαλ ζηε 

ζάιαζζα 

 θάθε πνπ δηαζέηνπλ ηνπαιέηεο «άκεζεο εθθέλσζεο» ζηε ζάιαζζα, λα ηηο ζθξαγίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ειιηκεληζκνχ ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθθέλσζε πεξηερνκέλνπ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζηε ζάιαζζα θαη ε πιχζε ησλ ζθαθψλ εληφο ηνπ 

αγθπξνβνιίνπ 

 Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ιηκέλα ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Παξαιαβήο 

θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

 Σα πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη ζην αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ 

Αγίαο Πειαγίαο ζα παξαδίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα ζθάθε ζηηο πιεζηέζηεξεο Δπθνιίεο Τπνδνρήο Απνβιήησλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γ.Λ.Σ. Κεθαιιελίαο - Ιζάθεο 

 Όζνλ αθνξά ζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ζηα θαηάινηπα θνξηίνπ (παιέηεο, ζάθνη θιπ.) πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηα πινία, ζα ππάξρεη πξφβιεςε ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

 Να γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηάζεζεο 

ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζήο ηνπο 

 Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ χδαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θαη ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή. πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ 

αγθπξνβνιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα θαη εμνπιηζκφ 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξειαηνεηδή (πισηά θξάγκαηα, 

απνξξνθεηηθέο - δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο θιπ.) πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ νηθεία Ληκεληθή Αξρή. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη εγθεθξηκέλν «ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο» (Contingency Plan) γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηνπ, ζπκβαηφ κε ην Σνπηθφ ρέδην Έθηαθηεο 

Αλάγθεο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο θαη’ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (Ν.2252/1994 - ΦΔΚ 192/Α’/18-11-94, 

Ν.3100 - ΦΔΚ 20/Α’/29-1-03 θαη Π.Γ. 11 - ΦΔΚ 6/Α’/21-1-2002) 
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 Ο Φνξέαο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηαθηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ λεξνχ ζε αληηπξνζσπεπηηθέο 

ζέζεηο ηεο ιηκελνιεθάλεο, γηα ηελ εξγαζηεξηαθή κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο 

(θπζηθνρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ) ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, κε βάζε ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν. 

Γεληθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα, δηφηη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηνρεηεχνληαη ιχκαηα ζε επηθαλεηαθνχο ή ππφγεηνπο απνδέθηεο. 

10.4.13 Ανηιμεηώπιζη έκηακηων καηαζηάζεων 

10.4.13.1 Πποληπηικά μέηπα / Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ζε ζσέζη με ηην εςπάθεια ηος έπγος από κινδύνοςρ 

ζοβαπών αηςσημάηων ή καηαζηποθών 

Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ππφ κειέηε ιηκεληθφ έξγν δελ 

δηαζέηεη ζεκαληηθή ηξσηφηεηα έλαληη απηψλ, ηα κέηξα εηνηκφηεηαο θαη κείσζεο ησλ φπνησλ επηπηψζεψλ ηνπο 

εληάζζνληαη ζην γεληθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο απηφ έρεη θαηαξηηζζεί απφ 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Θα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα ρέδηα Γξάζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθάζηνηε θηλδχλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε εηζκψλ (έγγξαθν 

κε α.π. 2018/09‐03‐2018 (ΑΓΑ: 624Π465ΥΘ7‐Γ6Ν) ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ) 

 ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ (έγγξαθν 

κε α.π. 3752/25‐05‐2018 (ΑΓΑ: ΩΞΥΦ465ΥΘ&‐ΚΗ) ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ) 

 ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ (έγγξαθν κε α.π. 7742/01-11-2017 (ΑΓΑ: 6Η37465ΥΘ7‐Α4Θ) ηεο Γ/λζεο 

ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ). 

10.4.13.2 Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ αναθοπικά με έκηακηερ ζςνθήκερ ή κίνδςνοςρ για ηο πεπιβάλλον από ηη 

λειηοςπγία ηος έπγος 

Σν ελδερφκελν πξφθιεζεο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο θιίκαθαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θξίλεηαη σο 

ακειεηέν σο κεδεληθφ, εμαηηίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο απηνχ. Άιισζηε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ππφ εμέηαζε 

εγθαηάζηαζε δελ αλήθεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Eπξσπατθήο Οδεγίαο 2012/18/ΔΔ-SEVESO III (ΚΤΑ 172058/2016, 

ΦΔΚ 354/Β/17‐02‐2016). 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ αηπρήκαηα κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, έρνπλ πξνηαζεί κέηξα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ (ρέδην 

δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ινηπά κέηξα γηα ησλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαξξνέο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ). 

10.4.13.3 Λοιπά μέηπα για ηον πεπιοπιζμό ηων αηςσημάηων πος μποπεί να πποκαλέζοςν διαπποέρ 

επικινδύνων αποβλήηων 

Πέξαλ ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη θαη ηα αθφινπζα: 

Έλα αηχρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε ηέηνηνπο ρψξνπο φπσο ην ππφ εμέηαζε έξγν είλαη νη ππξθαγηέο. Γηα ηελ 

απνθπγή ηνπο ζα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη νη νδεγίεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ πξνηείλνληαη ηα 

αθφινπζα: 
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 Γηα ηε ιήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζην αγθπξνβφιην ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 10/2002 (ΦΔΚ Β΄ 844/8‐7‐2002) «Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ηνπξηζηηθνχο 

ιηκέλεο», φπσο ζήκεξα ηζρχεη  

 Να απαγνξεχεηαη ην άλακκα θσηηάο ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ 

 Να ηνπνζεηεζνχλ νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ηελ επαηζζεζία ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ ζε 

ζέκαηα ππξθαγηάο. 

 Να ππάξρεη πάληα δηαζέζηκνο θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφο ν αγσγφο ππξφζβεζεο, εηδηθά ζηνπο ρψξνπο 

ειιηκεληζκνχ ησλ ζθαθψλ 

 Να ππάξρνπλ ηειέθσλα ππεξεζίαο ζηνπο ρψξνπο ειιηκεληζκνχ ηα νπνία λα δίλνπλ γξακκή ζην θέληξν 

ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ή ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζην ζαιάζζην ρψξν απφ ζχγθξνπζε ζθαθψλ ζπζηήλεηαη ε εμέηαζε εθαξκνγήο εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαθίλεζεο ζθαθψλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηνπο θαλφλεο 

δηαθίλεζεο θαζψο θαη γηα ηα νπνηαδήπνηε ζρέδηα δξάζεο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλεηαη φηη: 

 Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε ε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε λα είλαη είηε εθνδηαζκέλε, είηε λα 

κπνξεί λα εθνδηαζζεί απφ ηηο πιεζηέζηεξεο ιηκεληθέο ζε απηή εγθαηαζηάζεηο κε φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά 

κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ δηαξξνέο ή δηαθπγή 

πεηξειαηνεηδψλ. 

Πξνηείλεηαη ε ρξήζε πισηψλ θξαγκάησλ ζπιινγήο δηεζπαξκέλσλ θαπζίκσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Σα πισηά θξάγκαηα είλαη κία επξέσο γλσζηή κέζνδνο ζπιινγήο ηνπ ξππαληηθνχ πιηθνχ. Καηαζθεπάδνληαη 

απφ ειαηφθηιν πιηθφ ζην νπνίν πξνζθνιιάηαη ην πεηξέιαην, αλζεθηηθφ ζηα πεηξειαηνεηδή, ζηηο ρεκηθέο 

δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο, θαη πξέπεη λα αληέρεη ηηο ηάζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηνλ άλεκν, ηα ξεχκαηα θαη ηε ξπκνχιθεζή ηνπ. Σα ρξψκα ηνπο πξέπεη λα είλαη έληνλν, γηα 

λα δηαθξίλεηαη εχθνια ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν χςνο εμάισλ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0.15 m θαη ην 

βχζηζκα απφ 0.30 έσο 0.60 m. θνπφο ηνπ θξάγκαηνο είλαη λα ζπγθξαηήζεη ηελ θειίδα απφ ηε δηαζπνξά ηεο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Γηα λα γίλεη απηφ επηηπρεκέλα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε θειίδα γξήγνξα, νχησο 

ψζηε λα πεξηνξηζηεί, ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ε εμάηκηζε ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

(ΡΑΗs) θαη ε θαζίδεζε ησλ ζθαηξηδίσλ πίζζαο (tar balls). 

ην θέληξν ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηθιείεη ην θξάγκα ηνπνζεηείηαη ε αληιία αλαξξφθεζεο (skimmer), ε νπνία 

απνκαθξχλεη ηα ειαηψδε ζηνηρεία απφ ην λεξφ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ θίιηξσλ. Η αληιία απηή κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί θαη ζε κηθξφ κεραλνθίλεην ζθάθνο. Δπηθνπξηθά γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ ην skimmer δελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη πξνηείλεηαη ε ρξήζε απνξξνθεηηθψλ θξαγκάησλ θαη απνξξνθεηηθψλ πεηζεηψλ. Η ρξήζε 

ηνπο είλαη ζρεηηθά απιή θαζψο φηαλ επέιζεη ν πιήξεο θνξεζκφο ηνπο ζε πεηξειαηνεηδή ζπιιέγνληαη (Αλ 

ζηπθηνχλ κπνξνχλ λα ζπλήζσο κα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 3-4 θνξέο). Μεηά ηελ ρξήζε παξαδίδνληαη ζε 

αδεηνδνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηάζεζε εηαηξείεο. 

Οη ρεκηθέο κέζνδνη θαζαξηζκνχ ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο δελ πξνηείλνληαη, δηφηη ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο 

γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, θαζψο ζε πνιιέο κειέηεο ηνμηθνινγίαο έρεη απνδεηρηεί φηη ην πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ρεκηθέο νπζίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

επηβιαβείο επηπηψζεηο ηνπ πεηξειαίνπ. Δηδηθά, ε ρξήζε θξνθθηδσηηθψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, γηαηί 

πξνθαινχλ θαηαβχζηζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ κε απνηέιεζκα ηε ξχπαλζε ηνπ ππζκέλα. ε πεξίπησζε πνπ ην 

ξππαληηθφ πιηθφ θηάζεη ζηηο αθηέο, είλαη ζθάικα λα αληηκεησπηζηεί κε ηερληθέο πνπ είλαη πην επηβιαβείο ζην 

νηθνζχζηεκα απφ ην ίδην ην πεηξέιαην. Σέηνηεο ηερληθέο είλαη ε ρξήζε αηκνχ ή θξχνπ λεξνχ ππφ πίεζε, ε 
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ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ε ακκφιεςε. Δίλαη νξζφηεξν λα αθεζεί ην πιηθφ λα δηαζπαζηεί θπζηθά απφ 

κηθξννξγαληζκνχο θαη λα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ρξήζε θνηλψλ απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ 

απφ θπζηθά πξντφληα (άρπξν, μπιάλζξαθαο θιπ.) έρνπλ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Ο Κχξηνο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ 

Ρχπαλζεο, εθφζνλ απαηηεζεί 

 Γηα ηελ απνθπγή θάζε είδνπο ιεηηνπξγηθήο ή αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ δηαθίλεζε ησλ ζθαθψλ ζην 

έξγν, ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ Γηεζλή χκβαζε ΜARPOL ("MARINE 

POLLUTION") γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ πινία (1973). ε γεληθέο γξακκέο ε χκβαζε MARPOL 

απνζθνπεί ζηελ "πιήξε εμάιεηςε ηεο δηεζλνχο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο απφ πεηξέιαην θαη 

άιιεο επηβιαβείο νπζίεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηπρεκαηηθήο απφξξηςεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη άιισλ 

επηβιαβψλ νπζηψλ. Καζηεξψλεη επίζεο γεληθά εθαξκφζηκεο ζηαζεξέο θαη απζηεξφηεξα κέηξα ειέγρνπ ηεο 

ξχπαλζεο ζε νξηζκέλεο δηεζλψο θαζνξηζκέλεο "εηδηθέο πεξηνρέο". Δπίζεο, ζα γίλεηαη ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.743/77 (Φ.Δ.Κ. 319Α/17.10.1977).Ο Ν. 743/13‐10‐1977 “πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ” ζην άξζξν 3 παξαγξ. 1α αλαθέξεη φηη : “απαγνξεχεηαη ε εηο 

ηνπο ιηκέλαο, ηαο αθηάο θαη ηα ρσξηθά χδαηα απφξξηςηο πάζεο θχζεσο απνβιήησλ ιπκάησλ θαη 

απνξξηκκάησλ εθ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα πξνθχςεη ξχπαλζηο ηεο ζαιάζζεο”. ην πιαίζην απηφ, 

απαγνξεχεηαη απζηεξά ε δηάζεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ησλ ζθαθψλ ζηε ζάιαζζα, ην έδαθνο ηα 

επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά. Απηά ζα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 82/2004 

(Φ.Δ.Κ. 64/Α/2.3.04). Σα ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα ζα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ΚΤΑ 

13588/725/2006, ΚΤΑ 24944/1159/2006, ΚΤΑ 8668/2007). 

 

 
Πισηφ θξάγκα πεξηνξηζκνχ αηπρεκαηηθψλ δηαξξνψλ θαη 

απνθιεηζκνχ ησλ ζηνκίσλ πνπ έιθεηαη απφ ζθάθνο 
βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ 

Αλαδηπισκέλα πισηά θξάγκαηα ζε ζέζε εηνηκφηεηαο 
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Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ Απνξξνθεηηθφ θξάγκα 

10.5 ΦΑΗ ΠΑΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπεηαη θαζψο ην ππφ κειέηε έξγν θαιείηαη λα θαιχςεη πάγηεο αλάγθεο 

αγθπξνβνιίαο ηεο πεξηνρήο θαη είλαη εληαγκέλν ζε έλα δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ ειιηκεληζκνχ ζηελ Κεθαινληά. ε θάζε 

πεξίπησζε εάλ θαη εθφζνλ απνθαζηζηεί ε θαζαίξεζε ηνπ έξγνπ, ε απνθαηάζηαζε ζα ζρεδηαζηεί κε βάζε ηα επφκελα 

θξηηήξηα: 

 ηελ νκαιή επαλέληαμε ηνπ ρψξνπ ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

 ηελ άξζε ησλ φπνησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με τον όρο "περιβαλλοντική διαχείριση" νοείται η διαχείριση όλων εκείνων των λειτουργικών τμημάτων ενός έργου, τα 

οποία έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ειδικότερα, η παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσινού νερού στη λιμενολεκάνη του αγκυροβολίου είναι 

απαραίτητη, καθώς αποτελεί την κύρια ένδειξη για την επιτυχή ή όχι προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δε 

περιβαλλοντική παρακολούθηση των διαφόρων δεικτών ρύπανσης θα πιστοποιεί αν η εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

όρων επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

Συνεπώς, πέραν των προαναφερόμενων στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας, μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, προτείνεται να εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο θα υλοποιείται από τον 

φορέα λειτουργίας του έργου και περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 Ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τόσο από τα εξυπηρετούμενα 

σκάφη, όσο και από την λειτουργία του χερσαίου χώρου 

 Τήρηση όλων όσων προβλέπονται στο Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων των πλοίων / αλιευτικών 

σκαφών που καταπλέουν στους λιμένες / αλιευτικά καταφύγια αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

(Δ.Λ.Τ.) Κεφαλληνίας - Ιθάκης, αναφορικά με τις ευκολίες παραλαβής αποβλήτων, το οποίο βάσει 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης, θα εφαρμόζεται στο 

εξεταζόμενο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος θα εκπονήσει 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 Τακτικοί έλεγχοι των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων 

 Τήρηση φακέλου στοιχείων για την τεκμηρίωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, καθώς και 

της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

Η φάση της εφαρμογής και λειτουργίας του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) απαιτεί χρόνο στην φάση 

ανάπτυξής του. Η αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΠΔ σχετίζεται με την ανάπτυξη από πλευράς του Κυρίου του έργου 

των απαραίτητων δυνατοτήτων και υποστηρικτικών μηχανισμών για τη εφαρμογή της πολιτικής που θα υιοθετηθεί για 

την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της. 

Η επιτυχής εφαρμογή του απαιτεί την συμμετοχή του προσωπικού της εγκατάστασης αλλά και την συμβολή της 

κεντρικής διοίκησης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος θα πρέπει να ορίσει συγκεκριμένους εκπροσώπους της με καθορισμένη 

ευθύνη και αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ΣΠΔ. Παράλληλα θα παρέχει τα κατάλληλα μέσα, ώστε να εξασφαλίζεται 

η εφαρμογή και η διατήρηση του ΣΠΔ. Τέλος, είναι σημαντικό οι ευθύνες να καθορίζονται και οι αρμοδιότητες να 

γνωστοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό. 

11.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΠΠ) 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος αφορά σε εκείνες τις ενέργειες με τις οποίες εξασφαλίζεται η ακριβής 

εκτίμηση και παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Η συνεχής και ακριβής γνώση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος δίνει την δυνατότητα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των όρων, μέτρων, περιορισμών και 

παρεμβάσεων που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από την λειτουργία του 

αγκυροβολίου. 
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Σν πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηείηαη ή λα ζπκπιεξώλεηαη απνβιέπνληαο 

θπξίσο ζηελ ζηελόηεξε παξαθνινύζεζε εθείλσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ πνπ ζίγνληαη πεξηζζόηεξν. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη από ην πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο δύλαηαη λα θαηαρσξνύληαη θαη 

λα αξρεηνζεηνύληαη ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ). Η βάζε απηή πξνζζέηεη αμηνπηζηία ζην πξόγξακκα 

παξαθνινύζεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, αθνύ κε ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη: 

 Έγθπξε παξαθνινύζεζε  

 Κσδηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα κεηξνύληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη 

 Δύθνιε θαη γξήγνξε ζύληαμε ηπρώλ απαηηνύκελσλ εηήζησλ εθζέζεσλ  

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ζα θσδηθνπνηνύληαη ζε εηήζηεο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο, νη νπνίεο ζα ζπληάζζνληαη 

από ην θνξέα ιεηηνπξγίαο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζαλ λα θνηλνπνηνύληαη ηόζν ζηηο ελεκεξσηηθέο 

ηζηνζειίδεο ηνπ δήκνπ, όζν θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 

Σν τέδιο Περιβαλλονηικής Παρακολούθηζης δνκείηαη σο αθνινύζσο: 

1. Παξαθνινύζεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ & ελέξγεηαο 

Πξνηείλεηαη λα παξαθνινπζείηαη ε θαηαλάισζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο θαη θάζε ρξόλν λα επαλαμηνινγείηαη ε πδαηηθή 

θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπ έξγνπ κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ. 

2. Παξαθνινύζεζε ηνπ βάζνπο ηεο ιηκελνιεθάλεο 

Πξνηείλεηαη λα παξαθνινπζείηαη κε βπζνκεηξήζεηο ην βάζνο ηεο ιηκελνιεθάλεο γηα λα εληνπηζηεί ηπρόλ 

ζπζζώξεπζε ηδεκάησλ 

3. Παξαθνινύζεζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο 

 Μεηξήζεηο ζαιάζζηνπ ύδαηνο 

Οη κεηξήζεηο ζαιάζζηνπ ύδαηνο ζα αθνξνύλ ζηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζώο θαη ζε 

κηθξνβηνινγηθνύο παξακέηξνπο. Η ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη ζε δπν (2) ζεκεία, έλα εληόο ηνπ ιηκέλα 

θαη έλα ζεκείν εμσηεξηθά απηνύ. 

Σν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο εθηόο ηνπ ιηκέλα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ ζηνηρεία γηα ηηο 

ζπγθεληξώζεηο από ην θπζηθό ππόβαζξν ηεο πεξηνρήο. 

Οη κεηξήζεηο πξνηείλεηαη λα δηελεξγνύληαη δύν θνξέο εηεζίσο, κία ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη κία ηε ρεηκεξηλή. Οη 

κεηξνύκελεο παξάκεηξνη ζα είλαη: 

Παράμεηρος Σρόπος ανάλσζης στνόηηηα 

Μηθξνβηνινγηθέο 

“Κνινβαθηεξίδηα” ‐ “Escherichia coli” θαη 
“Δληεξόθνθθνη” - “Intestinal enterococci” 

ύκθσλα κε ηηο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Οδεγίαο 

2006/7/ΔΚ 

δύν θνξέο 
εηεζίσο 

Θεξκνθξαζία, Αγσγηκόηεηα, Αιαηόηεηα, pH, 
Γηαιπκέλν νμπγόλν, Υξσκαηηζκόο, 
Θνιεξόηεηα 

Θεξκόκεηξν, αγσγεκόκεηξν, Περάκεηξν, 
νμπγνλόκεηξν, δίζθνο ηνπ Secchi 

SS (αησξνύκελα ζηεξεά), Πεηξειατθνί 
πδξνγνλάλζξαθεο 

ύκθσλα κε ηηο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

Μέηαιια (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 
Δξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ δηεμαγσγή 

αλαιύζεσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
ζεξκαληηθή πιάθα, θαζκαηνγξάθνο) 
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Η δεηγκαηνιεςία θαη ε κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ απηώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

θαηάιιεινπ εξγαζηεξίνπ. 

 Μεηξήζεηο ηδεκάησλ ππζκέλα 

Οη κεηξήζεηο ηνπ ηδήκαηνο ηνπ ππζκέλα ζα αθνξνύλ ζηα Βαξέα Μέηαιια, ζηα Οιηθά ιίπε θαη έιαηα (Grease 

and Oils), ζηνπο Οιηθνύο πεηξειατθνύο πδξνγνλάλζξαθέο (Total Petroleum Hydrocardons), ζηνπο 

Αξσκαηηθνύο Τδξνγνλάλζξαθεο, ζηνπο Πνιπαξσκαηηθνύο Τδξνγνλάλζξαθεο θαη ζηα Πνιπρισξηνκέλα 

δηθαηλύιηα. 

Η ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη από ηνλ ππζκέλα έκπξνζζελ ησλ θξεπηδσκάησλ. Πξνηείλεηαη επίζεο θαη 

ε ζπιινγή δεηγκάησλ καξηύξσλ (blank samples) από παξαθείκελεο πεξηνρέο (π.ρ. ζε αθηίλα 500κ. από ην 

έξγν πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο από ην θπζηθό ππόβαζξν ηεο πεξηνρήο, 

όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. Η δεηγκαηνιεςία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δξάγα από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα θαη ζε βάζνο ζηξώζεο 0-30cm πεξίπνπ. 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε δεηγκαηνιεςία ππζκεληθνύ πιηθνύ γηα ηελ δηαινγή, ηαπηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ 

βέλζνπο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

Η δεηγκαηνιεςία ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηεο ιηκελνιεθάλεο, θαζώο θαη ζε απόζηαζε 200κ. εθαηέξσζελ 

απηήο. 

Παράμεηρος Σρόπος ανάλσζης στνόηηηα 

Βαξέα Μέηαιια 
Hg : CV-AAS, As:HGAAS 

Cr,Ni,Mn,Cu,Zn,Pb,Fe: FLAME AAS ή GF-Aas 

1 θνξά 
εηεζίσο 

Οιηθά ιύπε θαη έιαηα (Grease and Oils) , 
Οιηθνί πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθέο 
πδξνγνλάλζξαθεο (Total Petroleum 
Hydrocardons) 

SME WW 5520/B or Dand F Ed21st 

Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο: 

Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, Xylene 
isomers 

EPA 5030 B 1 

Πνιπαξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο 

(ΡΑΗ' S): Benzo (b) fluranthene, Benzo (k) 
fluranthene, Benzo (a) pyrene, Benzo (g,h,i) 
perylene  

EPA8272 

Πνιπρισξηνκέλα δηθαηλύιηα 

(PCB's): Aroclor 
1016/1221/1232/1242/1248/1254/1260 

EPA 8082 

Βέλζνο 
Γηαινγή θαη ηαπηνπνηεζε νξγαληζκώλ, 

θόζθηλν, κηθξνζθόπην 

4. Παξαθνινύζεζε ζνξύβνπ 

Οη κεηξήζεηο ζα αθνξνύλ ηελ έληαζε ηνπ ζνξύβνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θαηαθπγίνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν. Η παξαθνινύζεζε ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ ζνξύβνπ είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε εηδηθώλ θνξεηώλ αλαιπηώλ 

ζνξύβνπ (Noise Level Analysers) ή κε ηελ πξόζιεςε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίαο γηα ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, κηα θνξά εηεζίσο.  

5. Παξαθνινύζεζε ινηπώλ παξακέηξσλ 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλνληαη ηα εμήο: 
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 Να παρακολουθείται συστηματικά η τακτική συλλογή των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του έργου και η συνεχής απομάκρυνσή τους από τους κάδους συλλογής. 

 Τα υγρά απόβλητα από τα σκάφη να οδηγούνται στις Ευκολίες Υποδοχής των πετρελαϊκών αποβλήτων και 

των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που χρησιμοποιεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Δ.Λ.Τ.) Κεφαλληνίας 

– Ιθάκης. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται τα όσα θα ορίζει το αντίστοιχο σχέδιο που θα 

εκπονήσει ο δήμος. 

 Να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Κεφαλληνίας – Ιθάκης. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται τα όσα θα 

ορίζει το αντίστοιχο σχέδιο που θα εκπονήσει ο δήμος. 

Σε περίπτωση που οι μετρήσεις ή η παρακολούθηση καταδεικνύουν υπέρβαση επιτρεπτών ορίων ή ρύπανση, ο 

φορέας λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης οφείλει να προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα και διορθωτικές 

επεμβάσεις. 

Τέλος, ο φορέας λειτουργίας έχει την υποχρέωση: 

 Να τηρεί στοιχεία βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους τιθέμενους περιβαλλοντικούς 

όρους 

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 

 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών 

οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Όπως προαναφέρθηκε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον 

φορέα του έργου. 

Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από τη 

ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως 

προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011. 

11.3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

Για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει θα τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

 το ωράριο λειτουργίας και φύλαξης χώρου 

 το καθηκοντολόγιο του προσωπικού λειτουργίας του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του έργου, 

 οι κανόνες υγείας και ασφάλειας  

 οι κανόνες ασφάλειας της εγκατάστασης και οι υποχρεώσεις τρίτων 

 η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών βάση του εγχειριδίου αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών 

 η σύνταξη δελτίων διαχείρισης - παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου, συμπεριλαμβανομένων και 

στοιχείων που αναφέρονται στο λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης (πχ ετήσια ενεργειακή κατανάλωση, 

μηνιαίες και ετήσιες αμοιβές προσωπικού, ετήσιο κόστος συντήρησης του χώρου, ετήσια κατανάλωση 

καυσίμων, κλπ) 

 ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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12. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

α) Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο 

ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ: 

Σν αγθπξνβφιην ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ είλαη έθηαζεο ιηκελνιεθάλεο πεξί ηα 5,5ζηξ, κε ππζκέλα ήπησλ θιίζεσλ. Σν 

πθηζηάκελν αγθπξνβφιη  αλαπηχζζεηαη ζηνλ Βφξεην κπρφ ηνπ φξκνπ ηεο Αγίαο Πειαγίαο, ιφγσ ηνπ  ππήλεκνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ. 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ: 

ην αγθπξνβφιην ηεο Αγ. Πειαγίαο ειιηκελίδνληαη κφλν ζθάθε αλαςπρήο, θαηακαξάλ θαη αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

θαη δελ θαηαπιένπλ πινία επηβαηεγά ή θνξηεγά. Σα αιηεπηηθά ζθάθε είλαη θαηά θχξην ιφγν κηθξνχ έσο κεζαίνπ 

κεγέζνπο επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε θαη κηθξέο ιέκβνη εξαζηηερλψλ ςαξάδσλ. 

Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ηνπ αγθπξνβνιίνπ αλέξρεηαη ζε 70 ζθάθε.   

Σα ιηκεληθά έξγα δηαθξίλνληαη ζηνλ πξνζήλεκν κφιν θαη ηα εζσηεξηθά ιηκεληθά έξγα. 

O πξνζήλεκνο κφινο βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ αγθπξνβνιίνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ πξίζκα θπζηθψλ 

νγθφιηζσλ Δ' θαηεγνξίαο γηα ηελ εμσηεξηθή ζσξάθηζε θαη Β' θαηεγνξίαο γηα ηνλ ππξήλα. ηνλ εμσηεξηθφ πφδα ηνπ 

πξαλνχο ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηέζζεξηο ζεηξέο θπζηθψλ νγθφιηζσλ Δ' θαηεγνξίαο, αηνκηθνχ 

βάξνπο ~15 Σ γηα ηνλ θίλδπλν ππνζθαθψλ. 

Σα πθηζηάκελα εζσηεξηθά ιηκεληθά έξγα πεξηιακβάλνπλ: 

 Κξεπηδψκαηα κηθξνχ βάζνπο (σθέιηκν βάζνο απφ -2,0 έσο -3,5 κ.) θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 157 κ. θαη 

δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο αθηήο ηνπ φξκνπ, 

 Αληηπξνζακκσηηθφ κφιν. Έρεη πιάηνο 4,0 κ. θαη κήθνο 30 κ. (απφ ηελ αξρή ησλ θξεπηδσκάησλ), δηαηάζζεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ αγθπξνβνιίνπ (βφξεην ηκήκα) θαη παίδεη ξφιν νξηνζέηεζεο θαη αληηπξνζακκσηίθήο πξνζηαζίαο 

 Τπήλεκν κφιν. Ο κφινο απηφο -έρεη ηεζιαζκέλε γξακκή εζσηεξηθήο θξεπίδσζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 123 κ. θαη 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θπςεισηνχο ηερλεηνχο νγθφιηζνπο, ελψ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ παξεηά θέξεη ρακειφ 

πξνθπιαθηήξην ηνίρν αλσδνκήο Σν ζρήκα ηνπ ηειεπηαίνπ εζσηεξηθνχ κφινπ ππαγνξεχεηαη θαη απφ ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο έλαληη θπκαηηζκψλ πεξηζιάζεσο.  

Δληφο ηνπ αγθπξνβνιίνπ είρε αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά αιιά δελ έρεη πξνο ην παξφλ ηνπνζεηεζεί, έλαο πισηφο 

κφινο πιάηνπο 2,5 κ. θαη κήθνπο 60 κ., ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  

Οη αλσδνκέο ησλ θξεπηδσκάησλ θαη ησλ κφισλ νξίδνληαη κέρξη ηελ ζηάζκε +1,20 κ., ελψ ε ζηάζκε ηνπ πισηνχ κψινπ 

ππφ θνξηίν ιεηηνπξγίαο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 50 εθ. 

Σα θξεπηδψκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα δψλε αηγηαινχ (απφ ηελ εγθεθξηκέλε νξηνγξακκή) θαη ηνλ 

πξνζήλεκν κφιν δεκηνπξγνχλ ρεξζαίνπο ρψξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα. ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αγθπξνβνιίνπ. Οη 

ρεξζαίνη απηνί ρψξνη έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ πεξίπνπ 5,5 ζηξέκκαηα. 

ηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο (βιέπε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε) ρσξνζεηνχληαη ηα εμήο:  

 θεθιηκκέλν επίπεδν αλάζπξζεο ζθάθσλ (γιηζηξά) 

 ηζφγεην θηήξην 7,0x15,0 κ. 

 ρψξνο ελαπφζεζεο θαη δηαρείκαζεο ζθαθψλ 
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 δεμακελή πγξψλ θαηαινίπσλ πινίσλ, 

 παξά ηελ είζνδν, ρψξνο Parking γηα 30 Η.Υ. απηνθίλεηα. 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αγθπξνβνιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Γέζηξεο ρπηνζηδεξέο ησλ 80 θαη ησλ 20 ργξ. αλά 4,0 κ γηα ηελ πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

 Δγθαηάζηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ θαη δηθηχσλ παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Γίθηπν ππξφζβεζεο 

 Κηίζκα γξαθείνπ, απνζήθεο θαη ρψξσλ πγηεηλήο 105 η.κ. 

 Φαλφο αθξνκσιίνπ ζχκθσλα κε· νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ ηνπ Π.Ν. 

 Travelift γηα ηελ αλάζπξζε ησλ ζθαθψλ απφ ην θεθιηκκέλν επίπεδν (γιίζηξα) 

 Γεμακελή πεξηζπιινγήο βηνινγηθψλ θαη ειαησδψλ απνβιήησλ 

 Αληιηνζηάζην παξνρήο πγξψλ θαπζίκσλ ζηα ζθάθε 

 Κάδνη απνξξηκάησλ 

 χζηεκα αγθπξνβνιίαο ζθαθψλ (πνληηζκέλεο λαπηηθέο αιπζίδεο θαη πισηά λαχδεηα 

 Σζηκεληνζσιήλεο Φ800 γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πδάησλ ηεο ιηκελνιεθάλεο 

 Γξακκηθνί πξνζθξνπζηήξεο. 

β) Καηάηαμε βάζεη ηεο αξ. 1958/13-01-2012 απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 21/Β) όπωο  ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξ. νηθ. 37674/27-07-2016 απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α.  (ΦΔΚ 2471/Β/10-08-2016) 

 Καηεγνξία Α, ππνθαηεγνξία 2 (Παξάξηεκα ΗII, Οκάδα 3ε: Ληκεληθά έξγα, α/α 3), ζε «Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο 

ζθάθσλ αλαςπρήο (καξίλεο, θαηαθχγηα, αγθπξνβφιηα)», (Γ: < 200 ζθάθε, φπνπ Γ: δπλακηθφηεηα) 

γ) Θεζκνζεηεκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ηωλ επαίζζεηωλ ζηνηρείωλ ηεο.  

γ1) Υωξηθόο ζρεδηαζκόο θαη Υξήζεηο γεο. 

1. Ζ Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΥΩΡ/4659/57/2019 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 16 ΑΑΠ/05.02.2019) πεξί έγθξηζεο ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

2. Ζ αξ. Φ. 121/1009 νηθ./30-05-1997 (ΦΔΚ 450 Γ/30-05-1997) απφθαζε Ννκάξρε: «Καζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ 

αηγηαινχ θαη δεκηνπξγία δψλεο παξαιίαο ζηε ζέζε «Όξκνο Ν. Αξηάθεο» Ν. Δπβνίαο» . 

γ2) ηνηρεία πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

1. Ο ρψξνο ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηεο Αγίαο Πειαγίαο εληνπίδεηαη εληφο ηεο ζαιάζζηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 

ηνπ δηθηχνπ NATURA πνπ απνηειεί Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) κε 

ηελ νλνκαζία «Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε απφ Αξγνζηφιη έσο Βιαράηα (Κεθαινληά) θαη φξκνο Μνχληα» θαη 

κε θσδηθφ GR2220004. Ζ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ζε επαθή θαη πεξηβάιιεηαη απφ δπηηθά απφ κία δεχηεξε 

ζαιάζζηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA  πνπ απνηειεί θη απηή Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο 

(ΔΕΓ) (Site of Community Importance – SCI) κε ηελ νλνκαζία «Θαιάζζηα Εψλε απφ Αξγνζηφιη έσο φξκν 

Μνχληα» θαη κε θσδηθφ GR2220007. 

2. Ζ ζέζε ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εθηφο θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. 

δ1) Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίωλ θαη ζπγθεληξώζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο  

 Γηα ηελ αηκφζθαηξα φζνλ αθνξά ηνπο ξχπνπο: 
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1. SO2, NO2, NOx, PM10 θαη Pb ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ζ.Π. 14122/549/Δ.103 (ΦΔΚ 488/Β/30-

03-2011) [αληηθαηέζηεζε ηελ ΠΤ 34/02 (ΦΔΚ 125/Α/02)]  

2. Ζ δηαρείξηζε ησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/25-2-04 (ΦΔΚ 64/Α/2-3- 

04).  

δ2) Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαη δνλήζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, φζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα: 

 ΠΓ 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α/1981) 

 ΠΓ 4/88/28-01-2008 (ΦΔΚ 61/Γ) «Πεξί ησλ ζνξπβσδψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο» θαη ησλ ΚΤΑ 7034/1298/24-03-1999 (ΦΔΚ 368/Β) θαη ΚΤΑ/Τ2/ΟΗΚ/15438/17-10-2011 

(ΦΔΚ1346).  

ε) Όξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηωλ δπλεηηθώλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.  

1. Να ιεθζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο θαη ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ 

πεξηνρή θαηά ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

3. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Ληκεληθή Αξρή γηα ελεκέξσζε θαη ηπρφλ ιήςε 

νδεγηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

4. Να ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ: 

- Σελ χπαξμε εμνπιηζκνχ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξειαηνεηδή 

(πισηά θξάγκαηα, απνξξνθεηηθά πιηθά, θ.ι.π.) εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, θαζψο θαη εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, 

ζπκβαηνχ κε ην Σνπηθφ ρέδην ηεο νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο, «ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο», (PORT 

CONTIGENCY PLAN – P.C.P.) πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο 

ζάιαζζαο πνπ δχλαληαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην Ν.2252/94 «Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ εηνηκφηεηα…» (ΦΔΚ 192/Α), ην Π.Γ. 

11/02 «Δζληθφ ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην 

θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο» θαη ηελ αξηζ. Σ/9803/03 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1323/Β) «Γεληθφο θαλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ».  

- Σε ζπιινγή θαη λφκηκε δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, φισλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ, 

ιηπαληειαίσλ, ιπκάησλ, απνξξηκκάησλ θαη θάζε είδνπο ξππνγφλσλ νπζηψλ, πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα.  

- Σε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ζηε ζάιαζζα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ξχπαλζε ζε πεξίπησζε βξνρνπηψζεσλ, πηζαλψλ βιαβψλ, θ.ι.π., απφ ηνπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ιηκέλα.  

5. Να ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο» θαη ηνπ Ν.2971/2001 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

6. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΦΔΚ ρσξνζέηεζήο ηνπ.  

7. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο επίβιεςεο, παξαιαβήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη:   

- ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ.   

- ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ 

νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ θαηά παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  
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Πέξαλ απηνχ, κε κέξηκλα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, λα ππάξρεη θαηά λνκνζεζία ππεχζπλνο θνξέαο δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαη λα νξηζηνχλ ηα απνθαηλφκελα φξγαλα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

8. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη, απφ ζηηο πηζηψζεηο γηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα εμαζθαιίδεη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηα έξγα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

9. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εγθαηαζηάζεηο αλεμάξηεηα ηεο ηππνδχλακεο απηψλ, αθφκε θαη αλ απηέο είλαη θηλεηέο.  

10. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ηξνπνπνίεζε ή άιιε επέκβαζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη κφλν κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ θαη ησλ 

αδεηψλ.  

11. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απφξξηςε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ σο άλσ εληφο ζαιάζζηαο πεξηνρήο 

12. Να ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ κέζα ζε 

χδαηα, (θαη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζε πεξίπησζε βξνρνπηψζεσλ, πηζαλφλ βιαβψλ θιπ), έηζη 

ψζηε εθφζνλ απηά θαηαιήγνπλ ζε πδάηηλν απνδέθηε λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε κνξθήο νξγαληθή χιε.  

13. Ζ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο απφ ηε λνκνζεζία θαη ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα 

ρξήζεηο γεο.  

14. Να δηαηεξεζεί ν θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ησλ δσλψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαζψο θαη ε πξφζβαζε απφ θαη 

πξνο ηε ζάιαζζα. 

15. Να κε γίλεη θακία πεξαηηέξσ επέκβαζε θαη θάζε κνξθήο θαηαζθεπή ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, ρσξίο λα 

ππάξμνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο. 

16. Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

17. Να πξνβιεθζεί ε εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ θνηλήο ρξήζεο 

(πξνβιήηεο, θαζηζηηθά, θαιάζηα, εκπφδηα πεδνδξνκίνπ, ξάκπεο, θ.ι.π.) 

18. Οη απαηηήζεηο ζε χδξεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα θαιχπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν.  

19. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ (π.ρ. ειεγρφκελε ξνή λεξνχ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, θ.ι.π.). 

20. Να ππάξρεη νξγαλσκέλν θαη ελ ιεηηνπξγία ζχζηεκα θαη δίθηπν ππξαζθάιεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

πεξηπηψζεσλ εθδήισζεο ππξθαγηάο. Γεληθφηεξα λα ηεξνχληαη φια ηα κέηξα ππξαζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.  

21. Να πξνβιέπεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ νρεκάησλ λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη ζε δεκφζην νδηθφ δίθηπν.  

22. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. πξνβιήηεο, κφινη, θαζίζκαηα, πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, 

πεξίθξαμε, θσηηζκφο, Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζπζηήκαηα ππξαζθάιεηαο, 

ρξσκαηηζκνί, ζθπξφδεηεο θαη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, θπηεχζεηο θιπ) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά θαη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Σπρφλ επηζθαιή 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα.  

23. Να είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηάιιεινη πξνζθξνπζηήξεο ζηα θξεπηδψκαηα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα 

ζθάθε θαη πξφθιεζεο δηαξξνψλ.  

24. Να πξνβιέπεηαη παξνρή ζσζηηθψλ κέζσλ θαη πξνζηαζίαο έλαληη λαπηηιηαθψλ θηλδχλσλ. 

25. Με επζχλε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ιηκέλα λα γίλνληαη δεθηά ζθάθε πνπ ζα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο 

δεμακελέο ζπγθξάηεζεο ιπκάησλ ή εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ιπκάησλ.  
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26. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ιηκέλα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ απαγφξεπζε νξγαλνθαζζηηεξηθψλ ελψζεσλ ζε πινία, ζηε 

δηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζηεξεψλ ή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ιηπαληειαίσλ, 

πνιπρισξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ PCB θαη PCT, ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ θαη ζηνλ Καλνληζκφ (Δ.Κ.) αξ.1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

14εο Ηνπλίνπ 2001 γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ (W.S.R.).   

27. Γηα ηελ απνθπγή θάζε είδνπο ιεηηνπξγηθήο ή αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ δηαθίλεζε ησλ πινίσλ ζην 

ιηκέλα, λα εθαξκνζζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Γηεζλή χκβαζε MARPOL (‘’MARINE POLLUTION’’-

«Καλνληζκνί δηα ηελ απνθπγήλ ξππάλζεσο εθ ησλ απνξξηκκάησλ πινίσλ») γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο 

απφ πινία (1973). Σα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη πάλσ ζηα ζθάθε, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο MARPOL απαγνξεχεηαη ξεηψο λα δηαηίζεληαη ζηε ζάιαζζα.  

28. Ο ρψξνο ηνπ ιηκέλα, ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή, λα 

εθνδηάδεηαη κε φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα θαη εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ κε ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κεθαιιελίαο – Ηζάθεο θαη ηε Ληκεληθή 

Αξρή 

29. Να γίλνληαη ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο αλά εμάκελν ζε δπν ζηαζεξά ζεκεία, έλα εθηφο θαη έλα εληφο ηεο 

ιηκελνιεθάλεο, ζηηο νπνίεο ζα κεηξψληαη νη αθφινπζεο παξάκεηξνη ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ:  

-  Θεξκνθξαζία. 

-  pH. 

-  Γηαιπκέλν Ομπγφλν. 

-  Υξσκαηηζκφο. 

-  Κνινβαθηεξηνεηδή. 

-  SS (αησξνχκελα ζηεξεά). 

-  Πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο. 

-  Μέηαιια (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu).  

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν 

πνπ ζα ζεσξεζεί απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Κεθαιιελίαο θαη ζα ηεξείηαη απφ ηνλ 

θχξην ηνπ έξγνπ. Ζ δεηγκαηνιεςία θαη ε κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηάιιεινπ εξγαζηεξίνπ.  

30. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθνχο απνδέθηεο.   

31. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αηπρήκαηνο κε δηαξξνή ηνμηθψλ νπζηψλ. 

32. Να πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθφο πεξηνδηθφο έιεγρνο, θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε κε ζχγρξνλν ηξφπν ησλ 

ρψξσλ γχξσ απφ ηηο ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο φπσο θαη κέζα ζηε ιηκελνιεθάλε απφ 

ζθνππίδηα, πιαζηηθά κπνπθάιηα, απνηζίγαξα, πιαζηηθέο ζαθνχιεο, απνζέζεηο, έιαηα θαη ζπκπαξαζχξζεηο 

νκβξίσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα (δηέιεπζε 

νρεκάησλ, ζθαθψλ, δηεξρνκέλσλ θιπ).  

33. Να εθνδηαζηεί ν ρεξζαίνο ρψξνο κε επηπιένλ θάδνπο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζηνπο νπνίνπο λα ζπιιέγνληαη 

ηα αζηηθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα θαη λα απνκαθξχλνληαη καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα ηεο πεξηνρήο έηζη 

ψζηε λα κελ απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα θαη ζα πξνθαινχλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ ρψξνπ. 

34. Τιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο (ρσξηζηά) θαη λα δηαηίζεληαη 

ζε εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

13588/725/06 (ΦΔΚ 383/Β/06) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» φπσο ηζρχεη.  
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35. Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά λα δηαηίζεληαη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ή ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο αλαθχθισζεο.  

36. Σα πξνο απφζπξζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ λα παξαδίλνληαη ζε θαηάιιεια ζεκεία 

ζπιινγήο, πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π/Γηνο 117/04 (ΦΔΚ 82/Α/04).  

37. Οη πξνο απφζπξζε ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο λα παξαδίλνληαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ζπιινγήο, 

πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π/Γηνο 115/04 (ΦΔΚ 80/Α/04).  

38. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα ζηελ ρεξζαία δψλε εθνδηαζκέλα κε θαηάιιεια θαιχκκαηα θαη 

αλαθιαζηήξεο θσηφο, έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε δηάρπζε ηνπ θσηφο πξνο ηα πιάγηα θαη επάλσ (θσηηζηηθά 

ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλεο εθπνκπήο).  

39. Απαγνξεχεηαη ν θαζαξηζκφο πθάισλ κέζα ζηε ιηκελνιεθάλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βελζηθψλ νξγαληζκψλ.  

40. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θάζε είδνπο απνξξππαληηθψλ ή άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζην πιχζηκν ησλ 

πξνζδεδεκέλσλ ζθαθψλ εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο.   

41. Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ζνξχβνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ, θαη ησλ ερεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 

4/88/28-01-2088 (ΦΔΚ 61/Γ) «Πεξί ησλ ζνξπβσδψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο» θαη ησλ ΚΤΑ 7034/1298/2403-1999 (ΦΔΚ 368/Β) θαη ΚΤΑ/Τ2/ΟΗΚ/15438/17-10-2011 

(ΦΔΚ1346). 

42. Να ηεξνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνβιεζείζα ΜΠΔ θαη ζπλνδεχεη ηελ  

παξνχζα, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ.  

43. Να νξηζζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο.  

ζη) Υξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο Α.Δ.Π.Ο – πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλαλέωζε / ηξνπνπνίεζή ηεο  

Οη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:   

- Θα ηεξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθξηζείζα Μ.Π.Δ. θαη νη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί 

φξνη πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 

- Γελ ζα πξνθχςνπλ επηθπιάμεηο απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο (Τπ. Αλάπηπμεο, Τπ.  Μεηαθνξψλ, 

Τ.Δ.Ν., Δ..Α.Λ., Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Τπ. Πνιηηηζκνχ-Σνπξηζκνχ, θηι) θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

1. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο ΑΔΠΟ, θαη εθφζνλ επηζπκεί 

ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ εθάζηνηε αξκφδηα γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 

4014/2011.  

2. Ζ ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή 

ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή 

ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

3. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηφ/ή 

πεξηγξάθεηαη ζηε Μ.Π.Δ. θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ΑΔΠΟ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4014/2011.  

4. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ 
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πξνβιεθζεί απφ ηε Μ.Π.Δ. θαη ηελ ΑΔΠΟ, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη 

φξνη ηεο ΑΔΠΟ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/2011, 

κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ Ν. 4014/2011. 

δ) Λνηπέο Γηαηάμεηο  

1. Ζ ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ 

ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ 

ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ 

θαη δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία 

εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ ΜΠΔ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

2. Ζ ΑΔΠΟ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ 

θαηηζρχνπλ απηήο. 

 ε) Έιεγρνο Σήξεζεο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ ηεο ΑΔΠΟ  

1. Ζ ΑΔΠΟ ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε Μ.Π.Δ. θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν 

ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν.  

2. Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: 

- Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα  θαηαγξαθήο 

ζηνηρείσλ θ.ιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

- Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. 

- Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

- Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο − ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ 

νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

3. Σπρφλ ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, 

επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο θαη επξσπατθήο) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ βάζεη 

ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο ΜΠΔ ή θαη ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη.  

4. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο 

ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν.1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Ν. 

3010/02, Ν. 4014/2011 θαη Ν. 4042/2012 θαη ηζρχεη.  

ζ) Γεκνζηνπνίεζε ηεο ΑΔΠΟ 

Ζ επηβαιιφκελε απφ ηε λνκνζεζία δεκνζίεπζε ηεο ΑΔΠΟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ 

δηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε www.aepo.ypeka.gr (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19α ηνπ Ν. 

4014/2011, θαζψο θαη ζηελ 21398/2012 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε). 

Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή γηα παξάβαζε Νφκνπ ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3200/55, ΦΔΚ 97Α (Ν 2503/1997, ΦΔΚ 107Α, άξζξν 1, παξ.2, θαζψο θαη άζθεζε 

κέζσλ έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ 9269/470/2007 (ΦΔΚ 286 Β).  
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13 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

13.1 ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ 

Γεδνκέλνπ όηη ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή GR2220004 (SCI A) «Παξάθηηα ζαιάζζηα δώλε 

από Αξγνζηόιη έσο Βιαράηα (Κεθαιιελία) θαη Όξκνο Μνύληα» ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

παξνύζαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ, 

απαηηήζεθε ε εθπόλεζε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο βάζεη ησλ νξηδόκελσλ ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 

209/Α/21-9-2011), ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ΜΠΔ (βιέπε αληίζηνηρν Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο 

κειέηεο). 

13.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΚΠΟΝΗΗ & ΣΡΟΠΟΙ ΔΠΙΛΤΗ ΑΤΣΩΝ 

Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ δελ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο.  
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1. Εισαγωγικά Στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Συμβατικά στοιχεία  

Η παρούσα μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Αγίας Πελαγίας».  

Το εν λόγω έργο περιγράφεται αναλυτικά στην οικεία ΜΠΕ.  Συνοπτική περιγραφή 

του δίνεται εδώ στο κεφάλαιο 4 της παρούσας. 

Η παρούσα μελέτη ΕΟΑ εκπονήθηκε από το γραφείο του Φώτη Περγαντή, 

εξειδικευμένο στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και ειδικότερα Ειδικών 

Οικολογικών Μελετών. 

Η σύνταξη της εν λόγω ΕΟΑ έγινε βασιζόμενη στην υπουργική απόφαση με Α.Π. 

οικ. 170225/20-1-2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 

αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 

(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» της Γεν. Δνσης 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 

Πιο συγκεκριμένα, για τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης ΕΟΑ ακολουθήθηκε το 

Παράρτημα 3.2.1. της Α.Π. οικ. 170225/20-1-2014, το οποίο ακολουθείται σε 

εκείνες τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 για τις οποίες «δεν υφίστανται 

σχετικές πρόνοιες ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών 

αποφάσεων προστασίας και διαχείρισης που έχουν εκδοθεί για τις περιοχές αυτές, 

ή δεν υπάρχουν επαρκή, τεκμηριωμένα αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία και 

καταγραφές». Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν μεν επαρκή και 

τεκμηριωμένα στοιχεία για τους τύπους οικοτόπων – χλωρίδα – πανίδα για την 

ευρύτερη περιοχή NATURAL (με κωδικό GR 2220004) εντός της οποίας 
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εντοπίζεται το προτιθέμενο έργο (συμβατικά αναφερόμενη ως Περιοχή Μελέτης, 

βλ. παραγράφους 2.2 και 2.3). Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα τέτοια στοιχεία 

για την άμεση περιοχή του προτιθέμενου έργου και ως εκ τούτου, σύμφωνα και 

με την ως άνω απόφαση, πραγματοποιήθηκε ειδικότερη καταγραφή στον 

αμεσότερο χώρο του έργου. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το 

εξής. Επειδή η περιοχή  NATURA εντός της οποίας εντοπίζεται το προτιθέμενο 

έργο είναι αποκλειστικά θαλάσσια, η ειδικότερη έρευνα αφορούσε στο κατά πόσο 

στον άμεσο θαλάσσιο χώρο του έργου υπάρχουν (και σε ποιο βαθμό ή συχνότητα 

εμφάνισης) κάποια πολύ ιδιαίτερα προστατευόμενα αντικείμενα από εκείνα που 

περιλαμβάνονται στην ευρύτερη περιοχή NATURA. Τούτο προφανώς επιχειρήθηκε, 

διότι αν ενδεχομένως υπάρχει κάτι αξιόλογο και σε αξιόλογο βαθμό, να 

προταθούν σχετικές πρόνοιες. Ο τρόπος αυτής της διερεύνησης έγινε με 

υποβρύχια κατόπτευση του βυθού με ειδικό σκάφος στο θαλάσσιο χώρο πέριξ του 

έργου (βλέπε ενότητα φωτογραφιών μετά τα κείμενα). Επιπλέον με συνεντεύξεις 

τοπικών ψαράδων και αυτοδυτών ως προς το κατά πόσον εμφανίζονται ή έχουν 

παρατηρηθεί ή συλληφθεί θαλάσσιες χελώνες στον άμεσο χώρο του έργου. Επίσης 

ιχθύες που αναφέρονται ως σημαντικοί στον πίνακα 3.3. του ως άνω 

Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία προβλέπεται διερεύνηση σε μία ζώνη 

ακτίνας 1000 μέτρων πέριξ των ορίων του έργου, δηλαδή στην συμβατικά 

αναφερόμενη ως Περιοχή Έρευνας Πεδίου (βλ. παράγραφο 2.1.). Εν προκειμένω 

και ως προς το θαλάσσιο χώρο η διερεύνηση έγινε κατά το μήνα Αύγουστο του 

2019 εντός της περιοχής NATURA με κωδικό GR 2220004. Τέλος, παρά το ότι 

στην περιοχή NATURA δεν περιέχεται χερσαίος χώρος, διερευνήθηκε και ο 

χερσαίος χώρος στην ακτίνα των 1000 μέτρων προς τη χέρσο, όπως ορίζει η 

νομοθεσία.  

Πέραν των παραπάνω στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Τυποποιημένα Δελτία 

Δεδομένων και που επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια διερεύνηση, 

χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον πηγές δεδομένων  που παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 2. Κατόπιν όλων αυτών, ο μελετητής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα 

στοιχεία που υπάρχουν και που συγκεντρώθηκαν (τόσο για την ευρύτερη όσο και 

για την άμεση περιοχή του έργου) αφενός αποδίδουν ολοκληρωμένη εικόνα των 

οικοτόπων, χλωρίδας, βλάστησης και πανίδας αφετέρου κρίνονται επαρκή για 

αξιόπιστες εκτιμήσεις για ενδεχόμενες επιπτώσεις από το προτιθέμενο έργο και τη 

λειτουργία του. 

1.2. Ομάδα μελέτης 

Για τη εκπόνηση της παρούσας ΕΟΑ ασχολήθηκαν οι παρακάτω:  

Περγαντής Φώτης: Βιολόγος - Οικολόγος M.Sc. - Ιχθυολόγος (Υπεύθυνος της 

Μελέτης ΕΟΑ). 

Ίρις Περγαντή : Δασολόγος - Ορνιθολόγος 
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1.3. Διάρθρωση της μελέτης 

Η μελέτη διαμορφώνεται σε οκτώ κεφάλαια: 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία της μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πηγές δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συμπλήρωση, ανάλυση και την 

αξιολόγησή τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσιάζονται αρχικά συνοπτικά και στη συνέχεια 

αναλυτικά τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

μελέτης και την περιοχής έρευνας πεδίου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων 

στο βιοτικό περιβάλλον από την υλοποίηση του έργου και παρουσίαση 

ενδεχόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών συνιστωσών ενός 

προγράμματος παρακολούθησης και ενδεχόμενη αναγκαιότητά τους. 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων – πορισμάτων 

της παρούσας μελέτης. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται οι πηγές δεδομένων που 

αναφέρονται στα κυρίως κείμενα της μελέτης και που ελήφθησαν υπόψη κατά την 

εκπόνηση της. 

Η μελέτη συνοδεύεται επίσης από κατάλληλο χαρτογραφικό υλικό, καθώς και 

παραρτήματα που αφορούν αναλυτικότερα στοιχεία – καταλόγους στοιχείων του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. 

1.4. Θεσμικό πλαίσιο  

1.4.1. Πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης 

Υπογραμμίζεται ότι η παρούσα ΕΟΑ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η 

Α.Π. οικ. 170225/20-1-2014 και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στο Παράρτημα 3.2.1. αυτής, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως στην παράγραφο 

1.1.  

1.4.2. Γενικότερη νομοθεσία 

Το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση της 

παρούσας μελέτης έχει ως εξής: 

Ν. 1650/86/ 

ΦΕΚ160Α’/1986 
Για την προστασία του περιβάλλοντος 

Κ.Υ.Α. 33318/3028/ 
ΦΕΚ1289Β’/1998 

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (Εναρμόνιση με την οδηγία 
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92/43 ΕΟΚ «για τη διατήρηση των τύπων φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας») 

Ν. 3208/ 
ΦΕΚ303Α’/2003 

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 

διατάξεις 

Ν.998/ 

ΦΕΚ289Α’/1979 

Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της Χώρας 

Ν. 177/ 

ΦΕΚ205Α’/1975 
Καταφύγια θηραμάτων 

Ν. 1335/ 

ΦΕΚ32Α’/1983 

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της 

άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης (Σύμβαση Βέρνης) 

Ν. 2055/ 
ΦΕΚ105Α’/1992 

Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν 

με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής 

Ν. 2204/ 

ΦΕΚ59Α’/1994 
Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα 

Ν. 2719/ 

ΦΕΚ106Α’/1999 

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες 

διατάξεις 

Ν. 3208/ 
ΦΕΚ303Α’/2003 

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 

δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 

διατάξεις 

ΝΔ 996/ 
ΦΕΚ192Α’/1971 

Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία 
της φύσης 

ΠΔ 67/ 
ΦΕΚ23Α’/1981 

Για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 
πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και 

ελέγχου της έρευνας αυτών 

ΚΥΑ 414985/ 

ΦΕΚ757Β’/1985 
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας 

ΚΥΑ 33318/3028/ 
ΦΕΚ1289Β’/1998 

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας 

Απόφ. ΑΠ.Οικ. 
170225/20-1-2014 

του ΥΠΕΚΑ/Γεν. 
Δνση Περιβάλλοντος 

 

Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας  
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1.4.3. Θεσμικό καθεστώς της άμεσης και γειτονικής περιοχής του 

έργου 

Ο χώρος του έργου εντοπίζεται εντός μίας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής 

του δικτύου NATURA  που αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (Site of 

Community Importance – SCI) με την ονομασία «Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη 

από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και όρμος Μούντα» και με 

κωδικό GR2220004. Η περιοχή αυτή βρίσκεται σε επαφή και περιβάλλεται από 

δυτικά από μία δεύτερη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATURA  

που αποτελεί κι αυτή Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (Site of Community 

Importance – SCI) με την ονομασία «Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως 

όρμο Μούντα» και με κωδικό GR2220007 (βλέπε παρακάτω στην Εικόνα Ε.1.). 

Η συνολική έκταση της πρώτης περιοχής ανέρχεται σε 3679.27 εκτάρια ενώ της 

δεύτερης σε 9403.84 εκτάρια. 

Βορειοδυτικά της νήσου εντοπίζεται άλλη μία θαλάσσια περιοχή NATURA (ΕΖΔ-

SCI) με κωδικό GR2220005 καθώς και δύο χερσαίες βορειοδυτικά της 

συζητούμενης, με κωδικούς GR2220002 (ΕΖΔ-SCI) και GR2220005 (ΖΕΠ – SPA). 

  

Εικόνα Ε.1. : Όρια των περιοχών NATURA  (Πηγή χάρτη : http--

natura2000.eea.europa) 

Κόκκινη Διαγράμμιση 

Θαλασσί Διαγράμμιση 

: Περιοχές NATURA (ΖΕΠ/SPA)   

: Περιοχές NATURA (ΕΖΔ/SCI)  

 : Θέση άμεσης περιοχής έργου 

GR2220004 

GR2220007 

GR2220006 

GR2220005 

GR2220002 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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2. Μεθοδολογία – Πηγές 
Πληροφόρησης 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Καθορισμός Περιοχής Μελέτης (Π.Μ.) και Περιοχής 
Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π.) 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα 3.2.1. της Α.Π. οικ. 170225/20-1-

2014 βάσει του οποίου έχει συνταχθεί η εν λόγω ΕΟΑ: 

Ως Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) ορίζεται το σύνολο της έκτασης της περιοχής NATURA 

εντός της οποίας εμπίπτει το προτιθέμενο έργο. Επομένως, στην προκειμένη 

περίπτωση ως Περιοχή Μελέτης ορίζεται η έκταση της προστατευόμενης περιοχής 

NATURA με κωδικό GR2220004 (βλ. και παραγρ. 1.4.3.). Η ΠΜ αναφέρεται στην 

παρούσα έκθεση και ως ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Ως Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π.) ορίζεται το σύνολο της έκτασης που 

εντοπίζεται σε ακτίνα 1000 μ.  από τα όρια του προτιθέμενου έργου. Ως εκ τούτου, 

στην προκειμένη περίπτωση η Περιοχή Έρευνας Πεδίου είναι αυτή που φαίνεται 

στην Εικόνα Ε.2. στην επόμενη σελίδα. Η ΠΕΠ αναφέρεται στη μελέτη αυτή και ως 

άμεση περιοχή του έργου. 

Επειδή η περιοχή  NATURA εντός της οποίας εντοπίζεται το προτιθέμενο έργο είναι 

αποκλειστικά θαλάσσια, η ειδικότερη έρευνα αφορούσε στο κατά πόσο στον άμεσο 

θαλάσσιο χώρο του έργου υπάρχουν (και σε ποιο βαθμό ή συχνότητα εμφάνισης) 

κάποια πολύ ιδιαίτερα προστατευόμενα αντικείμενα από εκείνα που περιλαμβάνονται 

στην ευρύτερη περιοχή NATURA. Τούτο προφανώς επιχειρήθηκε, διότι αν 

ενδεχομένως υπάρχει κάτι αξιόλογο και σε αξιόλογο βαθμό, να προταθούν σχετικές 

πρόνοιες. Ο τρόπος αυτής της διερεύνησης έγινε κυρίως μακροσκοπικά με μία σειρά 

παρατηρήσεων και δειγματοληψιών στο θαλάσσιο χώρο πέριξ του έργου κατά τον 

Αύγουστο του 2019. 
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Εικόνα Ε.2. : Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π. - Μωβ πολύγωνο). Οι δύο θαλάσσιες 

περιοχές NATURA οριοθετούνται συνολικά με την πράσινη γραμμή. Η Θέση του έργου 

δείχνεται με το θαλασσί βέλος. 

 

 

2.2. Οικότοποι – βλάστηση - χλωρίδα 

Σε ό,τι αφορά στην Περιοχή Μελέτης του έργου η οποία οριοθετείται εντός των 

ορίων της περιοχής NATURA που προαναφέρθηκε, οι συμπληρωματική πηγή που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η ιστοσελίδα του WWF-HELLAS www.oikoskopio.gr.   

Σε ότι αφορά στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου (άμεση περιοχή του έργου) 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο των 

απαιτούμενων από τη νομοθεσία καταγραφών.  

2.3. Πανίδα 

Σε ό,τι αφορά στην πανίδα της Περιοχής Μελέτης του έργου, χρησιμοποιήθηκαν 

δεδομένα που προκύπτουν από τα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων των οικείων 

http://www.oikoskopio.gr/
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προστατευόμενων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις NATURA : http--

natura2000.eea.europa (βλέπε Παράρτημα) καθώς και οι κάτωθι βιβλιογραφικές 

αλλά και διαδικτυακές πηγές όπως : 

Ο Ιστότοπος του ΥΠΕΚΑ για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 

2000 (http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4220009.html), 

Η Βάση δεδομένων BIOGREECE του ΕΚΒΥ  

Η Βάση δεδομένων «Philotis» του Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR4220009/). 

Επίσης, προκειμένου να υπάρξει μία αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης της πανίδας 

στην Περιοχή Μελέτης, πέραν των παραπάνω πηγών, χρησιμοποιήθηκαν και οι 

ακόλουθες κλασσικές βιβλιογραφικές πηγές: 

Σε ό,τι αφορά στα θηλαστικά, χρησιμοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός άτλαντας «Atlas of 

European mammals» (Mitchell-Jones et al. 1999), καθώς και κάποιοι ακόμη 

αξιόπιστοι «κλασσικοί» ευρωπαϊκοί «οδηγοί πεδίου», όπως αυτοί των Corbet & 

Ovenden (1980) και του Van den Brink (1957).  

Σε ό,τι αφορά στα ερπετά και στα αμφίβια, χρησιμοποιήθηκαν οι πηγές: «Ερπετά της 

Ελλάδας και της Κύπρου» (Δημητρόπουλος και Ιωαννίδης 2002) και «Αμφίβια και 

Ερπετά της Ελλάδας Οδηγός αναγνώρισης» (Παφίλης και Βαλάκος 2012). Επίσης και 

από τον «κλασσικό» οδηγό πεδίου των Arnold-Burton-Ovenden (1978).  

Σε ότι αφορά στα ψάρια χρησιμοποιήθηκε η πηγή : «Τα ψάρια της Ελλάδος» 

(Κουτσογιαννόπουλος Δ. 2010) 

Για όλες τις ταξινομικές ομάδες χρησιμοποιήθηκε το «Το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας (Λεγάκης 

και Μαραγκού, 2009).  

Σε ό,τι αφορά στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου, όπως προαναφέρθηκε, έγιναν 

μακροσκοπικές παρατηρήσεις και δειγματοληψίες στα τέλη Αυγούστου 2019.   

2.4. Επάρκεια Δεδομένων 

Κατόπιν αυτών, ο μελετητής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα διαθέσιμα και τα 

συλλεχθέντα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν (τόσο για την ευρύτερη όσο και για 

την άμεση περιοχή του έργου) αποδίδουν ολοκληρωμένη εικόνα των οικοτόπων, 

χλωρίδας, βλάστησης και πανίδας και κρίνονται επαρκή για αξιόπιστες εκτιμήσεις για 

ενδεχόμενες επιπτώσεις από το προτιθέμενο έργο και τη λειτουργία του. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4220009.html
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR4220009/
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3. Καταγραφή και Ανάλυση του 
Φυσικού Περιβάλλοντος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) 

3.1.1. Οριοθέτηση 

Ως περιοχή μελέτης εκλαμβάνεται το σύνολο της έκτασης της περιοχής NATURA 

εντός της οποίας εμπίπτει το έργο (βλ. Εικόνα Ε.1).  

Τα βασικά στοιχεία της προστατευόμενης περιοχής NATURA (ΕΖΔ - SCI) είναι τα 

εξής : 

 Ονομασία : «Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) 

και όρμος Μούντα»  

 Κωδικός : GR2220004 

 Κατηγορία – Τύπος : Β 

 Γεωγραφικό Μήκος : 20.561389 μοίρες 

 Γεωγραφικό Πλάτος : 38.082222 μοίρες  

 Έκταση : 3679.27 εκτάρια 

3.1.2. Συνοπτική παρουσίαση 

Η εν λόγω περιοχή είναι εξολοκλήρου θαλάσσια και αρχίζει δυτικά από την είσοδο 

του κόλπου Αργοστολίου και συνεχίζεται ως και την περιοχή Λουρδάτα. 

Περιλαμβάνεται επίσης σ’ αυτή ένα ακόμη μικρότερο θαλάσσιο παράκτιο τμήμα  

στην περιοχή Μούντα στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου. Ο θαλάσσιος βυθός 

παρουσιάζει ελαφρά κλίση και το υπόστρωμα είναι βασικά αμμώδες με μικρότερη 

ύπαρξη ασβεστόλιθου. Στο ασβεστολιθικό υπόστρωμα υπάρχουν διακριτές ζώνες 

Cytoseira crinata, ροδοφυκών από το είδος  Laurencia papillosa και χλωροφυκών 
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του είδους Dasycladus vermicularis που καλύπτουν σημαντικές εκτάσεις του 

σκληρού υποστρώματος. Εκτεταμένα «λιβάδια» της Posidonia oceanica συναντώνται 

κυρίως μετά το βάθος των 2 μέτρων. Σημαντικές ποσότητες αυτής παρασύρονται 

προς την ακτή και αποτελούν αξιόλογο υπόστρωμα για την ανάπτυξη αλοφύτων 

στην ακτή και διαφόρων φυκών εντός της παράκτιας θαλάσσιας ζώνης. Γενικότερα 

τα θαλάσσια φανερόγαμα υπάρχουν σε πολύ αξιόλογη αφθονία σε σύγκριση με 

άλλες μεσογειακές παράκτιες ζώνες. Ως προς την πανίδα, αξιοσημείωτη είναι η 

παρουσία του ψαριού  Ταινιοσακοράφα (Syngnathus abaster) που αξιολογείται ως C 

σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3.3 της σύμβασης της Βέρνης. Η 

παράκτια ζώνη της περιοχής Μούντα θεωρείται ως η σημαντικότερη της Κεφαλονιάς 

για την αναπαραγωγή της  Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta. Η περιοχή Μούντα 

βρίσκεται όμως ως ξεχωριστό μικρό τμήμα της εν λόγω NATURA στο νοτιοανατολικό 

άκρο του νησιού (βλέπε στην εικόνα Ε.1 στην περιοχή Ελειός – Πρόννοι) και σε 

απόσταση περί τα 24 χιλιόμετρα από τη θέση του έγου. Τέλος, έχει καταγραφεί και 

η Λάμπραινα Petromyzon marinus (μαρτυρία από μία μόνο σύλληψη).   

3.1.3. Αναλυτική παρουσίαση 

3.1.3.1. Οικότοποι/Βλάστηση - Χλωρίδα 

Η ευρύτερη περιοχή για την οποία δίνονται στοιχεία σχετικά με τους τύπους 

οικοτόπων (εν προκειμένω θαλάσσιους) και την υπάρχουσα βλάστηση/χλωρίδα (εν 

προκειμένω υποβρύχια), είναι η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ/SCI) με την 

ονομασία «Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχάτα (Κεφαλονιά) και 

όρμος Μούντα» και με κωδικό GR2220004 (βλέπε Παράρτημα), η οποία 

περιλαμβάνει τους εξής τύπους οικότοπου :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA GR2220004 

Τύποι οικοτόπων 
Παραρτήματος Ι 

Της οδηγίας 
92/43/ΕΕ 

Αξιολόγηση της περιοχής 

Περιγραφή 

Κωδικός 
Με 

προτ/τα 

A|B|C|D A|B|C 

Αντιπρ/τητα 
Σχετ.  
Επιφ. 

Διατήρηση Παγκόσμια 

1110 * B      B   C   
Αμμοσύρσεις που καλύπτονται 
διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού 
βάθους 

1120 * A      A   A   
Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με 
βλάστηση (Ποσειδωνίες) 

1170  A      C   C   
Υφαλοι 

Επεξηγήσεις :  Α : Σημαντική     Β : Μέτριας σημασίας    C : Μικρής σημασίας    D : Ασήμαντη 
Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας. 

Επίσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις γης : 
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 Θαλάσσιες περιοχές, θαλάσσιοι ορμίσκοι – (κλάση Ν01) 

 Κροκάλες, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Νησίδες – (κλάση Ν05) 

Τα σημαντικά φυτικά είδη που αναφέρονται στο τυποποιημένο δελτίο δεδομένων 

είναι τα ακόλουθα : 

Επιστημονική ονομασία  Κατηγορία  Αξιολόγηση  

  C|R|V|P A B C D 

Caulerpa cylindracea (Χλωροφύκος) P            X   

Cystoseira amentacea (Φαιοφύκος) P         X      

Cystoseira barbatula (Φαιοφύκος) P            X   

Cystoseira compressa (Φαιοφύκος) P            X   

Cystoseira crinita (Φαιοφύκος) P            X   

Cystoseira foeniculacea (Φαιοφύκος) P            X   

Cystoseira spinosa (Φαιοφύκος) P         X      

Titanoderma trochanter (Ροδοφύκος) P         X      

Επεξηγήσεις :  Α : Σημαντική     Β : Μέτριας σημασίας    C : Μικρής 

σημασίας    D : Ασήμαντη  

 

3.1.3.2. Πανίδα 

Τα σημαντικά ζωικά είδη που αναφέρονται στο τυποποιημένο δελτίο δεδομένων 

είναι τα ακόλουθα : 

 

Επιστημονική Ονομασία Κατηγορία Αξιολόγηση 

 C|R|V|P Α Β C D 

Balanophyllia europaea (Κνιδόζωο – κοράλλι) P         X      

Ophidiaster ophidianus (Εχινόδερμο - Αστερίας) P         X      

Paracentrotus lividus (Εχινόδερμο - Αχινός) P   X            

Paracentrotus lividus(Εχινόδερμο - Αχινός) R         X      

Percnon gibbesi (Καρκινοειδές – Κάβουρας) P            X   

Pinna nobilis (Μαλάκιο – δίθυρο) R   X            

Pinna nobilis (Μαλάκιο – δίθυρο) R         X      

Sphaerechinus granularis (Εχινόδερμο - 

Αχινος) 
P            X   

Syngnathus abaster (Ακτινοπτερύγιος ιχθύς) P   X            

Syngnathus abaster (Ακτινοπτερύγιος ιχθύς) P         X      

Επεξηγήσεις :  Α : Σημαντική     Β : Μέτριας σημασίας    C : Μικρής σημασίας    D : Ασήμαντη 

Από τα παραπάνω είδη μόνον η Ταινιοσακοράφα (Syngnathus abaster) είναι 

σπονδυλόζωο. Τα υπόλοιπα είναι ασπόνδυλα. 

Πέραν αυτών, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εμφανίζεται πολύ περιστασιακά και 

το Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus). Είναι το πιο κοινό είδος δελφινιού, το οποίο 

συναντάται και το πιο συχνά σε δελφινάρια. Πρόκειται για ένα μεγάλου μεγέθους, 

γκρι δελφίνι, το οποίο ξεπερνά τα 4 μέτρα σε μήκος, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο 

μορφολογικό χαρακτηριστικό. Είναι το πιο άφθονο είδος των Ευρωπαϊκών 

παράκτιων υδάτων, από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο έως βόρεια στη Βόρεια 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Caulerpa%20cylindracea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20amentacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20barbatula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20compressa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20foeniculacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20spinosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Titanoderma%20trochanter
https://eunis.eea.europa.eu/species/Balanophyllia%20europaea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophidiaster%20ophidianus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Percnon%20gibbesi
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sphaerechinus%20granularis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
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Θάλασσα, καθώς επεκτείνεται το καλοκαίρι στη νότια Νορβηγία και περιστασιακά 

στη Βαλτική. Το Ρινοδέλφινο είναι είδος κοινωνικό, που αν και μερικές φορές 

σχηματίζει ομάδες πάνω των 100 ατόμων, συνήθως συναντάται σε μικρότερες 

ομάδες των 10 ή 20 ατόμων. Είναι ζώα που ορισμένες φορές παίζουν, 

πραγματοποιώντας άλματα εκτός του νερού και περιστασιακά πλησιάζοντας κοντά 

σε μικρές βάρκες και λουόμενους. Το είδος τρέφεται κυρίως με ψάρια. 

Αναπαράγεται κατά τους θερινούς μήνες και η κύησή του διαρκεί 12 μήνες, μεταξύ 

του ζευγαρώματος και της γέννησης του ενός και μοναδικού μικρού. Ωριμάζουν στα 

12 χρόνια ζωής και ζουν έως και 30 χρόνια το ελάχιστο. Αναφέρεται στην Οδηγία 

92/43 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Επίσης, αναφέρεται στο 

Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας ως τρωτό είδος (VU), στον 

Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ζώων της IUCN ως είδος μειωμένου 

ενδιαφέροντος (LC), στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για τα αυστηρά 

προστατευόμενα είδη πανίδας, στο πρόγραμμα βιοτόπων KORINE (1988), καθώς και 

στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. 

Δεν αναφέρονται στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων είδη των πουλιών της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης. Είναι όμως γνωστό στον γράφοντα ότι απαντώνται τα 

ακόλουθα είδη : 

 Ο Αρτέμης (Calonectris diomedea): Ο Αρτέμης είναι είδος με εξάπλωση 

στη Μεσόγειο και στον Κ. και Ν. Ατλαντικό. Αναπαράγεται στα νησιά και 

βράχια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (Αλγερία, Κροατία, Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία (εκτός των Καναρίων Νήσων), Τυνησία και 

Τουρκία. Μετά την αναπαραγωγή, τα πουλιά διασπείρονται ευρέως σε 

διάφορα σημεία του Ατλαντικού, κυρίως στις ανατολικές επικράτειες, προς τις 

αφρικανικές ακτές, με ορισμένα άτομα από τη Μεσόγειο να ξεχειμωνιάζουν 

πλησιέστερα, στην Ν. Σικελία και στα Κανάρια. Παρόλο που ο Aρτέμης είναι 

αρκετά κοινός στην ανοικτή θάλασσα, (Αιγαίο, Κρητικό και Ιόνιο), παραμένει 

ελάχιστα μελετημένο πτηνό. Στην Ελλάδα, ο Αρτέμης έρχεται από τα μέσα 

Μαρτίου και μετά, για να φωλιάσει κατά αποικίες σε πολλά νησιά, ενώ έχουν 

παρατηρηθεί και λιγοστά άτομα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Θεωρείται 

απειλούμενος και περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 147/2009/ΕΕ 

για τα πτηνά. Στην εν λόγω περιοχή είναι απλά διερχόμενο είδος η και 

απαντάται και κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού με περιορισμένο πληθυσμό. 

 Ο Μύχος (Puffinus yelkouan): Τρέφεται με ψάρια. Φωλιάζει σε νησιά της 

Μεσογείου με εξαίρεση τις Βαλεαρίδες όπου φωλιάζει ο τοπικός, πιο σκούρος, 

Μύχος των Βαλεαρίδων (P. Mauretanicus). Φωλιάζει σε αποικίες σε 

βραχονησίδες. Τη φωλιά του, που τη φτιάχνει σε βαθιές τρύπες των 

απόκρημνων βραχωδών ακτών, την επισκέπτεται μόνο τη νύχτα. Κλωσά ένα 

αυγό τη φορά. Ο ελληνικός πληθυσμός είναι άγνωστος, πιθανώς ανάμεσα σε 

8.000 – 15.000 ζευγάρια. Θεωρείται κι αυτός απειλούμενος και 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 147/2009/ΕΕ για τα πτηνά. 

Στην εν λόγω περιοχή είναι απλά διερχόμενο είδος η και απαντάται και κατά 

τη διάρκεια του Καλοκαιριού με περιορισμένο πληθυσμό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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 Ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis): εξαπλώνεται σε όλες τις 

ελληνικές θάλασσες αν και οι σημαντικότερες αποικίες του είδους 

εντοπίζονται στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, τα βόρεια Δωδεκάνησα και τις 

ακτές της βόρειας Κρήτης. Αντίθετα το είδος είναι σπανιότερο στο Ιόνιο και το 

Κρητικό πέλαγος. Ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε 1.000-1.200 

ζευγάρια. Ο Θαλασσοκόρακας φωλιάζει σε παράκτια βράχια, συχνά σε 

απρόσιτες, απόκρημνες θέσεις τόσο στις ακτές της ηπειρωτικής χώρας και στα 

μεγάλα νησιά όσο και σε μικρές ακατοίκητες νησίδες. τρέφεται σχεδόν 

αποκλειστικά με ψάρια τα οποία συλλαμβάνει με κατάδυση η οποία φτάνει 

μέχρι τα 50m. Θεωρείται κι αυτός απειλούμενος και περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα 1 της οδηγίας 147/2009/ΕΕ για τα πτηνά. Στην εν λόγω περιοχή 

εμφανίζεται περιστασιακά με λιγοστά άτομα. 

Άλλα κοινά είδη πτηνών που απαντώνται σ’ αυτή τη θαλάσσια NATURA είναι ο 

Ασημόγλαρος της Μεσογείου (Larus michachelis), ο Μαυροκέφαλος Γλάρος (Larus 

melanocephalus) και ο Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus). 

Ως προς τα ερπετά, η μόνη αναφορά σημαντικού είδους στο τυποποιημένο δελτίο 

δεδομένων είναι η Πράσινη θαλασσοχελώνα ή Χελώνα Μύδας (Chelonia mydas) : 

Είναι ένα αποκλειστικά θαλάσσιο είδος που προτιμά περιοχές με ζεστά νερά. 

Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ προστατεύεται 

και από το Π.Δ. 67/1981. Στον Κόκκινο κατάλογο της IUCN (2006), για τα Αμφίβια 

και τα Ερπετά, χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον. Τον ίδιο χαρακτηρισμό έχει και στο 

Κόκκινο Βιβλίο για τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας. 

Άλλο είδος ερπετού που συναντάται στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με τον Οδηγό 

Αναγνώρισης «Αμφίβια και Ερπετά της Ελλάδας» (Παφίλης, Βαλάκος, 2012) και τον 

οδηγό τα «Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου» (Δημητρόπουλος, Ιωαννίδης, 

2002) είναι η Καρέτα (Caretta caretta) : Πρόκειται για ένα αμιγώς θαλάσσιο είδος 

που απαντά εξίσου στα βαθιά αλλά και στα ρηχά νερά κοντά στις ακτές, ενώ 

βρίσκεται και σε εκβολικά οικοσυστήματα. Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Σύμβασης της Βέρνης, ενώ προστατεύεται και από τα Π.Δ. 617/1980 και 67/1981. 

Στον Κόκκινο κατάλογο της IUCN (2006), για τα Αμφίβια και τα Ερπετά, 

χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον, Τον ίδιο χαρακτηρισμό έχει και στο Κόκκινο Βιβλίο 

για τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας. Στην εν λόγω περιοχή εμφανίζεται 

περιστασιακά με λιγοστά άτομα. Με περιορισμένη αναπαραγωγή αλλά την μόνη στη 

νήσο έχει καταγραφεί στην περιοχή Μούντα που βρίσκεται όμως ως ξεχωριστό μικρό 

τμήμα της εν λόγω NATURA στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού (βλέπε στην 

εικόνα Ε.1 στην περιοχή Ελειός – Πρόννοι) και σε απόσταση περί τα 24 χιλιόμετρα 

από τη θέση του έργου.   

Ως προς τα ψάρια, στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων, πέραν της 

Ταινιοσακοράφας αναφέρεται και και η Λάμπραινα Petromyzon marinus (μαρτυρία 

από μία μόνο σύλληψη). Πέραν αυτών των δύο ειδών, υπάρχουν βέβαια και όλα τα 

κοινά στις ελληνικές ακτές είδη.  
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3.1.3.3. Αξιολόγηση οικοτόπων - χλωρίδας και  πανίδας της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης 

Οι τρείς βενθικοί θαλάσσιοι οικότοποι που αναφέρονται στο Τυποποιημένο Δελτίο 

Δεδομένων αξιολογούνται υψηλά ως προς την αντιπροσωπευτικότητά τους, 

παρουσιάζονται δηλαδή με καλή ανάπτυξη και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. 

Ιδιαίτερα δε οι εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Ποσειδωνίας έχουν και 

αρκετά ευρεία εξάπλωση ώστε να χαρακτηρίζεται αυτός ο οικότοπος της περιοχής 

και ως σημαντικός ως προς τη διατήρηση (με βαθμό Α – βλέπε πίνακα στη σελίδα 

12) σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Τα αναφερόμενα είδη φυκών αξιολογούνται ως μικρής σημασίας (βλ. πίνακα στη 

σελίδα 13) διότι είναι κοινά σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο. 

Ως προς την πανίδα και σε ότι αφορά στα αναφερόμενα ασπόνδυλα, ως σημαντικά 

αξιολογούνται το εχινόδερμο Paracentrotus lividus και η Πίνα Pinna nobilis η οποία 

κατά την πρόσφατη δεκαετία παρουσιάζει κάμψη και έχει εξ αυτού απαγορευτεί η 

συλλογή της (βλ. πίνακα στη σελίδα 13). 

Από την αναφερόμενη ανώτερη πανίδα (σπονδυλωτά) υπάρχει αξιολόγηση μόνο για 

την Ταινιοσακοράφα Syngnathus abaster που αξιολογείται ως σημαντική (με βαθμό Α 

στον πίνακα σελ. 13) γιατί παρουσιάζει σημαντική πυκνότητα πληθυσμού. 

Η Πράσινη Θαλασσοχελώνα και η Καρέττα δεν αξιολογούνται ως σημαντικά είδη για 

την εν λόγω περιοχή λόγω της πολύ περιστασιακής εμφάνισης σ΄αυτή του πρώτου 

είδους και της περιορισμένης αναπαραγωγής του δεύτερου είδους.  

3.2. Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π.) 

Η περιοχή έρευνας πεδίου (Π.Ε.Π.) παρουσιάζεται στην εικόνα Ε.2. και περιλαμβάνει 

Τμήμα της περιοχής NATURA GR2220004 σε ακτίνα 1000 μέτρων γύρωθεν του 

έργου. Επίσης, παρά το ότι ο χερσαίος χώρος σε ακτίνα 1000 μέτρων γύρωθεν του 

έργου δεν ανήκει σε περιοχή NATURA, για λόγους κυρίως τυπικής πληρότητας, 

γίνεται αναφορά και σ’ αυτόν. 

3.2.1. Οικότοποι - Βλάστηση - χλωρίδα 

Κατόπιν της επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη στα τέλη Αυγούστου 2019, προέκυψαν 

τα εξής : 

3.2.1.1. Θαλάσσιος χώρος 

Σε αξιόλογο ποσοστό της έκτασης (~50%) επικρατεί ο οικότοπος «εκτάσεις 

θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Ποσειδωνίας» (κωδικός 1120) σε πολύ καλή 

ανάπτυξη και φυσική κατάσταση. Νοτιοανατολικά και ανατολικά του αγκυροβολίου, 

όπου το βενθικό υπόβαθρο είναι σε αρκετό βαθμό ασβεστολιθικό, αναπτύσσεται 

πτωχή βενθική βλάστηση με τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα της σελίδας 12 

περιλαμβανομένης κατά τόπους και της Ποσιδώνειας (βλέπε ενότητα φωτογραφιών 

μετά τα κείμενα). Εκεί ο οικότοπος μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ύφαλοι» (κωδικός 

1170) και καλύπτει περίπου το το υπόλοιπο 50% της θαλάσσιας ΠΕΠ. Κοντύτερα 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
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στις ακτές, ανατολικά και βορειοδυτικά του αγκυροβολίου και στα πιο ρηχά νερά 

υπάρχει ο οικότοπος «Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό 

μικρού βάθους» που καλύπτει περίπου το 5% της θαλάσσιας ΠΕΠ με αμμώδες 

υπόστρωμα και με αρκετά περιορισμένη βενθική βλάστηση.  Εντός αυτού καθαυτού 

του αγκυροβολίου υπάρχει μία μείξη των προαναφερθέντων τύπων βενθικού 

υποστρώματος και βενθικής βλάστησης. 

3.2.1.2. Χερσαίος χώρος  

Όπως προαναφέρθηκε αυτός βρίσκεται εκτός της NATURA και θα μπορούσε να 

διακριθεί σε δύο τμήματα εντός της ΠΕΠ : 

Το πρώτο είναι ένα μικρότερο τμήμα νότια και ανατολικά του αγκυροβολίου με 

αξιόλογη βραχώδη ακτή και με φυσική και πυκνή θαμνώδη βλάστηση τύπου μακκίας 

(βλέπε φωτογραφίες που ακολουθούν). Την εν λόγω βλάστηση συνιστούν κυρίαρχα 

τα είδη: 

 Pistacia lentiscus (Σχίνος) 

 Sarcopoterium spinosum (Αφάνα) 

 Calycotomae sp. (Καλικοτόμη) 

 

 

Φ1 : Σχίνα και αφάνες προς το μέρος της ΝΑ ακτής πλησίον του αγκυροβολίου 
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Φ2 : Βραχώδης ακτή ΝΑ του αγκυροβολίου 

 

 

Φ2 : Σχίνα και αφάνες μεταξύ αγκυροβολίου και κατοικιών 
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Το δεύτερο είναι ένα μεγαλύτερο τμήμα βόρεια του αγκυροβολίου με αγρούς και 

ελαιώνες, εντός των οποίων υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες 

και ξενώνες (βλέπε φωτογραφία που ακολουθεί). Οι συνηθέστερες καλλιέργειες, 

πέραν των ελαιοστασίων,  αφορούν βασικά σιτηρά. Βεβαίως, εντός των οικοπέδων 

των ξενώνων και κατοικιών υπάρχει πληθώρα κυρίως καλλωπιστικών δέντρων και 

θάμνων καθώς και πεύκα. 

 

 

Φ4 : Κατοικίες και αγροί (θερισμένα σιτηρά) βόρεια του αγκυροβολίου 

 

Στο χερσαίο χώρο της ΠΕΠ δεν εντοπίστηκαν σημαντικά ή σπάνια – απειλούμενα – 

ενδημικά χλωριδικά είδη. 

3.2.2. Πανίδα 

3.2.2.1 Θαλάσσιος χώρος 

Θηλαστικά 

Τα μόνα θηλαστικά που εμφανίζονται περιστασιακά στο θαλάσσιο χώρο είναι τα 

Ρινοδέλφινα αλλά ουδέποτε έχουν παρατηρηθεί εντός ή κοντά στο χώρο της ΠΕΠ. 

Πέραν αυτών, μαρτυρία ψαρά αναφέρει περιστασιακή εμφάνιση μίας φώκιας που 

όμως δεν έχει δείξει να ενοχλείται από τις εκεί ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Πουλιά 

Τα μόνα είδη πτηνών που καταγράφηκαν αρκετά κοντά στη θέση του έργου ήταν : 

 Λίγα Σταυλοχελίδονα που πετούσαν υπεράνω του χώρου του λιμανιού 

 Ολιγάριθμοι Ασημόγλαροι της Μεσογείου στο θαλάσσιο χώρο 
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 Ολιγάριθμοι Καστανοκέφαλοι γλάροι στο θαλάσσιο χώρο κατά το χειμώνα 

 Ένα ως τρία το πολύ άτομα Θαλασσοκόρακα που εμφανίζονταν περιστασιακά στις 

δύο μικρές νησίδες που υπάρχουν ΝΑ του αγκυροβολίου και σε απόσταση  450 

και 650 μέτρων από αυτόν. 

Αρτέμηδες και Μύχοι εμφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο σε πολύ μεγαλύτερη 

απόσταση προς το εσωτερικό της θάλασσας.  

Ερπετά 

Από μαρτυρίες ψαράδων και λιμενικών, στο θαλάσσιο χώρο της ΠΕΠ είναι πολύ 

σπάνια η εμφάνιση κάποιας Θαλάσσιας Χελώνας.   

Αμφίβια 

Δεν εντοπίστηκε στην ΠΕΠ κάποιο είδος αμφιβίου. 

Ψάρια 

Τα είδη των ψαριών που κυριαρχούν στο χώρο του προτιθέμενου έργου και στη 

γειτονική θαλάσσια ζώνη είναι τα συνήθη κοινά είδη (κέφαλοι, σάλπες, λαβράκια, 

ζαργάνες, τσιπούρες, σπάροι, σαργοί, μυτάκια, αθερίνες, καλογριές, σαλιάρες, 

πέρκες, χάνοι κ.α.).  Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια σημαντικά είδη ψαριών ή εν 

πάση περιπτώσει δεν έχει εντοπιστεί κάποια ιχθυολογική ιδιαιτερότητα. 

3.2.2.1 Χερσαίος χώρος 

Όπως προαναφέρθηκε αυτός βρίσκεται εκτός της NATURA.   

Θηλαστικά 

Από την έρευνα που διεξήχθη στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π), στο χερσαίο 

χώρο επιβεβαιώθηκε η παρουσία μόνο του Σκαντζόχοιρου και του Κουναβιού.  

Και τα δύο είδη είναι πολύ κοινά με διάσπαρτη κατανομή σε ολόκληρο το νησί.  

Τελικά, η άμεση περιοχή μελέτης δεν συγκεντρώνει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

ως προς την προσέλκυση και παρουσία εκεί κάποιων σπάνιων ή απειλούμενων 

θηλαστικών. 

Είδη θηλαστικών που απαντώνται στο νησί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα 

των Θηλαστικών (Mitchell-Jones et al. 1999) και που ενδέχεται κάποια από αυτά 

(επιπλέον του Σκατζόχοιρου και του Κουναβιού) να συναντώνται και στην ΠΕΠ, 

παρουσιάζονται στον πίνακα Π1 (βλέπε ΠΙΝΑΚΕΣ μετά τα κείμενα)  

Πουλιά 

Τα πουλιά που απαντώνται μέσα στην χερσαία περιοχή της έρευνας φαίνονται στον 

Πίνακα Π.2.α Στον πίνακα αυτό αναφέρεται η εποχιακή τους παρουσία καθώς και η 

αφθονία που καταγράφεται ανά είδος. Στον Πίνακα Π.2.β. αναφέρεται το καθεστώς 

προστασίας τους.  
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Τα είδη αυτά είναι πολύ κοινά και εξοικειωμένα στην ανθρώπινη παρουσία και 

δραστηριότητα χωρίς κάποιο ενδιαφέρον ειδικής προστασίας και δεν θίγονται 

ουδόλως από τις λιμενικές δραστηριότητες.   

Ερπετά 

Τα ερπετά που καταγράφηκαν μέσα στην χερσαία περιοχή της έρευνας είναι τα 

ακόλουθα : 

 Σαμιαμίδι (Cyrtopodion kotschyi) :Απαντάται συνήθως σε ξηρές πετρώδεις 

περιοχές με μακκία βλάστηση και φρύγανα. Επίσης, σε περιοχές με ανθρώπινη 

δραστηριότητα, όπως αναβαθμίδες, καλλιέργειες, τοίχους και εγκαταλειμμένα 

οικήματα. Δραστηριοποιείται όλο το χρόνο ακόμη και όταν η θερμοκρασία είναι 

μικρότερη από 13˚C αρκεί να βρει ηλιοφάνεια. Το είδος αυτό περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και προστατεύεται από το ΠΔ 67/1981. 

 Μολυντήρι (Hemidactylus turcicus): Το είδος εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο. 

Ανατολικά φτάνει μέχρι το Πακιστάν και στο νότο μέχρι τη Σομαλία. Στην Ελλάδα 

απαντά σε όλη τη χώρα, ηπειρωτική και νησιωτική. Χάρη στην ανθωπόχωρη 

μεταφορά (μεταφορά οργανισμών εκτός της περιοχής κατανομής τους από τον 

άνθρωπο), έχει φτάσει σε πολλά μέρη του πλανήτη και έτσι περιγράφονται 

διαρκώς νέοι βιώσιμοι πληθυσμοί, εκτός της φυσικής κατανομής του είδους. 

Απαντά σε πετρώδεις βιοτόπους, μακκίες, φρύγανα, παρυφές καλλιεργειών και 

μέσα σε αστικά κέντρα, ιδίως σε παραθαλάσσιες περιοχές ή στις περιοχές με 

χαμηλό υψόμετρο (μέχρι 300 μ.). Βρίσκεται σε μεγάλους αριθμούς σε τοίχους, 

αναβαθμίδες, ξερολιθιές, σε σωρούς από πέτρες, κάτω από πεσμένους κορμούς 

και σε ερείπια. Πολλές φορές θα το βρούμε μέσα σε σπίτια, να κυκλοφορεί στους 

τοίχους ή τα ταβάνια και να αρπάζει έντομα που πετούν γύρω από τα φώτα. 

 Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata) : Συναντάται συνήθως σε καλλιέργειες που όμως 

διαθέτουν συστάδες θάμνων. Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 

της Βέρνης καθώς και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43 της Ε.Ε και 

προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981). 

 Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii): Το είδος αυτό προτιμά ξηρές περιοχές με 

φρύγανα και μακκία, ξέφωτα δασών, λιβάδια και καλλιέργειες. Το είδος 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, καθώς και στο 

παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

Στον πίνακα Π.3 (βλέπε ΠΙΝΑΚΕΣ μετά τα κείμενα) παρουσιάζονται τα είδη των 

ερπετών που απαντώνται στο νησί σύμφωνα με τον Οδηγό Αναγνώρισης «Αμφίβια 

και Ερπετά της Ελλάδας» (Παφίλης, Βαλάκος, 2012) και τον οδηγό τα «Ερπετά της 

Ελλάδας και της Κύπρου» (Δημητρόπουλος, Ιωαννίδης, 2002). Κάποια από αυτά , 

πλήν των νεροχελωνών, ενδέχεται να συναντώνται και στην ΠΕΠ. 

Τα παραπάνω είδη είναι όλα κοινά με διάσπαρτη και ευρεία κατανομή σε όλο το 

νησί.  



 

 

22 

Αμφίβια 

Στο χερσαίο χώρο της ΠΕΠ δεν εντοπίστηκε κάποιο είδος αμφιβίου.  Όμως μπορεί 

να θεωρηθεί βέβαια η παρουσία του Πρασινόφρυνου (Bufo viridis) και του 

Δεντροβάτραχου (Hyla arborea) είδη πολύ κοινά και με ευρεία κατανομή στα 

υγρότερα μέρη του νησιού.  

3.2.3. Αξιολόγηση οικοτόπων – χλωρίδας και πανίδας της άμεσης 

περιοχής (ΠΕΠ) του έργου 

3.2.3.1 Σε σχέση με το εθνικό επίπεδο 

Οικότοποι - Χλωρίδα 

Η χερσαία βλάστηση της άμεσης περιοχής του έργου σαφώς και δεν αξιολογείται ως 

σημαντική σε εθνικό επίπεδο, λόγω του ότι είναι πολύ κοινή και ευρείας εξάπλωσης 

στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, δεν 

περιλαμβάνει κάποια ιδιαίτερα ή μοναδικά στοιχεία χλωρίδας.  

Η θαλάσσια βενθική βλάστηση στο χώρο της ΠΕΠ κρίνεται ενδιαφέρουσα καθώς 

περιλαμβάνει μωσαϊκό βενθικών οικοτόπων σε καλή φυσική κατάσταση, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται δύο οικότοποι προτεραιότητας. Βέβαια, σε εθνικό επίπεδο 

δεν συντελούν σε κάποιο αξιόλογο ποσοστό. Το αυτό ισχύει και για τα φυτικά είδη 

που τους χαρακτηρίζουν. 

Πανίδα 

Ο χώρος της ΠΕΠ δεν περιέχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να μπορεί να 

αξιολογηθεί, ως πανιδικό ενδιαίτημα, σημαντικό σε εθνικό επίπεδο.  Με βάση 

δηλαδή τα είδη πανίδας που είναι παρόντα, τους πληθυσμούς τους και τον τρόπο 

παρουσίας τους, δεν προκύπτει κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο (π.χ. μία αποικία ενός 

απειλούμενου είδους) που να τον καθιστά σημαντικό σε εθνικό επίπεδο. Όλα σχεδόν 

τα είδη που έχουν τακτική παρουσία στο χώρο της ΠΕΠ είναι κοινά με συνήθεις 

πληθυσμούς.   

3.2.3.2 Σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή NATURA 

Οικότοποι - Χλωρίδα 

Σε σχέση με το επίπεδο της συγκεκριμένης περιοχής NATURA, οι βενθικοί οικότοποι 

και η όποια βενθική βλάστηση υπάρχει εντός της άμεσης περιοχής του έργου 

μπορούν να αξιολογηθούν ως σημαντικοί, αφού καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της 

συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν στην περιοχή NATURA. Στο σημείο αυτό 

υπογραμμίζεται το ότι η σημερινή καλή κατάστασή τους υφίσταται αναλλοίωτη παρά 

την ύπαρξη και λειτουργία του υπο συζήτηση αγκυροβολίου, κάτι που τεκμηριώνει 

έμπρακτα τη μη αρνητική επίδραση της ύπαρξης και λειτουργίας του επ’ αυτών.  
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Πανίδα  

Δεν εντοπίζονται κάποια ζωικά είδη για τα οποία η άμεση περιοχή του έργου έχει 

κάποια ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή NATURA.  

3.2.4. Κύριες πιέσεις και απειλές 

Υπό τον όρο πιέσεις νοούνται εκείνες οι δραστηριότητες, οι οποίες ασκούν κατά το 

παρόν αρνητικές επιδράσεις στην όποια φυσική βλάστηση εξακολουθεί να υπάρχει 

στην άμεση περιοχή του έργου, όπως επίσης και στην πανίδα της. Υπό τον όρο 

απειλές νοούνται κάποιες μελλοντικές (προγραμματισμένες ή ενδεχόμενες να 

λάβουν χώρα) δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σχετικές ανάλογες 

αρνητικές επιπτώσεις.  

Δεν εντοπίστηκε κάποια πίεση ή απειλή στην άγρια ζωή που ενδιαιτεί στην Π.Ε.Π.  

Ούτε οι δραστηριότητες που έχουν προκύψει λόγω της λειτουργίας του υπό 

συζήτηση έργου μπορούν να θεωρηθούν ότι θα ασκήσουν μελλοντικά άξιες λόγου 

αρνητικές πιέσεις ή ότι εγκυμονούν απειλές για την άγρια ζωή διότι ο χώρος του 

έργου καταλαμβάνει πολύ περιορισμένη έκταση και η λειτουργία του δεν είναι 

ιδιαίτερα οχλούσα ή επιβαρυντική. 

3.2.5. Οικολογικές λειτουργίες 

Οι όποιες οικολογικές λειτουργίες εντός της άμεσης περιοχής του έργου, είναι πολύ 

περιορισμένες σε σχέση με αυτές της ευρύτερης περιοχής ΝATURA, όπως προκύπτει 

από τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 3.2.3.  Η γενική εκτίμηση είναι ότι 

λόγω της συγκεκριμένης θέσης του έργου και της πολύ περιορισμένης έκτασής του, 

σαφώς και δεν πρόκειται να επηρεαστούν αρνητικά οι οικολογικές λειτουργίες της 

ευρύτερης περιοχής ΝATURA. 

3.2.6 Τάσεις εξέλιξης χωρίς το έργο 

Σε ότι αφορά στην άγρια ζωή (οικότοποι, βλάστηση - χλωρίδα, πανίδα,) δεν 

προκύπτει ότι θα αλλάξει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει το 

υπό συζήτηση έργο.      



 

 

24 

 4.  Εκτίμηση και αξιολόγηση 
επιπτώσεων στην άγρια ζωή. 

Μέτρα αντιμετώπισης και 
αντισταθμιστικά μέτρα 

 

 

 

4.1. Το έργο συνοπτικά 

Το υφιστάμενο αγκυροβόλιο δυναμικότητας 70 θέσεων είναι χωροθετημένο στο 

εσωτερικό του όρμου της Αγ. Πελαγίας, ο οποίος και προστατεύεται από Νότιο - 

Νοτιοανατολικό Προσήνεμο Μώλο. Ο τελευταίος είναι κατασκευασμένος από 

τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα και εξωτερικά το έργο αυτό προστατεύεται 

από τους κυματισμούς με λιθορριπή από φυσικούς ογκόλιθους. Στο εσωτερικό του 

αγκυροβολίου υπάρχουν κατασκευασμένοι δύο λιμενοβραχίονες μήκους περίπου 

153 μ. που χρησιμοποιούνται για την αγκυροβόληση των σκαφών, καθώς βάσει 

σχεδιασμού προβλέπεται και ένας πλωτός πρόβολος μήκους 60 μ., ο οποίος όμως 

μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί (βλέπε εικόνα που ακολουθεί). 

 

 

Αγκυροβόλιο Αγίας Πελαγίας 



 

 

25 

 

Από τη θέση του μόλου και κατά μήκος της ακτογραμμής εκτείνεται το παραλιακό 

κρηπίδωμα που έχει κατασκευαστεί από τεχνητούς ογκόλιθους σκυροδέματος. Κατά 

μήκος του κρηπιδώματος αυτού υπάρχουν χυτοσίδηρες δέστρες και μεταλλικοί 

κρίκοι για την πρόσδεση των τουριστικών και αλιευτικών σκαφών που 

χρησιμοποιούν τον λιμένα. 

Στο χερσαίο τμήμα του αγκυροβολίου έχει κατασκευασθεί ένα ισόγειο κτίριο 

κεραμοσκεπές εμβαδού 105 τ.μ. μέσα στο οποίο στεγάσθηκαν χώροι υγιεινής, 

αποθήκες και ένα γραφείο Διαχείρισης. Επίσης έχει γίνει και εγκατάσταση μιας 

υπόγειας δεξαμενής περισυλλογής υγρών καταλοίπων, η οποία όμως μέχρι στιγμής 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Τέλος στην είσοδο του καταφυγίου υπάρχει χώρος 

στάθμευσης 30 περίπου αυτοκινήτων.  

Στο αγκυροβόλιο δεν καταπλέουν επιβατικά πλοία ή φορτηγά. Ελλιμενίζονται μόνο 

μικρού μεγέθους συνήθη σκάφη αναψυχής, καταμαράν και αλιευτικά σκάφη. Στην 

εξυπηρέτηση τέτοιων σκαφών αποσκοπεί η λειτουργία του υφιστάμενου έργου. 

Σημειώνεται δε ότι η ως τώρα χρήση του απέχει σημαντικά από την φέρουσα 

δυνατότητά του, κάτι που προβλέπεται να ισχύσει για πολλά ακόμη έτη. Η εν γένει 

δε κίνηση τέτοιων σκαφών απέχει σημαντικά από το να χαρακτηριστεί έντονη. 

Τα βασικά στοιχεία του Αγκυροβολίου παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα:  
 

 

Στίγμα 38.101448, 20.514076 

Μορφή Ακτής 500 

μέτρα εκατέρωθεν 
Βράχια, Άμμος 

Φύση Βυθού Αμμώδης - Ιλυώδης 

Πρόσβαση σε 
αγκυροβόλιο 

Εύκολη, μέσω 
αυτοκινητοδρόμου 

Διεύθυνση & μέγιστη 
ένταση ανέμων 

Συνηθέστεροι οι Ν-ΝΑ 

(14,8 % & 23,3 % αντίστοιχα) 

 

Η χωροθέτηση του έργου έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. 

Τ/1242/06.04.1999 Απόφαση (ΦΕΚ 292 Δ/99). 

 

4.2. Εκτίμηση – αξιολόγηση ενδεχόμενων επιδράσεων 

Λόγω της περιορισμένης δυναμικότητας του αγκυροβολίου και της αρκετά χαμηλής 

διακίνησης σκαφών προς και από αυτό δεν εγείρονται άξιες λόγου επιδράσεις στο 
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θαλάσσιο περιβάλλον. Τούτο προκύπτει και μακροσκοπικά καθώς εντός του άμεσου 

χώρου του διατηρείται βενθική βλάστηση αλλά και μικρά κοπαδάκια διαφόρων 

κοινών ψαριών (βλέπε ενότητα φωτογραφιών μετά τα κείμενα). Στον άμεσο δε 

χερσαίο χώρο προς αυτό οι όποιες επιδράσεις (ποιοτικές ή ποσοτικές) θα πρέπει να 

θεωρηθούν άνευ σημασίας καθώς απουσιάζει εκεί κάποια αξιόλογη βλάστηση ή 

αξιόλογα ζωικά είδη. Η όποια δε δραστηριότητα στον ευρύτερο χερσαίο χώρο που 

σχετίζεται με το αγκυροβόλιο περιορίζεται στο ημιαστικό περιβάλλον όπου 

απουσιάζουν αξιόλογα ή ευαίσθητα είδη. Όλα είναι είδη κοινά και ευρέως 

εξαπλωμένα στο νησί. 

Γενικότερα, ισχύει μετά βεβαιότητας ότι η δραστηριότητα δεν θα ασκήσει επιδράσεις 

που μπορεί να έχουν το οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στα προστατευτέα 

αντικείμενα στο επίπεδο της ευρύτερης προστατευόμενης περιοχής NATURA. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη λήψης κάποιων μέτρων 

που να αποσκοπούν στην προστασία – διατήρηση ειδικότερα της άγριας ζωής.  
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5. Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

 

 

 

 

 

 

 

Το νόημα παρακολούθησης των βιοτικών – οικολογικών παραμέτρων στο χώρο των 

εργασιών και πέριξ αυτού, συνίσταται βασικά στο να εκτιμάται περιοδικά η 

κατάσταση κυρίως της πανίδας σε διάφορες χρονικές φάσεις. Επίσης, να 

καταγράφονται ενδεχομένως κάποια στοιχεία πριν και μετά την εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων ώστε να αξιολογούνται τα μέτρα αυτά και, ενδεχομένως να 

τροποποιούνται κατάλληλα.   

Προς επίτευξη αυτού απαιτείται μία συστηματοποιημένη καταγραφή της πανίδας με 

έμφαση στην ορνιθοπανίδα σε ένα κατάλληλο πλήθος δειγματοληπτικών θέσεων στα 

ίδια σημεία στις τέσσερις εποχές του χρόνου με τουλάχιστον το 1/3 της έρευνας 

αφιερωμένο στη διάρκεια της εαρινής περιόδου κατά την οποία μεγιστοποιείται η 

εκδήλωση και παρουσία των διαφορών μορφών ζωής.  

Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της βεβαιότητας έλλειψης άξιων λόγου 

επιπτώσεων, μία διαδικασία τέτοιας παρακολούθησης δεν κρίνεται αναγκαία.  
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6. Σύνοψη Συμπερασμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, έχουν ως εξής: 

Η οικολογική σημασία του χώρου του έργου δεν είναι σημαντική, σε σχέση 

με τον εθνικό χώρο ή σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή NATURA.  

Το εν λόγω αγκυροβόλιο αφήνει ανεπηρέαστα τα προστατευτέα αντικείμενα, 

τόσο στο επίπεδο της άμεσης περιοχής της σχετιζόμενης με αυτό 

δραστηριότητας, όσο και στο ευρύτερο επίπεδο της προστατευόμενης 

περιοχής NATURA.  
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ΠΙΝΑΚΕΣ



Πίνακας Π.1.  :  Θηλαστικά που απαντώνται στο χερσαίο χώρο (έξω από την περιοχή NATURA) βάσει 
των Mitchell-Jones et al. 1999 και θεσμικό καθεστώς προστασίας τους. 

(επιβεβαιώθηκε εντός της χερσαίας ΠΕΠ η παρουσία του Σκατζόχοιρου και του 
Κουναβιού) 

 
Επεξηγήσεις συμβόλων :  
 
92-43        :  Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου της Ευρ. Ένωσης για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας.                                                                                                                                                                                                        
ΙΙ : Παράρτημα 2 (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων η προστασία απαιτεί τον καθορισμό 

ειδικών περιοχών προστασίας. 
ΙV : Παράρτημα 4 (ANNEX IV) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία. 
V  : Παράρτημα 5 (ANNEX V) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων η εκμετάλλευση μπορεί να υπόκειται 

σε μέτρα διαχείρισης. 
*  : Είδη προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

HeReDa      :   Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Hellenic Red Data Book). Λεγάκις, Α & Μαραγκού Π. 2009.  
Ελλην. Ζωολ. Εταιρία. 

EX : Εκλίποντα  
RE : Τοπικά εκλίποντα  
CR : Κρισίμως κινδυνέυοντα  
EN : Κινδυνεύοντα  
VU : Τρωτά  
NT : Σχεδόν απειλούμενα 
LC : Μειωμένου ενδιαφέροντος 
DD : Ανεπαρκώς γνωστά 
NE : Μη αξιολογηθέντα 

EuReDa      :   Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των παγκοσμίως απειλουμένων ζώων και φυτών.  European Economic Community. 
United Nations. 

       
IUCN          :   Κόκκινος κατάλογος των απειλουμένων ζώων. Διεθνής Ένωση Διατήρησης της Φύσης  (IUCN).  

EX : Εκλίποντα - Extinct 
E W : Εκλίποντα στο Φυσικό του περιβάλλον – Extinct in the wild  
RE : Τοπικά εκλίποντα – Regionally extinct 
CR : Κρισίμως κινδυνέυοντα – Critically endangered 
EN : Κινδυνεύοντα – Endangered 
VU : Τρωτά – Vulnerable 
NT : Σχεδόν απειλούμενα – Near threatened 
LC : Μειωμένου ενδιαφέροντος – Least concern 
DD : Ανεπαρκώς γνωστά – Data deficient 
NE : Μη αξιολογηθέντα – Not evaluated   

Bern          :   Σύμβαση Βέρνης (1979) για την προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων. Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας 
ΙΙΙ : Προσάρτημα 3 της σύμβασης (APPENDIX ΙII). Προστατευόμενα είδη πανίδας  

Bonn      :   Σύμβαση Βόννης (1979) για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών των αγρίων ζώων 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Κινδυνεύοντα μεταναστευτικά είδη. 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Μεταναστευτικά είδη υποκείμενα σε ειδικές συμφωνίες 

CITES      :   Σύμβαση της Ουάσιγκτον (1973) για το διεθνές εμπόριο κινδυνευόντων ειδών άγριας               
πανίδας και χλωρίδας. 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Είδη με πολύ αυστηρούς περιορισμούς 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Είδη με ειδικά πιστοποιητικά 
ΙΙΙ : Προσάρτημα 3 της σύμβασης (APPENDIX ΙII). Φυτά με εθνικούς περιορισμούς 

KORINE      :   Πρόγραμμα βιοτόπων (1988). 
πδ67-81      :   Προεδρικό διάταγμα 67/1981 “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας  

πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών”.  ΥΑ 414985/29.11.85.  
“Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”. 

ενδ-υπο     :  Ενδημικό είδος ή υποείδος  
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HeReDa 
EuR
eDa 

IUC
N 

Bern Bonn CITES 
KORIN

E 
πδ6781 ενδ--υπο 

Erinaceus concolor (Σκατζόχοιρος)  NE  LC     + X 

Pipistrellus kuhlii 
(Λευκονυχτερίδα) 

IV LC  LC II II  + +  

Lepus Europaeus (Λαγός)  NE  NT III     X 

Glis glis (Μυωξός)  NE  LC III    + X 

Apodemus mystacinus 
(Βραχοποντικός) 

 NE  LC      X 

Apodemus. sylvaticus 
(Δασοποντικός) 

         X 

Rattus rattus (Μαυροποντικός)  NE  LC       

Mus domesticus (Σταχτοποντικός)  NE  LC       

Vulpes vulpes (Αλεπού)  NE  LC       

Mustela nivalis (Νυφίτσα)  NE  LC III    + X 

Martes foina (Πετροκούναβο)  NE  LC III     X 

Meles meles (Ασβός)  NE  LC       

 
 
 
 
 



Πίνακας Π.2.α.  :  Πουλιά του χερσαίου χώρου της ΠΕΠ (έξω από την περιοχή NATURA) και 
eποχιακή παρουσία τους 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΦΩΛΙΑΖΕΙ 

Accipiter nisus (Ξεφτέρι) +     

Buteo buteo (Γερακίνα) + + + +  

Streptopelia decaocto (Δεκοχτούρα) + + + + + 

Otus scops (Γκιώνης) + + + + + 

Athene noctua (Κουκουβάγια) + + + +  

Apus apus (Σταχτάρα)  + + + + 

Upupa epops (Τσαλαπετεινός)  +  +  

Galerida cristata (Κατσουλιέρης) + + + + + 

Hirundo rustica (Σταβλοχελίδονο)  + + + + 

Delichon urbicum (Λευκοχελίδονο)  + + + + 

Anthus spinoletta (Νεροκελάδα) +     

Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα)  +  +  

Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) +     

Troglodytes troglodytes (Τρυποφράχτης) +     

Erithacus rubecula (Κοκκινολαίμης) +     

Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης) +     

Saxicola torquatus (Μαυρολαίμης) + + + + + 

Oenanthe hispanica (Ασπροκωλίνα)  + + +  

Turdus merula (Κότσυφας) + + + + + 

Turdus philomelos (Τσίχλα) +     

Cettia cetti (Ψευταηδόνι) + + + + + 

Hippolais pallida (Ωχροστριτσίδα)  + + + + 

Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)  +  +  

Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης) +     

Sylvia borin (Κηποτσιροβάκος)  +  +  

Sylvia cantillans (Κοκκινοτσιροβάκος)  + + +  

Sylvia melanocephala (Μαυροτσιροβάκος) + + + + + 

Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)  +  +  

Phylloscopus collybita (Δεντροφυλλοσκόπος) +     

Phylloscopus trochilus (Θαμνοφυλλοσκόπος)  +  +  

Muscicapa striata (Σταχτομυγοχάφτης)  +  +  

Cyanistes caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα) + + + + + 

Parus major (Καλόγερος) + + + + + 

Lanius collurio (Αετομάχος)  +  +  

Lanius senator (Κοκκινοκεφαλάς)  + + + + 

Garrulus glandarius (Κίσσα) + + + + + 

Corvus corone (Κουρούνα) + + + + + 

Passer domesticus (Σπιτοσπουργίτης) + + + + + 

Passer hispaniolensis (Χωραφοσπουργίτης) + + + + + 

Fringilla coelebs (Σπίνος) +     

Carduelis chloris (Φλώρος) + + + + + 

Carduelis carduelis (Καρδερίνα) + + + + + 

Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο) + + + +  

Miliaria calandra (Τσιφτάς) + + + +  



Πίνακας Π.2.β.  :  Πουλιά του χερσαίου χώρου (έξω από την περιοχή NATURA) και θεσμικό 
καθεστώς προστασίας τους 

 
Επεξηγήσεις συμβόλων :  
 
92-43        :  Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου της Ευρ. Ένωσης για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας.                                                                                                                                                                                                        
ΙΙ : Παράρτημα 2 (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων η προστασία απαιτεί τον καθορισμό 

ειδικών περιοχών προστασίας. 
ΙV : Παράρτημα 4 (ANNEX IV) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία. 
V  : Παράρτημα 5 (ANNEX V) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων η εκμετάλλευση μπορεί να υπόκειται 

σε μέτρα διαχείρισης. 
*  : Είδη προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

HeReDa      :   Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Hellenic Red Data Book). Λεγάκις, Α & Μαραγκού Π. 2009.  
Ελλην. Ζωολ. Εταιρία. 

EX : Εκλίποντα  
RE : Τοπικά εκλίποντα  
CR : Κρισίμως κινδυνέυοντα  
EN : Κινδυνεύοντα  
VU : Τρωτά  
NT : Σχεδόν απειλούμενα 
LC : Μειωμένου ενδιαφέροντος 
DD : Ανεπαρκώς γνωστά 
NE : Μη αξιολογηθέντα 

EuReDa      :   Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των παγκοσμίως απειλουμένων ζώων και φυτών.  European Economic Community. 
United Nations. 

       
IUCN          :   Κόκκινος κατάλογος των απειλουμένων ζώων. Διεθνής Ένωση Διατήρησης της Φύσης  (IUCN).  

EX : Εκλίποντα - Extinct 
E W : Εκλίποντα στο Φυσικό του περιβάλλον – Extinct in the wild  
RE : Τοπικά εκλίποντα – Regionally extinct 
CR : Κρισίμως κινδυνέυοντα – Critically endangered 
EN : Κινδυνεύοντα – Endangered 
VU : Τρωτά – Vulnerable 
NT : Σχεδόν απειλούμενα – Near threatened 
LC : Μειωμένου ενδιαφέροντος – Least concern 
DD : Ανεπαρκώς γνωστά – Data deficient 
NE : Μη αξιολογηθέντα – Not evaluated   

Bern          :   Σύμβαση Βέρνης (1979) για την προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων. Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας 
ΙΙΙ : Προσάρτημα 3 της σύμβασης (APPENDIX ΙII). Προστατευόμενα είδη πανίδας  

Bonn      :   Σύμβαση Βόννης (1979) για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών των αγρίων ζώων 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Κινδυνεύοντα μεταναστευτικά είδη. 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Μεταναστευτικά είδη υποκείμενα σε ειδικές συμφωνίες 

CITES      :   Σύμβαση της Ουάσιγκτον (1973) για το διεθνές εμπόριο κινδυνευόντων ειδών άγριας               
πανίδας και χλωρίδας. 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Είδη με πολύ αυστηρούς περιορισμούς 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Είδη με ειδικά πιστοποιητικά 
ΙΙΙ : Προσάρτημα 3 της σύμβασης (APPENDIX ΙII). Φυτά με εθνικούς περιορισμούς 

KORINE      :   Πρόγραμμα βιοτόπων (1988). 
πδ67-81      :   Προεδρικό διάταγμα 67/1981 “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας  

πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ αυτών”.  ΥΑ 414985/29.11.85.  
“Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”. 

ενδ-υπο     :  Ενδημικό είδος ή υποείδος  
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Hell 

Red 

Data 

Euro 

Red 

Data 

IUCN Bern Bonn CITES 
KORI

NE 

πδ 

67/81 

Ενδ. 

υπο 

Accipiter nisus (Ξεφτέρι)  NE  LC II II II    

Buteo buteo (Γερακίνα)  NE  LC II II II    

Streptopelia decaocto (Δεκοχτούρα) II-2 NE  LC III      

Otus scops (Γκιώνης)  NE  LC II     X 

Athene noctua (Κουκουβάγια)  NE  LC II  II    

Apus apus (Σταχτάρα)  NE  LC III      

Upupa epops (Τσαλαπετεινός)  NE  LC II      

Galerida cristata (Κατσουλιέρης)  NE  LC III      

Hirundo rustica (Σταβλοχελίδονο)  NE  LC II      

Delichon urbicum (Λευκοχελίδονο)  NE  LC       

Anthus spinoletta (Νεροκελάδα)  NE  LC II      

Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα)  NE  LC II      

Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα)  NE  LC II      

Troglodytes troglodytes (Τρυποφράχτης) II-2 NE  LC III II     

Erithacus rubecula (Κοκκινολαίμης)  NE  LC II      

Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)  NE  LC II      

Saxicola torquatus (Μαυρολαίμης)  NE  LC II      

Oenanthe hispanica (Ασπροκωλίνα)  NE  LC II      

Turdus merula (Κότσυφας) II-2 NE  LC III     X 

Turdus philomelos (Τσίχλα) II-2 NE  LC III      

Cettia cetti (Ψευταηδόνι)  NE  LC II      

Hippolais pallida (Ωχροστριτσίδα)  NE  LC II      

Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)  NE  LC II      

Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)  NE  LC II      

Sylvia borin (Κηποτσιροβάκος)  NE  LC II      

Sylvia cantillans (Κοκκινοτσιροβάκος)  NE  LC II      

Sylvia melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)  NE  LC II     X 

Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)  NE  LC II      

Phylloscopus collybita (Δεντροφυλλοσκόπος)  NE  LC II      

Phylloscopus trochilus (Θαμνοφυλλοσκόπος)  NE  LC II      

Muscicapa striata (Σταχτομυγοχάφτης)  NE  LC II II     

Cyanistes caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)  NE  LC II      

Parus major (Καλόγερος)  NE  LC II     X 

Lanius collurio (Αετομάχος) I NE  LC II   +   

Lanius senator (Κοκκινοκεφαλάς)  NE  LC II      

Garrulus glandarius (Κίσσα)  NE  LC      X 

Corvus corone (Κουρούνα)  NE  LC       

Passer domesticus (Σπιτοσπουργίτης)  NE  LC       

Passer hispaniolensis (Χωραφοσπουργίτης)  NE  LC III      

Fringilla coelebs (Σπίνος)  NE  LC III     X 

Carduelis chloris (Φλώρος)  NE  LC II      

Carduelis carduelis (Καρδερίνα)  NE  LC II      

Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)  NE  LC II      

Miliaria calandra (Τσιφτάς)  NE  LC II      



Πίνακας Π.3.  :  Ερπετά που απαντώνται στο χερσαίο χώρο (έξω από την περιοχή NATURA) σύμφωνα 
με τον Οδηγό Αναγνώρισης «Αμφίβια και Ερπετά της Ελλάδας» (Παφίλης, Βαλάκος, 
2012)  και θεσμικό καθεστώς προστασίας τους. (επιβεβαιώθηκε εντός της χερσαίας 

ΠΕΠ η παρουσία του Σαμιαμιδιού, του Μολυντηριού, της Τρανόσαυρας και του 
Αβλέφαρου) 

. 
Επεξηγήσεις συμβόλων :  
 
92-43        :  Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου της Ευρ. Ένωσης για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας.                                                                                                                                                                                                        
ΙΙ : Παράρτημα 2 (ANNEX II) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων η προστασία απαιτεί τον καθορισμό ειδικών 

περιοχών προστασίας. 
ΙV : Παράρτημα 4 (ANNEX IV) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία. 
V  : Παράρτημα 5 (ANNEX V) της οδηγίας. Περιλαμβάνει είδη των οποίων η εκμετάλλευση μπορεί να υπόκειται σε 

μέτρα διαχείρισης. 

*  : Είδη προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

HeReDa      :   Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Hellenic Red Data Book). Λεγάκις, Α & Μαραγκού Π. 2009.  
Ελλην. Ζωολ. Εταιρία. 

EX : Εκλίποντα  
RE : Τοπικά εκλίποντα  
CR : Κρισίμως κινδυνέυοντα  
EN : Κινδυνεύοντα  
VU : Τρωτά  
NT : Σχεδόν απειλούμενα 
LC : Μειωμένου ενδιαφέροντος 
DD : Ανεπαρκώς γνωστά 
NE : Μη αξιολογηθέντα 

EuReDa      :   Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των παγκοσμίως απειλουμένων ζώων και φυτών.  European Economic Community. 
United Nations. 

       
IUCN          :   Κόκκινος κατάλογος των απειλουμένων ζώων. Διεθνής Ένωση Διατήρησης της Φύσης  (IUCN).  

EX : Εκλίποντα - Extinct 
E W : Εκλίποντα στο Φυσικό του περιβάλλον – Extinct in the wild  
RE : Τοπικά εκλίποντα – Regionally extinct 
CR : Κρισίμως κινδυνέυοντα – Critically endangered 
EN : Κινδυνεύοντα – Endangered 
VU : Τρωτά – Vulnerable 
NT : Σχεδόν απειλούμενα – Near threatened 
LC : Μειωμένου ενδιαφέροντος – Least concern 
DD : Ανεπαρκώς γνωστά – Data deficient 
NE : Μη αξιολογηθέντα – Not evaluated   

Bern          :    Σύμβαση Βέρνης (1979) για την προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων. Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας 
ΙΙΙ : Προσάρτημα 3 της σύμβασης (APPENDIX ΙII). Προστατευόμενα είδη πανίδας  

Bonn      :   Σύμβαση Βόννης (1979) για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών των αγρίων ζώων 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Κινδυνεύοντα μεταναστευτικά είδη. 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Μεταναστευτικά είδη υποκείμενα σε ειδικές συμφωνίες 

CITES      :   Σύμβαση της Ουάσιγκτον (1973) για το διεθνές εμπόριο κινδυνευόντων ειδών άγριας               
πανίδας και χλωρίδας. 
Ι   : Προσάρτημα 1 της σύμβασης (APPENDIX I). Είδη με πολύ αυστηρούς περιορισμούς 
ΙΙ  : Προσάρτημα 2 της σύμβασης (APPENDIX II). Είδη με ειδικά πιστοποιητικά 
ΙΙΙ : Προσάρτημα 3 της σύμβασης (APPENDIX ΙII). Φυτά με εθνικούς περιορισμούς 

KORINE      :   Πρόγραμμα βιοτόπων (1988) 

πδ67-81      :   Προεδρικό διάταγμα 67/1981 “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και  
                      της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της  
                      ερεύνης επ αυτών”.  ΥΑ 414985/29.11.85.  “Μέτρα διαχείρισης της άγριας  πτηνοπανίδας”. 
ενδ-υπο     :  Ενδημικό είδος ή υποείδος 

 
 
 



ΕΙΔΟΣ 
 

92---43 
HeReD

a 
EuReD

a 
IUCN Bern Bonn CITES 

KORIN
E 

πδ678
1 

ενδ--υπ 

Caretta caretta (Καρέτα) * II-IV EN V EN* II  I-II + +  

Chelonia mydas (Πράσινη θαλασσοχελώνα) IV EN E EN* II  I-II + +  

Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) II-IV NT  NT* II   + +  

Mauremys rivulata (Ποταμοχελώνα) II-IV LC  LC II   + +  

Testudo graeca (Γραικοχελώνα) II-IV LC V NT* II  II + +  

Eurotestudo hermanni (Μεσογειακή χελώνα) II-IV VU V NT II  II + +  

Anguis cephallonica (Κονάκι της 
Πελοποννήσου) 

 NT  NT III     X 

Pseudopus apodus (Φιδόσαυρα)  LC  LC       

Cyrtopodion kotschyi (Σαμιαμίδι)  LC  LC II   + + X 

Hemidactylus turcicus (Μολυντήρι)  LC  LC III    +  

Tarentola mauritanica (Ταρέντολα ή 
Κλινανταράκι) 

 LC  LC III    +  

Algyroides moreoticus (Μωραιτόσαυρα) IV NT  NT II    + X 

Algyroides nigropunctatus (Κερκυραική 
Σαύρα) 

IV LC  LC II    + X 

Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα) IV LC  LC II    + X 

Lacerta viridis (Πρασινόσαυρα) IV LC  LC II    +  

Podarcis taurica (Βαλκανόσαυρα)  LC  LC       

Ablepharus kitaibelii (Αβλέφαρος) IV LC  LC II   +   

Elaphe quatuorlineata (Λαφιάτης) II-IV LC  NT II   + + X 

Hierophis  gemonensis (Δεντρογαλιά)  LC  LC II    + X 

Malpolon monspessulanus (Σαπίτης)  LC  LC III    +  

Natrix natrix (Νερόφιδο)  LC  LC* II    + X 

Telescopus fallax (Αγιόφιδο) IV LC  LC II    + X 

Zamenis situlus (Σπιτόφιδο) II-IV LC  LC II   + +  

Vipera ammodytes (Οχιά αμμοδύτης ή 
Αστρίτης) 

IV LC  LC II      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της περιοχής NATURA GR2220004 εντός της 

οποίας εντοπίζεται το υπό συζήτηση έργο - δραστηριότητα 
 

Database release:  
SDF  

 
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM 

For Special Protection Areas (SPA),  
Proposed Sites for Community Importance (pSCI), 
Sites of Community Importance (SCI)  
for Special Areas of Conservation (SAC)  

SITE GR2220004 

SITENAME 
PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) KAI ORMOS 
MOUNTA 

TABLE OF CONTENTS  

 1. SITE IDENTIFICATION 
 2. SITE LOCATION 
 3. ECOLOGICAL INFORMATION 
 4. SITE DESCRIPTION 
 5. SITE PROTECTION STATUS 
 6. SITE MANAGEMENT 
 7. MAP OF THE SITE 

1. SITE IDENTIFICATION 

Back to top 

1.1 Type 

B 

1.2 Site code 

GR2220004 

1.3 Site name 

PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) KAI ORMOS MOUNTA 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#1
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#2
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#3
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#4
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#5
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#6
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#7
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#top


1.4 First Compilation date 

1995-04 

1.5 Update date 

2016-12 

1.6 Respondent: 

Name/Organisation: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Address:                  

Email:  

Date site proposed as 
SCI: 

1996-08 

Date site confirmed as 
SCI: 

2006-09 

Date site designated 
as SAC: 

2011-03 

National legal 
reference of SAC 
designation: 

Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A) 

2. SITE LOCATION 

Back to top 

2.1 Site-centre location [decimal degrees]: 

Longitude: 20.561389 

Latitude: 38.082222 

2.2 Area [ha] 

3679.2700 

2.3 Marine area [%] 

99.9400 

2.4 Sitelength [km]: 

0.00 

2.5 Administrative region code and name 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#top


NUTS level 2 code  Region Name  

GR22 Ionia Nisia 

2.6 Biogeographical Region(s) 

Mediterranean  (0.00 %) 

3. ECOLOGICAL INFORMATION 

Back to top 

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them 

Annex I Habitat types Site assessment 

Code PF NP Cover [ha] 
Cave 

[number] 
Data 

quality 
A|B|C|D A|B|C 

      Representativity 
Relative 
Surface 

Conservation Global 

1110     0 0.00 G B  B C 

1120   X  0 0.00 G A  A A 

1170     0 0.00 G A  C C 

 PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) 
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.  

 NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)  
 Cover: decimal values can be entered  
 Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not 

available.  
 Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with 

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)  

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC 
and site evaluation for them 

Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

      Min Max    Pop. Con. Iso. Glo. 

R 1227 Chelonia mydas   p    P      

F 1095 
Petromyzon 
marinus 

  p    V  A C B C 

M 1349 
Tursiops 
truncatus 

  p    P  D    

 Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles  
 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public 

access enter: yes  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#top
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/1110
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/1120
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/1170
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1227
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chelonia%20mydas
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1095
https://eunis.eea.europa.eu/species/Petromyzon%20marinus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Petromyzon%20marinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1349
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tursiops%20truncatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tursiops%20truncatus


 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  
 Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-

migratory species use permanent)  
 Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and 

codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)  
 Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are 

deficient (DD) or in addition to population size information  
 Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with 

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if 
not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for 
population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)  

3.3 Other important species of flora and fauna (optional) 

Species Population in the site Motivation 

Group CODE 
Scientific 

Name 
S NP Size Unit Cat. 

Species 
Annex 

Other categories 

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

I    
Balanophyllia 
europaea 

               P     X  

P    
Caulerpa 
cylindracea 

               P      X 

P    
Cystoseira 
amentacea 

               P     X  

P    
Cystoseira 
barbatula 

               P      X 

P    
Cystoseira 
compressa 

               P      X 

P    
Cystoseira 
crinita 

               P      X 

P    
Cystoseira 
foeniculacea 

               P      X 

P    
Cystoseira 
spinosa 

               P     X  

I    
Ophidiaster 
ophidianus 

               P     X  

I    
Paracentrotus 
lividus 

               P   X    

I    
Paracentrotus 
lividus 

               P     X  

I    
Percnon 
gibbesi 

               P      X 

I   1028 Pinna nobilis                R   X    

I   1028 Pinna nobilis                R     X  

I   1028 Pinna nobilis                R X      

I    Sphaerechinus                P      X 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://eunis.eea.europa.eu/species/Balanophyllia%20europaea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Balanophyllia%20europaea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caulerpa%20cylindracea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caulerpa%20cylindracea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20amentacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20amentacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20barbatula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20barbatula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20compressa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20compressa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20foeniculacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20foeniculacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20spinosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20spinosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophidiaster%20ophidianus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophidiaster%20ophidianus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Percnon%20gibbesi
https://eunis.eea.europa.eu/species/Percnon%20gibbesi
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sphaerechinus%20granularis


Species Population in the site Motivation 

Group CODE 
Scientific 

Name 
S NP Size Unit Cat. 

Species 
Annex 

Other categories 

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

granularis 

F    
Syngnathus 
abaster 

               P   X    

F    
Syngnathus 
abaster 

               P     X  

P    
Titanoderma 
trochanter 

               P     X  

 Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = 
Mammals, P = Plants, R = Reptiles  

 CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be 
used in addition to the scientific name  

 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public 
access enter: yes  

 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  
 Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and 

codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)  
 Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present  
 Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: 

Endemics; C: International Conventions; D: other reasons  

4. SITE DESCRIPTION 

Back to top 

4.1 General site character 

Habitat class % Cover 

N01 99.96 

N05 0.04 

Total Habitat Cover 100 

Other Site Characteristics 

The proposed site covers the marine area from the entrance of Argostoli Gulf and expands towards the 
village of Lourdata, following the coastline and Mounda Bay to the south-east point of the island. The sea 
bed has a smooth inclination and the substrate is sandy with a small amount of limestone rock. On the 
limestone rocks distinctive zones of Cytoseira crinata and calcareous Rhodophyceae dominate. 
Additionally, large amounts of the Rhodophyceae Laurencia papillosa and the Chlorophyceae Dasycladus 
vermicularis cover a substantial portion of the hard substrate. 

4.2 Quality and importance 

Posidonia oceanica forms extensive meadows below 2 m depth. The meadows are very well developed 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Sphaerechinus%20granularis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Titanoderma%20trochanter
https://eunis.eea.europa.eu/species/Titanoderma%20trochanter
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#top


with high density population and large individuals. Great quantities of Posidonia oceanica are washed 
ashore and cover constituting an appropriate substrate for the growth of halophytes on the shore and of 
algae in the sea. The marine phanerogama is represented in the area very well, contrary to other areas of 
the Mediterranean Sea where the species are under the threat of extinction. One vertebrate of the site's 
fauna, namely the fish Syngnathus abaster, is evaluated according to the criteria of section 3.3; with 
motivation C, as it is mentioned in the Bern Convention. Mounta is concerned as the most important 
shore of Kefallonia for the reproduction of the loggerhead turtle (Caretta caretta).Knowledge of 
Petromyzon marinus in this area is scant; the species may be a scarce transient in these marine waters 
(evidence is from only a single incidental catch) 

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site 

The most important impacts and activities with high effect on the site 

Negative Impacts 

Rank Threats and pressures [code] 
Pollution (optional) 

[code] 
inside/outside [i|o|b] 

L D01.03  i 

L D03.02  i 

L E  i 

M E03.01  i 

M E03.03  i 

M F02  b 

H F02.02.01  o 

M F02.03.03  b 

H F03.02.05  i 

M F05.01  i 

M F05.04  b 

L G01.03  o 

L G01.03.02  o 

L G02.08  i 

L G05  o 

M G05.01  i 

M G05.02  b 

L G05.05  i 

M G05.07  b 

L G05.11  i 

L H01  i 

L H01.03  i 

L H01.05  b 

M H03.01  b 

M H03.03  b 

M H03.03  i 



Negative Impacts 

Rank Threats and pressures [code] 
Pollution (optional) 

[code] 
inside/outside [i|o|b] 

L H06.01  i 

L H06.02  i 

M I01  b 

L I02  b 

M J03.01  b 

L L08  i 

H M01.01  b 

L M01.01  i 

M M02.01  b 

M XE  o 

M XO  o 

Rank: H = high, M = medium, L = low 
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification, 

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions 
i = inside, o = outside, b = both 

5. SITE PROTECTION STATUS 

Back to top 

5.1 Designation types at national and regional level: 

Code  Cover [%]  

GR00 100.00 

6. SITE MANAGEMENT 

Back to top 

6.2 Management Plan(s): 

An actual management plan does exist: 

 Yes   

 No, but in preparation 

X No 

  

 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#top
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220004#top


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : 
Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της περιοχής NATURA GR2220007 η οποία 

συνορεύει και περιβάλλει από το Νότο την περιοχή NATURA εντός της οποίας 
εντοπίζεται το υπό συζήτηση έργο - δραστηριότητα 

 

Database release:  
SDF  

 
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM 

For Special Protection Areas (SPA),  
Proposed Sites for Community Importance (pSCI), 
Sites of Community Importance (SCI) and  
for Special Areas of Conservation (SAC)  

SITE GR2220007 

SITENAME THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA 

TABLE OF CONTENTS  

 1. SITE IDENTIFICATION 
 2. SITE LOCATION 
 3. ECOLOGICAL INFORMATION 
 4. SITE DESCRIPTION 
 5. SITE PROTECTION STATUS 
 6. SITE MANAGEMENT 
 7. MAP OF THE SITE 

1. SITE IDENTIFICATION 

Back to top 

1.1 Type 

B 

1.2 Site code 

GR2220007 

1.3 Site name 

THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#1
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#2
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#3
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#4
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#5
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#6
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#7
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#top


1.4 First Compilation date 

2016-12 

1.5 Update date 

- 

Date site proposed as 
SCI: 

No data  

Date site confirmed as 
SCI: 

No data  

Date site designated 
as SAC: 

No data  

National legal 
reference of SAC 
designation: 

Law 3937/29-3-11 (OJ 60 A) 

2. SITE LOCATION 

Back to top 

2.1 Site-centre location [decimal degrees]: 

Longitude: 20.634002 

Latitude: 38.065158 

2.2 Area [ha] 

9403.8400 

2.3 Marine area [%] 

100.0000 

2.4 Sitelength [km]: 

0.00 

3. ECOLOGICAL INFORMATION 

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them 

 

 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#top


Annex I Habitat types  Site assessment  

Code  PF  NP  Cover [ha]  
Cave 

[number]  
Data 

quality  
A|B|C|D  A|B|C  

            Representativity 
Relative 
Surface 

Conservation Global 

1110      6000 0.00 G B C B C 

1120   X  2308 0.00 G A C A A 

1170      923 0.00 G A C C C 

8330     0 0.00 P A C A A 

 PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) 
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.  

 NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)  
 Cover: decimal values can be entered  
 Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not 

available.  
 Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with 

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)  

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC 
and site evaluation for them 

Species  Population in the site  Site assessment  

G  Code  
Scientific 

Name  
S  NP  T  Size  Unit  Cat.  D.qual.  A|B|C|D  A|B|C  

            Min Max      Pop. Con. Iso. Glo. 

R 1224 
Caretta 
caretta 

      p   subadults C      

R 1224 
Caretta 
caretta 

      r 22 85 bfemales   B B C B 

R 1227 
Chelonia 
mydas 

      p   subadults R      

 Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles  
 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public 

access enter: yes  
 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  
 Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-

migratory species use permanent)  
 Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and 

codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)  
 Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are 

deficient (DD) or in addition to population size information  
 Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with 

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if 
not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for 
population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)  

https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/1110
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/1120
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/1170
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/8330
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caretta%20caretta
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caretta%20caretta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caretta%20caretta
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


3.3 Other important species of flora and fauna (optional) 

Species Population in the site Motivation 

Group  CODE  
Scientific 

Name  
S  NP  Size  Unit  Cat.  

Species 
Annex  

Other categories  

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D 

I    
Balanophyllia 
europaea 

               P     X  

I    
Ballanophyllia 
europeae 

               P     X  

I    
Caryophyllia 
sp 

               P     X  

P    
Caulerpa 
cylindracea 

               P      X 

P    
Cystoseira 
amentacea 

               P     X  

P    
Cystoseira 
barbatula 

               P     X  

P    
Cystoseira 
compressa 

               P     X  

P    
Cystoseira 
crinita 

               P     X  

P    
Cystoseira 
crinita 

               P     X  

P    
Cystoseira 
foeniculacea 

               P     X  

P    Cystoseira sp.                C     X  

P    
Cystoseira 
spinosa 

               P     X  

P    Cystoseira spp                P     X  

P    
Lithophyllum 
sp. 

               C     X  

I    
Ophidiaster 
ophidianus 

               P     X  

I    
Paracentrotus 
lividus 

               P     X  

I    
Percnon 
gibbesi 

               P      X 

I   1028 Pinna nobilis                R X      

I    Sargassum sp.                P     X  

F    
Siganus 
luridus 

               P      X 

F    
Sparisoma 
cretense 

               P      X 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Balanophyllia%20europaea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Balanophyllia%20europaea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ballanophyllia%20europeae
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ballanophyllia%20europeae
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caryophyllia%20sp
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caryophyllia%20sp
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caulerpa%20cylindracea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caulerpa%20cylindracea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20amentacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20amentacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20barbatula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20barbatula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20compressa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20compressa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20crinita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20foeniculacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20foeniculacea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20sp.
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20spinosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20spinosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cystoseira%20spp
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lithophyllum%20sp.
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lithophyllum%20sp.
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophidiaster%20ophidianus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophidiaster%20ophidianus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Paracentrotus%20lividus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Percnon%20gibbesi
https://eunis.eea.europa.eu/species/Percnon%20gibbesi
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pinna%20nobilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sargassum%20sp.
https://eunis.eea.europa.eu/species/Siganus%20luridus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Siganus%20luridus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sparisoma%20cretense
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sparisoma%20cretense


Species Population in the site Motivation 

Group  CODE  
Scientific 

Name  
S  NP  Size  Unit  Cat.  

Species 
Annex  

Other categories  

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D 

I    
Sphaerechinus 
granularis 

               P      X 

F    
Syngnathus 
abaster 

               P     X  

P    
Titanoderma 
trochanter 

               P     X  

 Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = 
Mammals, P = Plants, R = Reptiles  

 CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be 
used in addition to the scientific name  

 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public 
access enter: yes  

 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  
 Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and 

codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)  
 Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present  
 Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: 

Endemics; C: International Conventions; D: other reasons  

4. SITE DESCRIPTION 

Back to top 

4.1 General site character 

Habitat class  % Cover  

Total Habitat Cover 0 

Other Site Characteristics 

Marine reptiles: The site includes the coastal marine area (up to the 50m isobath) from the entrance of 
Argostoli Gulf until Mounta Bay to the south-easternmost point of the island. It also includes the beach 
and the dunes of Mounta beach. Marine habitats (subregion: PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI 
EOS ORMO MOUNTA): In 2015, the site was extended to include the marine area between Vlachata and 
Mounta bay, where numerous caves, shallow reefs and extensive Posidonia beds occur. The area was also 
extended 2nm off coast to comprise ecologically important and vulnerable rhodolith beds and 
coralligenous formations. 

4.2 Quality and importance 

The area contains beaches important for the reproduction of the loggerhead turtle (Caretta caretta), with 
Mounta beach being the most turtle-frequented. Marine habitats (subregion: PARAKTIA THALASSIA ZONI 
APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA): Following Posidonia oceanica’s lower limit distribution (~36m 
depth), rhodolith beds (deep counterpart of Habitat Type 1110) predominate on the circalittoral 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Sphaerechinus%20granularis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sphaerechinus%20granularis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Syngnathus%20abaster
https://eunis.eea.europa.eu/species/Titanoderma%20trochanter
https://eunis.eea.europa.eu/species/Titanoderma%20trochanter
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#top


sedimentary bottoms of this site. Very particular and extensive horizontal coralligenous formations 
(“coralligenous platforms”) also occur at depths exceeding 35m. Caves and semi-submerged caves 
(Habitat Type 8330) exist along the rocky coasts between Lourdata and Mounta bay, several of which of 
breeding importance for the monk seal Monachus monachus. Soft rocks of Lourda bay are home to a very 
particular endolithic biodiversity. 

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site 

The most important impacts and activities with high effect on the site 

Negative Impacts 

Rank 
Threats and pressures 

[code] 
Pollution (optional) [code] inside/outside [i|o|b] 

L D01.03  i 

L E01.03  i 

L E03.01  i 

M E03.03  i 

M F02.01  b 

H F02.02.01  o 

M F02.03  b 

M F02.03.03  b 

H F03.02.05  i 

M F05.01  i 

M F05.04  b 

L G01.03  i 

L G01.03.02  i 

L G02.08  i 

M G02.10  i 

M G05.01  i 

M G05.02  b 

M G05.03  i 

L G05.05  i 

L G05.11  i 

L H01.05  b 

M H03.01  b 

M H03.03  i 

M H03.03  b 

L H06.01  i 

L H06.02  i 

M I01  b 

L I02  b 

M J03.01  b 



Negative Impacts 

Rank 
Threats and pressures 

[code] 
Pollution (optional) [code] inside/outside [i|o|b] 

L L08  i 

L M01.01  i 

H M01.01  b 

M XE  o 

M XO  o 

M XO  o 

Rank: H = high, M = medium, L = low 
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification, 

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions 
i = inside, o = outside, b = both 

5. SITE PROTECTION STATUS 

Back to top No data  

6. SITE MANAGEMENT 

Back to top 

6.2 Management Plan(s): 

An actual management plan does exist: 

 Yes   

 No, but in preparation 

X No 

  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#top
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2220007#top


 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 



    

Επάνω :Βυθός και ψάρια (καλογριές, αθερίνες και κεφαλόπουλα) εντός του αγκυροβολίου.   Κάτω : Βυθός εντός του αγκυροβολίου 
 

     



      
Βυθός με μεικτή μορφολογία και βενθική βλάστηση σε ακτίνα περίπου 500 μέτρων από το αγκυροβόλιο 

 

      



       
 

Βυθός με σχεδόν αμιγή Ποσειδώνια κυρίως πέραν των 500 μέτρων από το αγκυροβόλιο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά / Παξαδνρέο πξνζήλεκνπ κόινπ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Λ Η Μ Ο Σ - Λ Ε Ι Β Α , Θ Ο Υ Σ 

ΕΕΓΩ: ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕ-
ΛΑΓΙΑΣ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ι ^ Ο Ε Ω Σ Β Ω Λ Κ Α Π α Κ Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Σ 

Η πρόβλεψη του δυσμενέστερου κυματισμού που μπορεί να προσβάλλει τον Ό -
ρμο Αγίας Πελαγίας Σβορωνάτων Κεφαλληνίας είναι βασικό στοιχείο για την δια-
μόρφωση του προσήνεμου μώλου και την επιλογή των κατάλληλων ογκολίθων για 
την θωράκισή του. 

Ο Όρμος Αγίας Πελαγίας βρίσκεται στην νότια ακτή της Κεφαλλονιάς, 
προστατεύεται πλήρως από όλους τους καιρούς πλην των νοτίων, αλλά από την 
κατεύθυνση αυτή (νότιοι έως νοτιοδυτικοί κυματισμοί) είναι εκτεθειμένος σε ένα ευρύ 
τομέα πελάγους που εξικνείται από τις βόρειες ακτές της Ζακύνθου μέχρι την Αφρι-
κή. Επιπλέον κατά τους χειμερινούς μήνες οι άνεμοι από τις κατευθύνσεις αυτές 
έχουν μικρές μεν διάρκειες αλλά μπορούν θα φθάσουν σε θύελλες μέχρι και δέκα 
beauforts. Από το νομογράφημα της επόμενης σελίδας του U.S. Army Coastal Research 
Center - Shore Protection Manual προκύπτει ότι ένας τέτοιος άνεμος με μέση ταχύ-
τητα 55 κόμβους (Ν. Μίλλια ανά ώρα) για μια τετράωρη διάρκεια συνεχούς πνοής 
αναπτύσσει κυματισμό ύψους περίπου 16 f t (5 m). Το ίδιο ύψος κύματος μπορεί να 
αναπτυχθεί και από έναν άνεμο μικρότερης έντασης 8 beauforts (40 κόμβων) αλλά για 
μεγαλύτερη διάρκεια πνοής (πάνω από δέκα ώρες). Σημειωτέον ότι στα περισσότερα 
ελληνικά λιμάνια με απεριόριστο ανάπτυγμα πελάγους αυτό είναι το ύψος κύματος 
υπολογισμού. Συνεπώς ο σχεδιασμός του προσήνεμου έργου θα πρέπει να εξασφα-
λίζει την λιμενολεκάνη από κύμα ύψους πέντε μέτρων. 

2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Ο. ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ 

Το απαιτούμενο ατομικό βάρος των πετρωμάτων θωρακίσεως θα υπολογιστεί 
με τον τύπο του Hudson: .' 

W = D*H3*{KD*(D/l,0-l)3G(pa}-' 

όπου: D = Ειδικό βάρος πετρωμάτων = 2,5 t/m3 

Η = Ύψος κύματος υπολογισμού = 5,0 m 
α = Γωνία κλίσεως του πρανούς (τοξσφ1,5) = 33,7° 
KD= Συντελεστής ζημιών (Special τοποθέτηση)* = 5,8 (για τον κυματοθραύστη) 
KD " " " " =5,3 (για το ακρομώλιο) 
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Figure 3-15. Deepwater Wave Forecasting Curves as a Function of Wind Speed, Fetch 

Length, and Wind Duration (for Fetches 1 to 1,000 miles) 
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Εισάγοντας τα παραπάνω δεδομένα στον τύπο του Hudson προκύπτει απαι-
τούμενο ατομικό βάρος των πετρωμάτων θωρακίσεως 10,6 t για το σώμα του προσή-
νεμου μώλου, και 11,6 t για το ακρομώλιο. (*, Σημ. Βλ. στην επόμενη σελίδα τον σχετι-
κό πίνακα από το Shore Protection Manual)'. Οι συντελεστές KD που έχουν ληφθεί υπ* 
όψη προϋποθέτουν ειδική εξατομικευμένη (special) τοποθέτηση των φυσικών ογκολί-
θων ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αλληλοεμπλοκή μεταξύτους. 

Επιλέγουμε για την θωράκιση του προσήνεμου μώλου φυσικούς ογκολίθους Ε' 
κατηγορίας σε δύο στρώσεις ατομικού βάρους >12 t Σημειωτέον ότι στις νότιες ακτές 
της Κεφαλλονιάς και μάλιστα στην εγγύς περιοχή του έργου υπάρχουν από κατακρη-
μνίσεις άφθονα φυσικά πετρώματα (αλιευτά) που αναμένεται να κατεβάσουν σημαντι-
κά το κόστος του έργου. Για τον πυρήνα του προσήνεμου μώλου επιλέγουμε Φ.Ο. Β' 
κατηγορίας. 

Ωστόσο για λόγους οικονομικούς και αισθητικούς προχωρήσαμε σε ένα 
σχεδιασμό του προσήνεμου έργου με ελάσσονα διατομή σε συνδυασμό με ειδική διά-
ταξη αποτόνωσης του μέγιστου κυματισμού. Προτείνουμε δηλαδή τον σχεδιασμό ενός 
οικονομικού προσήνεμου έργου το οποίο θα είναι ασφαλές μεν αλλά θα προσπελάζε-
ται από ποσοστό του μέγιστου κυματισμού, ο οποίος εν συνεχεία θα αποσβέννυται 
παφλάζοντας σε ένα διάκενο (splash) αφήνοντας την λεκάνη ηρεμίας ανεπηρέαστη. Η 
διάταξη αυτή είναι δόκιμη και χρησιμοποιείται σε πολλά παρεμφερή έργα του εξωτε-
ρικού. Η στάθμη στέψεως του προσήνεμου έργου είναι στα +3,0 μ. και έχει εύρος 6,0 
u. Στον εξωτερικό πόδα του πρανούς του προσήνεμου μώλου τοποθετούμε τέσσαρες 

ίιρές Φ.Ο. Ε' κατ. >15 t για την εξάλειψη τόυ κινδύνου υποσκαφών. 
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1. Γενικά  

 

Με το παρόν Σχέδιο αποσκοπείται, η συμμόρφωση των λιμένων αρμοδιότητας του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης με την υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ 

Οδηγία της Επιτροπής της 13
ης 

Δεκεμβρίου 2007 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

«τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 2000/59/ΕΚ οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» που έχει δημοσιευθεί στην 

ελληνική γλώσσα στο τεύχος L 329/14.12.2007 της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την υπ’ αριθμ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

412Β/06-03-2009), η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. 3418/07/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

712Β) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», με σκοπό την ενίσχυση της 

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να περιορισθεί η απόρριψη στη 

θάλασσα και ιδίως η παράνομη απόρριψη αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από 

πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με την βελτίωση της 

διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου 

και καταλοίπων φορτίου. 

 

Η παραπάνω απόφαση εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των 

αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που 

φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα, πλην των 

πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή 

που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά 

για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία. 
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2. Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως : 

 

(α) «πλοίο» :  το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των 

αερολισθαίνοντων σκαφών, των καταδυομένων και των πλωτών 

ναυπηγημάτων, 

 

(β) «σύμβαση MARPOL 73/78» : η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρύπανσης της 

θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς 

αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

(γ) «απόβλητα που παράγονται στα πλοία» : όλα τα απόβλητα, 

συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα πλην των 

καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός 

πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, ΙV, 

V και VI της σύμβασης Marpol 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το 

φορτίο απορρίμματα, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για 

την εφαρμογή του Παραρτήματος V της σύμβασης Marpol 73/78, 

 

(δ) «κατάλοιπα φορτίου» : τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που 

παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου 

μετά την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών 

καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των 

διαρροών κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση, 

 

(ε) «λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής» : κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή 

εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται 

στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου, 

 

(στ) «αλιευτικό σκάφος» : κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται 

εμπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων, 



Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο  Τ Α Μ Ε Ι Ο  Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ  -  Ι Θ Α Κ Η Σ 

 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ  Έκδοση Αρ. 1   Σελίδα Ι-4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Ημερομηνία 01-04-2016    από      6 

(ζ) «σκάφος αναψυχής» : κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή 

ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, 

 

(η) «λιμένας» : θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα 

και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, 

συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών 

αναψυχής. 

 

(θ) «φορέας διαχείρισης λιμένων» : οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους 

λιμένες της περιοχής αρμοδιότητας του (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων 

Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά 

Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι 

πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες 

εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία εφαρμόζεται η 

σχετική απόφαση. 

 

(ι) «ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» : φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

στο οποίο δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των 

λιμένων η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων 

φορτίου που προέρχονται από τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή 

αρμοδιότητας τους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων. 

 

Τα «απόβλητα που παράγονται στα πλοία» και τα «κατάλοιπα φορτίου», όπως 

ορίζονται στα σημεία (γ) και (δ), θεωρούνται ως απόβλητα κατά την έννοια του 

άρθρου 1 εδάφιο 1 (α) της υπ’ αριθμ. 2006/12/EE οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, της 5
ης

 Απριλίου 2006, περί αποβλήτων. 

 

Πρόσθετοι ορισμοί δίδονται στα επιμέρους κεφάλαια του παρόντος κανονισμού. 
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3.   Απαιτήσεις για σχέδια παραλαβής και διαχείρισης απόβλητων σε λιμένες  

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 και στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 8111.1/41/09) 

 

Θεωρείται σκόπιμο να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις για τα σχέδια παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με το Αρθρο 5 και το Παράρτημα Ι της υπ’ 

αριθμ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ και οι οποίες πληρούνται από τον ανά χείρας κανονισμό. 

 

Τα σχέδια καλύπτουν όλους τους τύπους πλοίου και καταλοίπων φορτίου που 

προέρχονται από πλοία που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, και καταρτίζονται 

σύμφωνα με το μέγεθος του λιμένα και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε 

αυτόν. 

 

Τα σχέδια πραγματεύονται τα εξής στοιχεία : 

- εκτίμηση της ανάγκης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, με βάση τις            

ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, 

 

- περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων 

παραλαβής, 

 

- αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, συλλογής, (ενδιάμεσης 

αποθήκευσης, διαχωρισμού / επεξεργασίας και τελικής νόμιμης διάθεσης των 

αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου), 

 

-  περιγραφή του συστήματος χρέωσης τελών, 

 

- διαδικασίες για τη γνωστοποίηση καταγγελλόμενων ανεπαρκειών στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, 

 

- διαδικασίες για διαρκείς διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα, τους 

αναδόχους στον τομέα των αποβλήτων, τους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών 

μεταφόρτωσης και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, και 

 

- τύπος και ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
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καταλοίπων φορτίου που αποτελούν αντικείμενο της παραλαβής και 

διακίνησης. 

 

Επιπλέον τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν : 

- σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας και τυπικών διαδικασιών παράδοσης (για τη 

διαχείριση των παραλαμβανομένων ποσοτήτων των παραγομένων από τα 

πλοία αποβλήτων), 

 

- στοιχεία του προσώπου ή προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση 

του σχεδίου, 

 

- περιγραφή τυχόν εξοπλισμού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στο λιμένα, 

 

- περιγραφή των μεθόδων καταγραφής της πραγματικής χρήσης των λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής, 

 

- περιγραφή των μεθόδων καταγραφής των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων 

αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, και 

 

- περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα που παράγονται 

στα πλοία και τα κατάλοιπα φορτίου. 

 

Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης θα 

πρέπει να συμμορφώνονται, από κάθε άποψη, προς ένα σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατάλληλο για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων των εν λόγω 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η συμμόρφωση αυτή τεκμαίρεται εάν οι 

διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου αριθ. 1221/2009 της 25
ης

 Νοεμβρίου 2009 για την εκούσια 

συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου (EMAS). (Σε κάθε περίπτωση μεγάλου εμπορικού λιμένα 

συνιστάται να τεκμηριώνεται μια διασφαλισμένη διαδικασία ποιότητας στην 

διαχείριση των παραλαμβανομένων ποσοτήτων αποβλήτων από πλοία EMAS/ISO 

14000). 
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1.  Κεφαλλονιά 

 

Η Κεφαλονιά (Κεφαλληνία) είναι το μεγαλύτερο και πιο ορεινό νησί των Επτανήσων, 

το τρίτο σε πληθυσμό μετά την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και το έκτο μεγαλύτερο 

νησί της Ελλάδας. Βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού Κόλπου, 

βόρεια της Ζακύνθου, νότια της Λευκάδας και δυτικά της Ιθάκης. 

 

Έχει συνολική έκταση 786 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η ακτογραμμή του έχει 

μήκος 254 χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός είναι περίπου 35.801 κάτοικοι (απογραφή 2011). 

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού κατοικούν στο Ληξούρι και στο Αργοστόλι. Το 

Αργοστόλι είναι η πρωτεύουσα του νησιού, ενώ το Ληξούρι και η Σάμη είναι οι 

άλλες δύο μεγαλύτερες πόλεις. Μαζί με την Ιθάκη ανήκει στη διοικητική περιφέρεια 

της Κεφαλονιάς. 

 

Οι ακτές της Κεφαλονιάς σχηματίζουν πολλούς κόλπους και ακρωτήρια. 

Σπουδαιότεροι κόλποι είναι της Σάμης, του Μύρτου, του Λουρδά, του Αθέρα, του 

Φισκάρδου, του Λιβαδιού, του Αργοστολίου γνωστός και ως Κουτάβου. Κυριότερα 

ακρωτήρια είναι (αρχίζοντας από το νότο και προχωρώντας με ανατολική 

κατεύθυνση) η Μούντα, η Κάπρος, το Σαρακήνικο, ο Μύτικας, το Κεντρί, το βορεινό 

Δαφνούδι, στα βορειοδυτικά ο Αθέρας, στα δυτικά τα Ορθολίθια, η Σκίζα και ο 

Γερόγομπος και νοτιότερα το Ακρωτήρι και η Αγία Πελαγία, ο Λιάκας, ο Καστανάς 

κ.ά. Οι ακτές είναι γενικά βραχώδεις και απότομες προς το Ιόνιο, ενώ έχουν 

ηπιότερους σχηματισμούς προς την ανατολική πλευρά. 

 

Ο θρύλος λέει ότι η Κεφαλονιά πήρε το όνομά της από τον μυθικό Κέφαλο ο οποίος 

έγινε βασιλιάς του νησιού κατά την αρχαία εποχή. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή το 

όνομα προέρχεται από τη λέξη κεφάλι. Τα περισσότερα επώνυμα κεφαλονίτικης 

προέλευσης τελειώνουν σε -ατος, ενώ τα περισσότερα χωριά έχουν κατάληξη -ατα. 

Το τοπίο της Κεφαλονιάς όπως και η γεωμορφολογία διαφέρουν κατά πολύ από τα 

υπόλοιπα Επτάνησα. Το έδαφος είναι πλούσιο σε ασβεστολιθικά πετρώματα και 

υπάρχουν όμορφες, κυρίως βοτσαλωτές παραλίες και εκπληκτικά σπήλαια, όπως για 

παράδειγμα αυτό της Μελισσάνης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://www.κεφαλονια.net/ληξουρι.html
http://www.κεφαλονια.net/αργοστολι.html
http://www.κεφαλονια.net/σαμη.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://www.κεφαλονια.net/
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Η βιοποικιλότητα του νησιού είναι τόσο πλούσια που εδώ θα βρείτε πολλά ενδημικά 

και άλλα σπάνια είδη, ενώ υπάρχουν πολλές περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 

2000. Το βουνό Αίνος είναι το υψηλότερο στην Κεφαλονιά και το πιο επιβλητικό. 

Είναι φυσικό πάρκο με την αυτόχθονη ποικιλία Abies Cephalonica, δηλαδή μαύρη 

ελάτη, που φυτρώνει στην κορυφή του. 

Οι χελώνες καρέτα-καρέτα που ζουν στη Μεσόγειο προτιμούν συγκεκριμένες 

παραλίες στο νησί της Κεφαλονιάς για να γεννήσουν τα αυγά τους, ενώ οι φώκιες 

μονάχους-μονάχους κολυμπούν στην ανατολική ακτή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και 

την Ιθάκη. 

 

 

Η ανθρώπινη παρουσία ανάγεται στην παλαιολιθική εποχή και τα πρώτα στοιχεία 

οργανωμένης δραστηριότητας στο νησί εμφανίστηκαν στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα 

π.Χ. Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι σε όλο το νησί από τη 

μυκηναϊκή εποχή μέχρι και πιο σύγχρονες περιόδους. Ένα από τα πιο σημαντικά 

αξιοθέατα είναι ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος. Η πλειοψηφία των αρχαιολογικών 

ευρημάτων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολίου. 

 

http://www.κεφαλονια.net/
http://www.κεφαλονια.net/
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Στη μεταπολεμική εποχή, ο σεισμός του 1953 ήταν ένα από τα πιο καταστροφικά 

γεγονότα στην ιστορία της Κεφαλονιάς, αφού κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρο το νησί, 

αφήνοντας άθικτα μόνο μερικά χωριά στη βόρεια πλευρά του νησιού, 

συμπεριλαμβανομένου και του Φισκάρδου. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,3 Ρίχτερ 

και το επίκεντρο ήταν ακριβώς κάτω από τη νοτιότερη άκρη του νησιού. Ανύψωσε το 

νησί 60 εκατοστά και παραμένει έτσι μέχρι και σήμερα.  

Η Κεφαλλονιά διαθέτει 5 κυρίως λιμάνια, τα οποία παρουσιάζουν επιβατική, 

τουριστική και εμπορευματική κίνηση, τα : 

 Αργοστόλι 

 Ληξούρι 

 Πόρος  

 Σάμη  

 Φισκάρδο 

Επιπλέον το χρονικό διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο υπάρχει και ακτοπλοϊκή 

σύνδεση του λιμένα Πεσσάδας με το λιμένα Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο. 

 

Το λιμάνι του Αργοστολίου είναι ένα από τα ελάχιστα φυσικά λιμάνια σε ολόκληρη 

την Μεσόγειο, λόγω του φυσικού κόλπου που υπάρχει. Καταλήγει στο ρηχό του 

σημείο στο πανέμορφο δάσος του Κουτάβου, το οποίο όμως είναι μη προσβάσιμο 

από μεγάλα σκάφη λόγω της ιστορικής γέφυρας Δεβοσσέτου. 

 

 Λιμένας Αργοστολίου 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV5_yrwo7MAhXD6w4KHSVHDAoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fanexarttitosblog.gr%2F%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25BC%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B7-2%2F&psig=AFQjCNGrJaUYPCr_gE_hgOgan9yQQu9kHg&ust=1460736659317112
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV5_yrwo7MAhXD6w4KHSVHDAoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fanexarttitosblog.gr%2F%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25BC%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B7-2%2F&psig=AFQjCNGrJaUYPCr_gE_hgOgan9yQQu9kHg&ust=1460736659317112


 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο  Τ Α Μ Ε Ι Ο  Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ  -  Ι Θ Α Κ Η Σ  

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ  Έκδοση Αρ. 1   Σελίδα ΙΙ-5 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Ημερομηνία 01-04-2016   από      12 

Το Ληξούρι είναι η πρωτεύουσα της Παλλικής και η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 

Κεφαλονιάς. Η καθαρευουσιάνικη ονομασία της πόλης (Ληξούριον) έχει επισημανθεί 

για πρώτη φορά σε μια έγγραφη διαμαρτυρία του 1534 προς την Ενετική Γερουσία. Η 

αντίστοιχη αρχαία πόλη Πάλη (που πήρε την ονομασία της από τον Παλέα ή Πηλέα, 

έναν από τους τέσσερις γιους του μυθικού βασιλιά Κεφάλου) βρισκόταν σε μικρή 

απόσταση βορειότερα, στη θέση που είναι σήμερα γνωστή με την ονομασία 

Παλιόκαστρο. Το Ληξούρι συνδέεται με το Αργοστόλι δια θαλάσσης με ferry boat 

που εκτελούν δρομολόγια καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας μεταφέροντας επιβάτες 

και οχήματα. 

 

 Λιμένας Ληξούρι 

 

 

O Πόρος είναι ένα δραστήριο λιμάνι που συνδέει την Κεφαλονιά με την ηπειρωτική 

Ελλάδα και τα γειτονικά νησιά. Το χωριό χωρίζεται σε τρεις κόλπους. Ο κεντρικός 

κόλπος βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία με την κεντρική πλατεία και το λιμάνι του 

Πόρου.  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtzpfSw47MAhVBPQ8KHZ94BmQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.grckainfo.com%2Fstranica-Kefalonija-189.html&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNGJouWw-wX9f4uU9_SF1N3Z_78KZg&ust=1460737025253337
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtzpfSw47MAhVBPQ8KHZ94BmQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.grckainfo.com%2Fstranica-Kefalonija-189.html&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNGJouWw-wX9f4uU9_SF1N3Z_78KZg&ust=1460737025253337
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Λιμένας Πόρου 

 

Το Φισκάρδο είναι από τα πιο όμορφα παραδοσιακά χωριά στη Κεφαλονιά. 

Βρίσκετε στο βόρειο τμήμα του νησιού, υπάγεται διοικητικά στο δήμο Ερίσου, είναι 

από τα χωριά της Ελλάδος που είναι γνωστά σε όλον τον κόσμο. Το Φισκάρδο έχει 

τακτική σύνδεση με τη Λευκάδα (Νυδρί - Βασιλική), την Ιθάκη, αλλά και τον 

Αστακό. 

 

 

Φισκάρδο 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-uDNxo7MAhXDeg8KHVnUDxIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thegreektravel.com%2Fkefalonia%2Fporos.html&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNG4XgfGrXENNz7vmkVkNJj6mNsOsg&ust=1460737818465363
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-uDNxo7MAhXDeg8KHVnUDxIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thegreektravel.com%2Fkefalonia%2Fporos.html&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNG4XgfGrXENNz7vmkVkNJj6mNsOsg&ust=1460737818465363
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Η Σάμη στη Κεφαλονιά είναι η πρώτη πόλη που βλέπεις ερχόμενος με το καράβι από 

τη Πάτρα και το βασικότερο λιμάνι του νησιού. Περιτριγυρισμένη από καταπράσινα 

βουνά στο βάθος ενός θαλάσσιου κόλπου, η Σάμη στη Κεφαλονιά αποτελεί ένα 

ασφαλές λιμάνι και ένα σημαντικό σταθμό για πολλούς προορισμούς, όχι μόνο από 

Ελλάδα (Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αστακό, Κέρκυρα), αλλά και από Ιταλία (Μπάρι - 

Πρίντεζι). Επίσης στη μαρίνα της μπορούν να φιλοξενηθούν και πολλά τουριστικά 

σκάφη, αφού διαθέτει και τις απαραίτητες υποδομές.  

 

 

Λιμένας Σάμη 

 

 

 

 

 

 

http://kefaloniayachting.com/sami-port-kefalonia/
http://kefaloniayachting.com/sami-port-kefalonia/
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2.  Ιθάκη  

 

Η Ιθάκη είναι ένα νησί των Επτανήσων και βρίσκεται στα νότια της Λευκάδας και 

στα βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς, από την οποία χωρίζεται με τον ομώνυμο 

πορθμό. Πρωτεύουσά της είναι το Βαθύ. Η Ιθάκη είναι το μικρότερο σε μέγεθος και 

πληθυσμό μετά τους Παξούς νησί των Ιονίων Νήσων, αλλά πασίγνωστο σ όλο τον 

κόσμο για την 'πατρίδα', όπου βασίλευε ο πολυμήχανος 'Οδυσσέας' του 

Ομήρου. Βρίσκεται σε πλάτος 38ο - 23,5 Β και μήκος 18ο - 21,2 Α κι έχει εμβαδόν 

92,7 τ.χλμ, Η Ιθάκη ένα νησί με παράδοση, ιστορία, πολιτισμό και ακλόνητη την 

αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους. Σπάνια η ομορφιά της, χαρακτηριστική η 

αντίθεση άγριας και ήμερης φύσης και η εναλλαγή του τοπίου. Σήμερα η Ιθάκη, νησί 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εξελίσσεται τουριστικά χωρίς να καταστρέφει τη 

γοητεία και την παράδοσή της. 

 

 

 

Πρωτεύουσά της το Βαθύ, μια γραφική πόλη με έναν ιδιόμορφο κόλπο που κλείνει 

στην αγκαλιά του το νησάκι Λαζαρέτο και τα δύο ενετικά κάστρα του. Είναι μία από 

τις 4 επαρχίες του νομού Κεφαλληνίας και έχει συνολικό πληθυσμό 3084 κατοίκους 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Το νησί πήρε το όνομά του από τον Ίθακο, 

πρώτου κατοίκου του νησιού (γιος του Πτερέλαου και αδελφός του Πολύκτορα και 

του Νήριτου) ή κατά τη μυθολογία ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιμέλης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CF%8D_%CE%99%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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Σύμφωνα με άλλη υπόθεση το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθή (=εύθυμος) ή από 

τη φοινικικής καταγωγής λέξη Utika (=αποικία) ή από τη λέξη Ιθύς (=απότομος). 

 

Σήμερα, η Ιθάκη εξελίσσεται πιο πολύ τουριστικά, χωρίς να καταστρέφει τη γοητεία 

και τη παράδοσή της. Ο εσωτερικός και εξωτερικός τουρισμός αυξάνει διαρκώς. Η 

πόλη, το Βαθύ και τα τοπικά διαμερίσματα Ανωγής, Σταυρού και Κιονιού έχουν 

χαρακτηριστεί Παραδοσιακοί Οικισμοί, ενώ ολόκληρο το νησί έχει 

χαρακτηριστεί ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η 

σταδιακή ανάδειξη νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο 

αγροτοτουρισμός, η βιοτεχνία, η οικοτεχνία, η νεανική και γυναικεία 

επιχειρηματικότητα κ.α. (πληροφορίες στη βιολογική καλλιέργεια, βιολογική 

κτηνοτροφία και προγράμματα). 

 

Η Ιθάκη συνδέεται ακτοπλοϊκώς καθημερινά με την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, την 

Πάτρα και τον Αστακό. Έχει 2 λιμάνια, το Βαθύ και τον Πίσω Αετό, που συνδέονται 

αμφότερα με την Πάτρα μέσω Σάμης (λιμάνι της Κεφαλονιάς). Ο Πίσω Αετός 

συνδέεται επίσης με το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, τη Βασιλική της Λευκάδας και 

τον Αστακός Αιτωλοακαρνανίας. Πλοία συνδέουν τις Φρίκες με το Φισκάρδο και τη 

Βασιλική ή το Νυδρί. 

 

Λιμένας Βαθύ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CF%8D_%CE%99%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%89_%CE%91%CE%B5%CF%84%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%AF
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Το λιμάνι στο Βαθύ της Ιθάκης θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια 

της Ελλάδας. Βρίσκεται στο κέντρο ενός πολύ κλειστού κόλπου, ο οποίος απέναντι 

«κλείνει» από το πιο ψηλό βουνό της Ιθάκης, το όρος Νήριτο.  

 

 

Λιμένας Πίσω Αετού 

 

Το λιμάνι του Πίσω Αετού της Ιθάκης βρίσκεται στα δυτικά του νησιού, στο μέσο 

περίπου, απέναντι από τη Σάμη της Κεφαλονιάς. Απέχει από το Βαθύ περίπου πέντε 

χιλιόμετρα και εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση από Κεφαλονιά, από Αστακό και 

από Πάτρα ή Κυλλήνη. 

Η Σάμη της Κεφαλονιάς απέναντι απέχει μισή ώρα. Για τον Αστακό το ταξίδι από το 

λιμάνι του Πίσω Αετού διαρκεί λίγο περισσότερες από δύο ώρες, ενώ για να φτάσει 

κανείς στην Πάτρα ή την Κυλλήνη θα χρειαστεί περίπου τέσσερις ώρες. Εάν το πλοίο 

φτάνει στον Πόρο της Κεφαλονιάς, στο νοτιοανατολικό άκρο του γειτονικού νησιού, 

η διαδρομή διαρκεί 45 περίπου λεπτά. 

 

 

https://greece.terrabook.com/ithaca/el/page/vathu-ithakis
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3.   Στοιχεία κίνησης   

 

Στους λιμένες αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – 

Ιθάκης προσεγγίζουν φορτηγά πλοία, επιβατηγά/οχηματαγωγά καθώς και 

κρουαζιερόπλοια κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται ο αριθμός των αφίξεων των πλοίων στους 

λιμένες των νήσων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης κατά τα τελευταία τρία έτη. 

 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 2013 2014 2015 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 90 62 91 

ΦΙΣΚΑΡΔΟ Χ Χ 3 

ΣΑΜΗ 2 12 0 

ΑΦΙΞΕΙΣ Ε/Γ – Ο/Γ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 2013 2014 2015 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 3957 4003 6962 

ΛΗΞΟΥΡΙ 5977 6414 Χ 

ΠΟΡΟΣ 
1584 2154 2015 

ΣΑΜΗ 
1813 1371 1557 

ΦΙΣΚΑΡΔΟ 
444 481 473 

ΠΕΣΣΑΔΑ (από 

Μάιο έως Οκτώβριο) 272 264 284 

ΑΦΙΞΕΙΣ Φ/Γ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 2013 2014 2015 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 61 48 41 

ΣΑΜΗ Χ Χ 2 
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ΙΘΑΚΗ 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΒΑΘΕΩΣ & ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 2013 2014 2015 

Ε/Γ – Ο/Γ 1464 1256 1402 

Ρ/Κ – Π/Κ 2 1 1 

Κ/Ζ 
9 13 15 

Ε/Γ – Τ/Ρ – Θ/Γ 
220 126 422 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
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1.  Εισαγωγή 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνοπτική παρουσίαση της σχετικής 

νομοθεσίας που αφορά στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Σκοπός του 

παρόντος δεν είναι η αναλυτική περιγραφή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, 

αλλά η κατά το δυνατόν πλήρης παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας και η 

συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων σχετικά με τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων 

πλοίων. 

 

Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, η Διεθνής κοινότητα ίδρυσε Διεθνή Ινστιτούτα και 

Νομικά όργανα για να αντιμετωπιστούν οι διαρκώς αυξανόμενοι όγκοι αποβλήτων 

που απορρίπτονταν στις ακτές και στην ανοικτή θάλασσα. Σήμερα υπάρχει μεγάλος 

αριθμός διεθνών και τοπικών ινστιτούτων και οργάνων για την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Η πρώτη προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο  για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από 

πετρελαιοειδή ήταν η "Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης της Θάλασσας 

από Πετρέλαιο" του 1954 (International Convention for the Prevention of Pollution of 

the Sea by Oil) γνωστή ως OILPOL 54.  

 

Παρά τις σημαντικές αναθεωρήσεις που υπέστη (1962 και 1969) η σύμβαση OILPOL 

δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της στους οποίους περιλαμβανόταν και η 

παροχή ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Η Δ.Σ. OILPOL 54 απαιτούσε από 

τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της 

παροχής επαρκών ευκολιών υποδοχής. Όμως, η παροχή ευκολιών υποδοχής  αφέθηκε 

στην ευθύνη (discretion) της Λιμενικής Αρχής (Port State) και δεν ήταν απαιτούμενη 

συνθήκη για συμμόρφωση με τη Δ.Σ. OILPOL 54. Αυτός ήταν ίσως και ο κύριος 

λόγος για τον οποίο η εγκατάσταση ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στα 

πλαίσια της σύμβασης αυτής, δεν προχώρησε ικανοποιητικά. 

 

Για την ελαχιστοποίηση της εκούσιας ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από 

πετρέλαιο και άλλες ουσίες, όπως και για την ελαχιστοποίηση της ατυχηματικής 
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απόρριψης αυτών των ουσιών, αναπτύχθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη 

Ρύπανσης από Πλοία του 1973, ώστε να αντικαταστήσει την OILPOL 54. Η Σύμβαση 

αυτή αναθεωρήθηκε περαιτέρω με το Πρωτόκολλο του 1978, τα οποία πλέον 

αντιμετωπίζονται ως κοινό όργανο και αναφέρονται ως η "Διεθνής Σύμβαση (Δ.Σ.) 

MARPOL 73/78". Όπως αναλυτικότερα θα αναφερθεί παρακάτω, τα άρθρα και το 

Πρωτόκολλο της ανωτέρω Δ.Σ. παρέχουν το γενικό πλαίσιο, ενώ τα Προσαρτήματα 

(Annexes) περιέχουν αναλυτικούς κανονισμούς για την πρόληψη της ρύπανσης. 
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2.  Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε Διεθνές επίπεδο έχει καταρτιστεί η Δ.Σ. MARPOL 73/78 

για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. 

Η Δ.Σ. MARPOL 73/78 περιλαμβάνει 20 άρθρα, 2 Πρωτόκολλα και προς το παρόν 6 

Προσαρτήματα, τα οποία περιέχουν κανονισμούς για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος από : 

 

Προσάρτημα (Annex) I  Πετρέλαιο (πετρελαιοειδή) 

Προσάρτημα               II Επιβλαβείς ουσίες χύδην 

Προσάρτημα               III Επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασμένη μορφή 

Προσάρτημα   IV Λύματα 

Προσάρτημα  V Απορρίμματα 

Προσάρτημα  VI Αέρια ρύπανση 

 

Τα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτικά και τα κράτη που υιοθετούν τη Διεθνή 

Σύμβαση πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις προβλέψεις των Προσαρτημάτων αυτών. Τα 

υπόλοιπα Προσαρτήματα είναι προαιρετικά και τα κράτη μπορούν να αποφασίζουν 

πόσο και πότε είναι έτοιμα να τα εφαρμόσουν (accede). Μέχρι σήμερα, όλα τα 

Προσαρτήματα έχουν τεθεί σε ισχύ ως εξής: 

 

Προσάρτημα (Annex) I  2 Οκτωβρίου 1983 

Προσάρτημα               II 6 Απριλίου 1987 

Προσάρτημα               III 1 Ιουλίου 1992 

Προσάρτημα   IV 27 Σεπτ. 2003 

Προσάρτημα  V 31 Δεκεμβρίου 1988 

Προσάρτημα  VI 19  Μαΐου  2005 

 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2002 συμπληρώθηκαν τα κριτήρια του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού για να τεθεί σε ισχύ το Προσάρτημα IV (Αποδοχή από τουλάχιστο 15 

κράτη που εκπροσωπούν το 50% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου). Ενώ 

από την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 ισχύ και εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 201/15-
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7-2011 της Marine Environmental Protection Committee το αναθεωρημένο 

Προσάρτημα V. 

  

Όλα τα ανωτέρω Προσαρτήματα της Δ.Σ. MARPOL 73/78 (εκτός από το 

Προσάρτημα ΙΙΙ) απαιτούν την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής για κάθε τύπο 

αποβλήτου, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν 

στο λιμάνι.  

 

Συνοπτικά οι απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL 73/78, σχετικά με τις ευκολίες υποδοχής 

αποβλήτων πλοίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 
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Πίνακας 3.1 Σύνοψη απαιτήσεων της Δ.Σ. MARPOL 73/78 σχετικά με τις  

Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων 

Προσάρτημα 

(Annex) της 

MARPOL 

73/78 

Κατηγορίες 

αποβλήτων 

Έχει 

τεθεί σε 

ισχύ ? 

Απαίτηση 

ευκολιών 

υποδοχής? 

Είδη αποβλήτων προς παράδοση 

I Πετρελαιοειδή ΝΑΙ ΝΑΙ Καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων από την 

μεταφορά του πετρελαίου: όπως καύσιμα, 

κατάλοιπα μηχανοστασίου, υπολείμματα 

φορτίου (εκπλύσεις δεξαμενών) καθώς και 

θαλάσσερμα. 

II Επικίνδυνες  

ουσίες χύδην 

ΝΑΙ ΝΑΙ Χημικά κατάλοιπα προερχόμενα από 

μεταφορά χημικών χύδην, 

συμπεριλαμβάνονται κατάλοιπα και μίγματα 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

III Επικίνδυνες 

ουσίες σε 

συσκευασμένη 

μορφή 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

_ 

IV Λύματα ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

Λύματα συγκεντρωμένα σε δεξαμενές, προς 

απόρριψη εκτός των 12 Ν.Μ. ή σε ευκολίες 

υποδοχής λιμένα. Μερικά επεξεργασμένα 

λύματα προς απόρριψη εκτός των 4 (6) Ν.Μ. ή 

σε ευκολίες υποδοχής λιμένα. 

V Απορρίμματα ΝΑΙ ΝΑΙ Στα απορρίμματα περιλαμβάνονται : πλαστικά, 

οικιακού τύπου, υπολείμματα τροφών, 

βρώσιμα, στάχτη αποτεφρωτήρα, καταλοιπα 

φορτίου, σφάγια ζώων, λειτουργικά απόβλητα 

(συντήρησης, φορτίου και διάφορα) και 

απόβλητα αλιευτικού εξοπλισμού καθώς και 

επικίνδυνα απόβλητα αλλά και απόβλητα από 

την υγειονομική περίθαλψη των πληρωμάτων 

και των επιβατών 

VI Αέρια 

ρύπανση 

ΝΑΙ ΝΑΙ  Προβλέπονται ευκολίες υποδοχής για : 

-Ουσίες που καταστρέφουν το όζον. 

-Υπολείμματα καθαρισμού καπναερίων.  
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Στις απαιτήσεις του Προσαρτήματος ΙΙΙ για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασμένη μορφή, δεν περιλαμβάνεται απαίτηση για 

παροχή ευκολιών υποδοχής. Όμως σε περίπτωση που η συσκευασία καταστραφεί και 

το περιεχόμενο αυτής διαρρεύσει, απαιτούνται ευκολίες υποδοχής με βάση τα 

προβλεπόμενα στο Προσάρτημα V. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα υπολείμματα 

και οι κατεστραμμένες συσκευασίες όπου τέτοια υπολείμματα περιέχονται, απαιτούν 

κατάλληλες   προφυλάξεις, προκειμένου να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

 

Όταν αναπτύχθηκε η Δ.Σ. MARPOL 73/78, η γενική εικόνα ήταν τα Προσαρτήματα 

να καλύπτουν όλους τους τύπους των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και τα 

οποία θεωρούνταν εκείνη την εποχή βλαπτικά για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στα 

επόμενα χρόνια όμως έγινε φανερό ότι και σε άλλους τύπων αποβλήτων και 

εκπομπών θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί.  

 

Σύγχρονα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, η 

αύξηση αερίων ρύπων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη 

βροχή και η μείωση / καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος επέβαλαν στην 

ναυτιλιακή κοινότητα τη μείωση των αέριων ρύπων. Έτσι, θεσμοθετήθηκε το νέο 

Προσάρτημα VI, στο οποίο προβλέπεται παροχή ευκολιών υποδοχής για ουσίες που 

καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος (ozon depleting substances) όπως οι 

χλωροφθωράνθρακες (CFCs). 

 

Τέλος τα τελευταία χρόνια απασχολούν έντονα την παγκόσμια κοινότητα τα 

προβλήματα μεταβολής τοπικών οικοσυστημάτων που προκαλούνται από μεταφορά 

ξένων μικρο-οργανισμών (alien species) από το θαλάσσερμα (ballast water) των 

πλοίων. Έτσι στις μελλοντικές απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL 73/78 ίσως πρέπει να 

μπορούν να προβλεφθούν και ευκολίες υποδοχής υπολειμμάτων δεξαμενών 

θαλασσέρματος πλοίων.  

 

 



Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο  Τ Α Μ Ε Ι Ο  Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ  -  Ι Θ Α Κ Η Σ  

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ  Έκδοση Αρ. 1   Σελίδα ΙΙΙ-8 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Ημερομηνία 01-04-2016     από      14 

3.  Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει τριών ειδών Νομοθετικά μέτρα: Οδηγίες, 

Κανονισμούς και Αποφάσεις.  

Οι Κανονισμοί (Regulations) μόλις θεσμοθετηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών 

και δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα, δεσμεύουν αμέσως και την Ελλάδα. 

Έχουν δηλαδή «άμεση ισχύ» και δεν απαιτείται λήψη νομοθετικών μέτρων από την 

Ελλάδα για να εναρμονίσει το Ελληνικό δίκαιο προς αυτούς.  

Οι Οδηγίες (Directives) απευθύνονται στα κράτη μέλη και τα υποχρεώνουν να 

λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα ώστε να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλουν αυτές. Όταν τα αναγκαία αυτά νομοθετικά μέτρα ληφθούν, λέμε ότι 

το Ελληνικό δίκαιο εναρμονίσθηκε.  

Οι Αποφάσεις (Decisions) δεσμεύουν την Ελλάδα και τα λοιπά κράτη μέλη και 

συνήθως αναφέρονται στην κύρωση Διεθνών Συμβάσεων, την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ή της 

σύστασης επιτροπών για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων. 

  

Στη σχετική με τον ανά χείρας κανονισμό Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περιλαμβάνονται : 

 Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ της 28/12/2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, όπως τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2007/71/ΕΚ. 

 Η Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19/6/1995 για την επιβολή, σχετικά 

με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από 

ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την 

ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) 

όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 98/42/ΕΚ, 98/25/ΕΚ, 99/97/ΕΚ, 

2001/106/ΕΚ. 

 Ο Κανονισμός (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων. 

 Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12/10/1992 περί 

θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από τους 
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κανονισμούς 82/1997, 955/1999, 2700/2000, 648/2005 και 1791/2006. 

 Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για 

τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Η Οδηγία 2009/16/ΕΚ της 23/04/2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από 

το κράτος λιμένα. 

 

Ενώ ιδιαίτερες απαιτήσεις σχετικά με τα στερεά και τα επικίνδυνα απόβλητα 

περιλαμβάνει: 

 

 Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 

οδηγιών. 
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4.  Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο 

 

Στην Ελληνική Νομοθεσία περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν το σύνολο του ανωτέρω 

νομοθετικού πλαισίου, τόσο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) όσο και 

της Ε.Ε. που έχει κυρωθεί με Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές 

Αποφάσεις κ.α. κανονιστικές διατάξεις.  

Αναλυτικότερα: 

 Η κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/49/09 (ΦΕΚ 412Β/06-03-2009) «Μέτρα 

και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

3418/07/2002 (ΦΕΚ 712Β/11-06-2002) ΚΥΑ. 

 Η κοινή Υπουργική Απόφαση 3418/07/02 (ΦΕΚ 712Β/11-06-2002) για την 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27
ης

 Νοεμβρίου 2000 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 

καταλοίπων φορτίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CL 332 της 28-12-2000. 

 Ο Ν.1269/82 « Κύρωση της ΔΣ  MARPOL 73/78- πρόληψη της ρύπανσης της 

θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (ΦΕΚ89Α/21-7-82). 

 Ο N.743/77 (Α΄137) όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98 « Προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος» (ΦΕΚ58Α/20-3-98). 

 Ο Ν.1650/86  «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/18-10-86). 

 Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 712Β) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδ. 97/11 

Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

 Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

περιβάλλοντος». 

 Η Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21B) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 
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1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α209/2011)».  

 Η Κ.Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565Β) «Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ Α209/2011)»  (Β 21)». 

 Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων».  

 Το ΠΔ 88/97 (ΦΕΚ 90Α/97) σχετικά με τις επιθεωρήσεις πλοίων, όπως 

τροποποιήθηκε από τα Π.Δ.. 16/99, Π.Δ. 233/01 και Π.Δ. 346/03. 

 Ο Ν.2939/01 (ΦΕΚ179Α/6-8-01) για τις συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση συσκευασιών κ.α. προϊόντων. 

 Ο Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265Α/22-11-01) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 

όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142Α/28-06-07). 

 Π.Δ. 14/2011 (ΦΕΚ 29Α/02-03-11) «Αποδοχή τροποποιήσεων στα 

Παραρτήματα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή 

Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 όπως 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή».  

 Το Π.Δ. 8/2013 (ΦΕΚ 27Α/31-1-2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο 

Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση 

για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα 

V της Δ.Σ MARPOL 73/78). 

 

Ενώ ακολουθούν ειδικότερες απαιτήσεις σχετικά με τα στερεά απόβλητα τα 

πετρελαιοειδή απόβλητα και χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, τα λύματα και τα 

επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Έτσι σχετικά με τα στερεά απόβλητα, στην Ελληνική Νομοθεσία περιλαμβάνονται : 

 Η κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικόs και Περιφερειακός Σχεδιασμόs 

Διαχείρισης», (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 
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 Η κοινή Υπουργική Απόφαση 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών 

προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

(ΦΕΚ 1016Β/17-11-97). 

 H Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 - 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 

 Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5.3.04) «Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με 

τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων  ουσιών  σε είδη ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 

27ης Ιανουαρίου 2003». 

 Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

 Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/05-03-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείρισή τους».  

 Το Π.Δ. 211/06 (ΦΕΚ 211 Α/5-10-2006) : Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης 

του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών 

κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
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 Οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων και φορτηγίδων ή πλωτών 

γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών 

απορριμμάτων πλοίων καθορίζονται στην Υ.Α. 181051/1090/82 

(ΦΕΚ266Β/17-5-82). 

 Η Υ.Α. Φ.531.5-5/2013 (ΦΕΚ 357Β/19-02-2013) «Καθιέρωση τύπου Βιβλίου 

Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων» 

 

Σχετικά με τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, στην 

Ελληνική Νομοθεσία περιλαμβάνονται : 

 Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθ.82 (ΦΕΚ Α’64/2.3.2004). Αντικατάσταση 

της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 

των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».  

 Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά 

ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών 

καταλοίπων πλοίων καθορίζονται στην Υ.Α. 3231.8/1/89 (ΦΕΚ573Β/3-8-89). 

 

Σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα, στην Ελληνική Νομοθεσία περιλαμβάνονται : 

 Η κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12
ης

 

Δεκεμβρίου 1991 » (ΦΕΚ 383Β/12-03-06). 

 Καθώς η κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/30-06-06) 

Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή 

υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β’383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

του άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18
ης

 

Μαρτίου 1991» και η ΚΥΑ 8668/2007(ΦΕΚ 287 Β΄ /02/03/2007 ) < Έγκρισης 

Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων  Αποβλήτων >. 

 Υ.Α. οικ. 146163/2012 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 

υγειονομικών μονάδων. 
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 Η κοινή Υπουργική Απόφαση 7589/731/2000 «Τοξικά και επικίνδυνα 

απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων» 

(ΦΕΚ 514Β/11-04-2000). 

 Για την παραλαβή χημικών καταλοίπων φορτίου πλοίων ισχύουν οι διατάξεις 

της Υ.Α. 3131.1/01/99 (ΦΕΚ 12Β/99). Για την μεταφορά αυτών με πλοία 

ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 146/98 (ΦΕΚ 109Α/98) και του Π.Δ.  405/96 

(ΦΕΚ 272Α/96).  

 

Σχετικά με τα λύματα των πλοίων, στην Ελληνική Νομοθεσία περιλαμβάνονται : 

 Το Π.Δ. 400/96 που θέτει κανονισμούς για την πρόληψη της θαλάσσιας 

ρύπανσης από τα λύματα των πλοίων (ΦΕΚ 268Α/6-12-96). 

 Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά 

ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων πλοίων 

καθορίζονται στην Υ.Α. 3221.2/2/89 (ΦΕΚ 435Β/5-6-89). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 
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1.  Γενικά 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των διαφόρων τύπων αποβλήτων 

που παράγονται στα πλοία και για τα οποία υπάρχει ανάγκη να παραδοθούν σε 

ευκολίες υποδοχής λιμένα, καθώς και μια ποσοτική εκτίμηση των παραγομένων 

ποσοτήτων. Θεωρήθηκε σκόπιμο να τηρηθεί η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων 

σύμφωνα με τη Δ.Σ. MARPOL 73/78. 

 

Η ποσοτική εκτίμηση των παραγομένων αποβλήτων στα πλοία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους : 

 Με χρήση ποσοτικών στοιχείων από τη λειτουργία των υφιστάμενων 

ευκολιών  υποδοχής εφόσον υπάρχουν (π.χ. αριθμός κάδων, συχνότητα 

περισυλλογής κλπ) 

 Με βάση βιβλιογραφικά στοιχεία παραγωγής αποβλήτων σε διάφορους 

τύπους πλοίων και στατιστικά στοιχεία του λιμανιού (αρ. αφίξεων, τύποι 

πλοίων, αριθμός πληρώματος , διάρκεια ταξιδιού κλπ) 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την ποσοτική εκτίμηση 

των αποβλήτων πλοίων με την δεύτερη μεθοδολογία. 
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2.  Πετρελαιοειδή απόβλητα {Αnnex I} 

 

Σύμφωνα με το ANNEX I της Δ.Σ.  MARPOL 73/78, ως “oil” ορίζονται τα 

πετρελαιοειδή σε κάθε μορφή που περιλαμβάνουν αργό πετρέλαιο, μαζούτ, 

κατάλοιπα και προϊόντα διυλίσεως εκτός από τα πετροχημικά και τα φυτικά και 

ζωικά έλαια. Ως πετρελαιοειδές μίγμα (oil mixture) ορίζεται μίγμα των ανωτέρω 

πετρελαιοειδών κάθε περιεκτικότητας. 

 

2.1 Κατηγορίες πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων 

 

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα των πλοίων, μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω 

κύριες κατηγορίες : 

 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

 Υπολείμματα καυσίμου 

 Κατάλοιπα (sludges) 

 Σεντινόνερα  

 Ακάθαρτο θαλάσσερμα (dirty ballast) 

 Εκπλύματα δεξαμενών (oil tank washings) 

  

Προκειμένου για την μελέτη – κατηγοριοποίηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων 

πλοίων με σκοπό την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής λιμένα, κρίνεται σκόπιμο 

να γίνει κατηγοριοποίηση σε δύο κατηγορίες : 

 

 Πετρελαιοειδή απόβλητα μηχανοστασίου πλοίων, που παράγονται σε κάθε 

είδος πλοίου και περιλαμβάνουν σεντινόνερα, υπολείμματα καυσίμου, 

κατάλοιπα (sludges) καθώς και χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και 

 Πετρελαιοειδή απόβλητα δεξαμενοπλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται τα 

κατάλοιπα φορτίου, εκπλύσεις δεξαμενών φορτίου, ακάθαρτο θαλάσσερμα 

κλπ. Με την κατηγοριοποίηση αυτή, ευκολίες υποδοχής της πρώτης ανωτέρω 

κατηγορίας πρέπει να υπάρχουν σε κάθε λιμάνι, ενώ της δεύτερης κατηγορίας 

μόνο εφόσον προσεγγίζουν δεξαμενόπλοια.  
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2.2. Μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων 

 

Για τον καθορισμό του τύπου της ευκολίας υποδοχής που απαιτείται για ένα 

συγκεκριμένο λιμάνι, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια εκτίμηση τόσο για τα είδη όσο 

και για τις ποσότητες των πετρελαιοειδών αποβλήτων. 

 

Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των πετρελαιοειδών αποβλήτων καθορίζουν επίσης 

και τη μέθοδο επεξεργασίας που θα επιλεγεί. Μια πρώτη πηγή πληροφοριών είναι τα 

στατιστικά του λιμανιού (εφόσον υπάρχουν) αν και συνήθως αυτά δεν 

περιλαμβάνουν στοιχεία για τα απόβλητα. 

 

Στην περίπτωση των λιμανιών όπου ήδη λειτουργούν ευκολίες υποδοχής 

πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους και 

τις ποσότητες των παραδιδομένων αποβλήτων τουλάχιστον για τα Ελληνικά λιμάνια 

θα είναι διαθέσιμα, τόσο από τους υπεύθυνους των ευκολιών υποδοχής, όσο και από 

τους κατά τόπους αρμόδιους Φορείς διαχείρισης των λιμένων. Τα στοιχεία αυτά 

όμως δύναται να μεταβληθούν εφόσον αλλάξει το σύστημα κοστολόγησης της 

χρήσης των ευκολιών υποδοχής. Μπορεί να προκύψει σημαντική αύξηση των 

παραδιδομένων ποσοτήτων με μεταβολή του συστήματος κοστολόγησης από άμεση 

χρέωση (direct fee) σε κόστος παράδοσης ενσωματωμένο στα τέλη λιμένα (no-

special-fee) και φυσικά το αντίθετο δηλ. σημαντική μείωση των παραδιδομένων 

ποσοτήτων με μεταβολή του συστήματος κοστολόγησης από No-special-fee σε direct 

fee.  

{Βιβλιογραφικές παραπομπές παραδειγμάτων χωρών Βαλτικής και Γερμανίας, μετά 

την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος no-special-fee}. 

 

Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω 

συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων κλπ. Ένας τρόπος για τη συγκέντρωση στοιχείων 

για τα ελαιώδη απόβλητα είναι να ερωτηθούν οι πλοίαρχοι των πλοίων που 

προσεγγίζουν το λιμάνι ως προς τους τύπους και τις ποσότητες που παραδίδουν (θα 

παρέδιδαν, αν δεν υπάρχουν) στις ευκολίες υποδοχής. Φυσικά οι συνεντεύξεις αυτές 

βασίζονται στην παραδοχή ότι τα πλοία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

παραρτήματος Ι της MARPOL 73/78 ενώ ταξιδεύουν. Επίσης οι συνεντεύξεις αυτές 



Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο  Τ Α Μ Ε Ι Ο  Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ  -  Ι Θ Α Κ Η Σ  

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ  Έκδοση Αρ. 1   Σελίδα ΙV-5 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Ημερομηνία 01-04-2016     από      20 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται για αρκετούς μήνες προκειμένου να ληφθεί μια 

σωστή εκτίμηση της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία. Η μέθοδος αυτή 

θα δώσει μία εκτίμηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του 

τύπου και της δυναμικότητας των απαιτουμένων ευκολιών υποδοχής ενός λιμανιού. 

 

Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων, μια αρχική εκτίμηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με χρήση ορισμένων μεθόδων εκτίμησης των ελαιωδών αποβλήτων 

πλοίων που αναμένονται σε ένα λιμάνι. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι προσεγγιστικές και 

δεν δίνουν παρά μόνο μία τάξη μεγέθους (order of magnitude) των αναμενόμενων 

ποσοτήτων, χωρίς να δίνουν την απαιτούμενη ακρίβεια για το σχεδιασμό των 

ευκολιών υποδοχής.  

 

Οι αρχικές μέθοδοι εκτίμησης βασίζονται σε μέσες τιμές ποσοτήτων αποβλήτων 

ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και άλλα στοιχεία όπως ο εξοπλισμός του, τύπος 

καυσίμου κλπ. Έτσι : 

 Για Δεξαμενόπλοια single-hull, η εκτίμηση για θαλάσσερμα (dirty ballast) είναι 

30% του dwt εφόσον ταξιδεύουν με έρμα για λιγότερο από 72 ώρες. Εάν ο 

χρόνος αυτός είναι μεγαλύτερος των 72 ωρών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συστήματα φόρτωσης οροφής (Load On Top – LOT) κι έτσι δεν αναμένεται 

παράδοση θαλασσέρματος. 

 Για Δεξαμενόπλοια SBT (Segregated Ballast Tanks) δεν αναμένεται παράδοση 

θαλασσέρματος παρά μόνο σε περίπτωση χρήσης πρόσθετου έρματος λόγω 

κακοκαιρίας (heavy weather ballast). H ποσότητα αυτή μεταβάλλεται αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 10% του dwt. 

 Οι υπόλοιπες εκτιμήσεις για Δεξαμενόπλοια (σε % του dwt) είναι : 

 Εκπλύσεις (wash water) 4 – 8 % 

 Υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα 0.2 – 1 % 

 Στερεά πετρελαιοειδή κατάλοιπα 0.01 – 0.1 % 

 Για μηχανοκίνητα πλοία η ποσότητα των πετρελαιοειδών καταλοίπων 

(sludges) είναι της τάξης του 2 – 3 % της ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου, 

ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Για παράδειγμα η χρήση 

μαζούτ συνεπάγεται μεγαλύτερη ποσότητα καταλοίπων από τη χρήση diesel. 

Άλλη προσέγγιση, ίσως ρεαλιστικότερη σε περιπτώσεις IFO και Diesel, αναφέρει 
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το 1% της ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου για fuel oil, ενώ για diesel ο 

συντελεστής αυτός είναι 0.5 %. Επιπρόσθετα η ημερήσια κατανάλωση καυσίμου 

μπορεί να εκτιμηθεί από την ισχύ των Κ.Μ. και Η.Μ. και συγκεκριμένα, η 

κατανάλωση καυσίμου εκτιμάται σε 130 gr/HP/hr. 

 Πλοία άνω των 400 κοχ απορρίπτουν τα επεξεργασμένα από το διαχωριστήρα 

σεντινόνερα στη θάλασσα και παραδίδουν στις ευκολίες υποδοχής μόνο τα 

διαχωρισμένα πετρέλαια. 

 Πλοία κάτω των 400 κοχ ή πλοία που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό 

για απορρίψεις σε ειδικές περιοχές ή όταν ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι σε καλή 

λειτουργική κατάσταση ή δεν μπορούν να απορρίψουν γιατί π.χ. είναι ακίνητα, 

παραδίδουν τα σεντινόνερα που κυμαίνονται από 1 έως 10 m
3
. 

 

Μετά την συλλογή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να καθοριστεί η δυναμικότητα 

των ευκολιών υποδοχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τυχόν τοπικά στοιχεία παρέχουν 

πάντα μια καλύτερη βάση για τον καθορισμό της ευκολίας υποδοχής από τις 

παραπάνω εκτιμήσεις. 

 

Με δεδομένο ότι ακόμη και τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία δεν είναι γενικά 

διαθέσιμα, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες παραδοχές, προκειμένου να γίνει μια 

αρχική εκτίμηση των αναγκών συγκεκριμένου λιμανιού. 

 

 

 



Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο  Τ Α Μ Ε Ι Ο  Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ  -  Ι Θ Α Κ Η Σ  

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ  Έκδοση Αρ. 1   Σελίδα ΙV-7 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Ημερομηνία 01-04-2016     από      20 

3.  Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες {Annex II} 

 

Οι απαιτήσεις για υγρές επιβλαβείς ουσίες αναφέρονται στο Προσάρτημα ΙΙ της Δ.Σ. 

MARPOL 73/78 “Control of pollution by noxious liquid substances carried in bulk”. 

Οι ουσίες αυτές ανάλογα με την επικινδυνότητά τους διακρίνονται στις παρακάτω 

τέσσερις κατηγορίες : 

 

 Κατηγορία X : Επικίνδυνες υγρές ουσίες οι οποίες, αν απορριφθούν στη 

θάλασσα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών ή απόρριψης έρματος, 

εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν μεγάλο κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους 

πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία, και επομένως δικαιολογούν την 

απαγόρευση της απόρριψης στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 Κατηγορία Y : Επικίνδυνες υγρές ουσίες οι οποίες, αν απορριφθούν στη 

θάλασσα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών ή απόρριψης έρματος, 

εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε 

για την ανθρώπινη υγεία, ή θα προξενήσουν βλάβη σε περιουσίες ή άλλες 

νόμιμες χρήσεις της θάλασσας, και επομένως δικαιολογούν τον περιορισμό 

στην ποιότητα και ποσότητα της απόρριψης στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 Κατηγορία Ζ : Επικίνδυνες υγρές ουσίες οι οποίες, αν απορριφθούν στη 

θάλασσα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών ή απόρριψης έρματος, 

εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν μικρό κίνδυνο είτε για τις θαλάσσιες πηγές είτε 

για την ανθρώπινη υγεία, και επομένως δικαιολογούν λιγότερο αυστηρούς 

περιορισμούς στην ποιότητα και ποσότητα της απόρριψης στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, και  

 Άλλες Ουσίες : ουσίες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ότι δεν εμπίπτουν στις 

κατηγορίες X, Y ή Z επειδή δεν εκτιμάται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο για τις 

θαλάσσιες πηγές, την ανθρώπινη υγεία, σε περιουσίες ή άλλες νόμιμες 

χρήσεις της θάλασσας, κατά την απόρριψή τους στη θάλασσα κατά τη 

διάρκεια διεργασιών καθαρισμού δεξαμενών ή απόρριψης έρματος. Η 

απόρριψη έρματος ή νερού υδροσυλλεκτών ή άλλων υπολειμμάτων ή 

μιγμάτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις του  

Παραρτήματος ΙΙ της MARPOL.  
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Ευκολίες υποδοχής για επιβλαβείς ουσίες απαιτούνται : 

 Σε λιμένες και τερματικές εγκαταστάσεις όπου οι εν λόγω ουσίες 

φορτώνονται – εκφορτώνονται. 

 Σε επισκευαστικές βάσεις όπου πραγματοποιούνται επισκευές χημικών 

δεξαμενόπλοιων. 

 

Η συνήθης πρακτική και κυρίως για σχετικά μικρού μεγέθους λιμάνια, όπου οι εν 

λόγω ουσίες είτε δεν συναντώνται είτε συναντώνται σε περιορισμένες ποσότητες, 

είναι οι βιομηχανίες που δέχονται τα φορτία, να δέχονται και τα απόβλητα των 

πλοίων που τα μεταφέρουν.  
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4.  Επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασμένη μορφή {Annex III} 

 

Στις απαιτήσεις του Προσαρτήματος ΙΙΙ για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασμένη μορφή, δεν περιλαμβάνεται απαίτηση για 

παροχή ευκολιών υποδοχής. 

 

 Όμως σε περίπτωση που η συσκευασία καταστραφεί και το περιεχόμενο αυτής 

διαρρεύσει, απαιτούνται ευκολίες υποδοχής με βάση τα προβλεπόμενα στο 

Προσάρτημα V (απορρίμματα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα υπολείμματα και 

οι κατεστραμμένες συσκευασίες όπου τέτοια υπολείμματα περιέχονται, απαιτούν 

κατάλληλες προφυλάξεις, για την ασφάλεια του ανθρώπου και την αποφυγή 

ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
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5.  Λύματα {Annex IV} 

 

5.1 Γενικά 

 

Για τα Ελληνικά πλοία έχει τεθεί σε ισχύ το Π.Δ. 400/96 που θέτει κανονισμούς για 

την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα λύματα των πλοίων. 

 

Ως «λύματα» ή ‘black waters’ νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία και 

περιλαμβάνουν τις αποχετεύσεις από τουαλέτες, ουρητήρια, το ιατρείο του πλοίου, 

καθώς και τυχόν άλλα απόβλητα που αναμιγνύονται με τα ανωτέρω. Άλλα απόβλητα 

που παράγονται στα πλοία (π.χ από ντουζιέρες, μαγειρεία , πλυντήρια, νιπτήρες κ.α ) 

ονομάζονται «φαιόχρωα ύδατα» ή ‘gray waters’. Συνήθως υπάρχουν χωριστά 

δίκτυα σωληνώσεων για τα λύματα και τα φαιόχρωα ύδατα, ενώ μπορεί να 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. 

 

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, αν και υπάρχουν περιορισμοί ως προς 

την απόρριψη λυμάτων (black water) στη θάλασσα, τέτοιοι περιορισμοί δεν 

υφίστανται για τα φαιόχρωα ύδατα (grey water). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα 

τελευταία, τα οποία σημειώνεται ότι περιλαμβάνουν και τις αποχετεύσεις των 

μαγειρείων, απορρίπτονται στη θάλασσα και μάλιστα εντός λιμένα.  

 

Στο Προσάρτημα IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78 προβλέπεται η παροχή επαρκών 

ευκολιών υποδοχής για τα λύματα των πλοίων.  

 

5.2   Ποσοτική εκτίμηση των λυμάτων 

 

Η ποσοτική εκτίμηση των λυμάτων πλοίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις 

παρακάτω πηγές : 

 

5.2.1.   ΠΔ 400/96 (ΦΕΚ 268Α 6-12-96) 

 

Η ημερήσια υδραυλική παροχή λυμάτων προκύπτει από τον τύπο Π = 0.7ΑΩF/4 

όπου λαμβάνονται υπόψη : 
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 ο αριθμός των επιβαινόντων, Α 

 οι ώρες πλεύσεις ανά ημέρα, Ω 

 ο τύπος της τουαλέτας, F και τέλος,  

 ο τύπος του δικτύου (κοινά ή χωριστά δίκτυα λυμάτων -  φαιόχρωμων  

υδάτων). 

 

5.2.2.   HELCOM Recommendation 11/10 (14-02-1990) 

 

Προτείνεται υδραυλική παροχή αποβλήτων ανά άτομο και ημέρα, ανάλογα με τον 

τύπο αποχέτευσης, ως εξής : 

 

 
Λίτρα ανά άτομο ανά ημέρα 

Συμβατικό σύστημα Σύστημα κενού 

Λύματα (black water) 70 25 

Black and grey water 230 185 

 

5.2.3.   ΙSΟ/DIS 15749-1/2001 “Ships and marine technology – Drainage systems 

on ships and marine structures – Part 1: Sanitary drainage systems design” 

 

Στο ανωτέρω σχέδιο προτύπου για το σχεδιασμό των συστημάτων αποχέτευσης των 

πλοίων, οι ελάχιστες παροχές των αποβλήτων δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Τύπος πλοίου 

Ελάχιστη ποσότητα αποβλήτων ανά άτομο και ημέρα σε λίτρα 

Χωρίς αποχέτευση κενού Αποχέτευση κενού 

Black water Black and grey Black water Black and grey 

Επιβατηγά 

πλοία 
70 230 25 185 

Ποντοπόρα 

πλοία 
70 180 25 135 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι αντίστοιχες με αυτές που προτείνονται από τη HELCOM. 
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6. Απορρίμματα {Annex V} 

 

Ως απορρίμματα από τον Κανονισμό 1 του Προσαρτήματος V της Δ.Σ. MARPOL 

73/78 ορίζονται όλοι οι τύποι οικιακών και λειτουργικών αποβλήτων καθώς και 

υπολείμματα τροφίμων, εκτός των νωπών ιχθύων, που παράγονται κατά τη διάρκεια 

κανονικής λειτουργίας του πλοίου και πρέπει να διατεθούν περιοδικά ή συνεχόμενα, 

εκτός από ουσίες οι οποίες ορίζονται ή αναφέρονται σε άλλα Προσαρτήματα της 

Σύμβασης.  

 

6.1 Κατηγορίες απορριμμάτων πλοίων 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται διάφοροι τύποι απορριμμάτων που παράγονται 

ή δύναται να παραχθούν στα πλοία. Τα απόβλητα αυτά δύναται να προέρχονται από 

όλους τους τύπους πλοίων και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το Προσάρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78 εφαρμόζεται σε όλα τα 

πλοία ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.  

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες απορριμμάτων που παράγονται ή δύναται να 

παραχθούν στα πλοία. Τα απόβλητα αυτά δύναται να προέρχονται από όλους τους 

τύπους πλοίων και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

Προσάρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78 εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξάρτητα 

από το μέγεθός τους.  

Τα απορρίμματα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες ως εξής :  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – Πλαστικά 

Ως πλαστικά ορίζονται τα στερεά υλικά τα οποία περιέχουν ένα ουσιαστικό συστατικό 

ή περισσότερα πολυμερή υψηλής μοριακής μάζα και τα οποία σχηματίζονται κατά τη 

διάρκεια είτε κατά την παρασκευή του πολυμερούς ή την κατασκευή σε ένα τελικό 

προϊόν με θέρμανση και / ή πίεση. Τα πλαστικά έχουν ιδιότητες του υλικού που 

κυμαίνονται από σκληρό και εύθραυστο σε μαλακό και ελαστικό. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, "όλα τα πλαστικά" νοούνται όλα τα απορρίμματα που 

αποτελούνται από ή περιλαμβάνουν πλαστικά, σε οποιαδήποτε μορφή, 

συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών σχοινιών, τα συνθετικά δίχτυα,  οι πλαστικές 

σακούλες σκουπιδιών και η τέφρα του αποτεφρωτή από τα πλαστικά προϊόντα. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Κατάλοιπα Τροφίμων 

 Ως κατάλοιπα τροφίμων ορίζονται τα αλλοιωμένα ή μη αλλοιωμένες ουσίες τροφίμων 

και επίσης τα φρούτα, τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα πουλερικά, τα 

προϊόντα με βάση το κρέας (ζωικά υποπροϊόντα) και τα υπολείμματα τροφών που 

παράγονται στο πλοίο. Απόβλητα Τροφίμων από Διεθνής Μεταφορές -  Κατάλοιπα 

Τροφίμων από πλοία τα οποία έχουν απόβλητα - κατάλοιπα τροφίμων τα οποία προέρχονται 

εκτός Ε.Ε. και είναι ύποπτα για την μεταφορά μεταδοτικών νοσημάτων με βάση την εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία (Τα συγκεκριμένα θα πρέπει να συλλέγονται και να παραδίδονται 

ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα).  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – Οικιακά Απορρίμματα 

Ως οικιακά απορρίμματα νοούνται όλα τα απορρίμματα που δεν καλύπτονται στα άλλα 

προσαρτήματα της MARPOL 73/78 και δημιουργούνται στους χώρους ενδιαίτησης 

(accommodation) και διαμονής των πλοίων. Στα οικιακά απορρίμματα δεν 

περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες (π.χ. κατάλοιπα 

τροφίμων, πλαστικά). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – Βρώσιμα Έλαια 

Ως βρώσιμα έλαια ορίζονται τα έλαια και τα ζωικά λίπη που χρησιμοποιούνται ή 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ή το μαγείρεμα των τροφίμων, αλλά 

δεν περιλαμβάνει το ίδιο το τρόφιμο που παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας αυτά τα 

έλαια. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Στάχτη  Αποτεφρωτήρα 

Ως στάχτη αποτεφρωτήρα νοείται η στάχτη και το κλίνκερ που προκύπτουν από τους 

αποτεφρωτήρες που χρησιμοποιούνται από τα πλοία για την καύση των απορριμμάτων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ – Λειτουργικά απόβλητα 

Ως λειτουργικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα στερεά απόβλητα 

(συμπεριλαμβανομένων των λασπών) που δεν καλύπτονται από άλλα παραρτήματα της 

Δ.Σ. ΜΑRPOL 73/78 που συλλέγονται επί του σκάφους κατά τη διάρκεια της 

κανονικής συντήρησης ή της λειτουργίας του πλοίου, ή που προκύπτουν από τον 

χειρισμό, την συσκευασία και την στοιβασία του φορτίου όπως σκουριές, υλικά 
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συντήρησης, στουπιά, χρώματα, υλικά συσκευασίας κλπ. 

Λειτουργικά απόβλητα επίσης θεωρούνται τα καθαριστικά και τα πρόσθετά τους, που 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων φορτίου και τα εξωτερικά 

νερά πλύσης. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η – Κατάλοιπα φορτίου  

Ως κατάλοιπα φορτίου  ορίζονται τα υπολείμματα οποιουδήποτε φορτίου, τα οποία δεν 

καλύπτονται από άλλα παραρτήματα της Δ.Σ. Marpol 73/78 και τα οποία παραμένουν 

στο κατάστρωμα ή στα κύτη των πλοίων και τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια 

της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης, ή από την περίσσεια ή τη διαρροή φορτίου, καθώς 

και τα υπολείμματα που παρασύρονται από το νερό πλύσης. Στα κατάλοιπα φορτίου 

δεν περιλαμβάνετε η σκόνη φορτίου που απομένει στο κατάστρωμα μετά σκούπισμα ή 

η σκόνη στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ –Πτώματα Ζώων 

Ως πτώματα ζώων νοούνται τα σώματα των ζώων τα οποία μεταφέρονται επί του 

σκάφους ως φορτίο και πεθαίνουν ή θανατώνονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Αλιευτικός Εξοπλισμός 

Ως Αλιευτικός εξοπλισμός νοείται κάθε φυσική συσκευή ή μέρος αυτής ή 

συνδυασμός των στοιχείων που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή μέσα στο νερό ή στην 

επιφάνεια της θάλασσας με επιδιωκόμενο σκοπό την καταγραφή, τον έλεγχο ή για 

επακόλουθη σύλληψη ή τη συγκομιδή, οργανισμών που ζουν στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και σε περιβάλλον γλυκού νερού. 
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6.2      Μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση απορριμμάτων πλοίων 

 

6.2.1.   Οικιακού τύπου απορρίμματα 

 

6.2.2.   Απόβλητα φορτίου 

 

Τύπος πλοίου Παραγωγή αποβλήτων Παρατηρήσεις 

Bulk carriers – OBO 

Container  

Επιβατηγά 

Πλοία γενικού φορτίου 

Ψυγεία 

Δεξαμενόπλοια 

8,2 Kg / ημέρα 

1,4 Kg / ημέρα 

2,0 Kg / άτομο / ημέρα 

49,3 Kg / ημέρα 

22,2 Kg / ημέρα 

<0,01 Kg / ημέρα 

 

 

500 – 1500 επιβάτες 

περισσότερο από 50%, 

ξύλο 

Πηγή: ESPO “A Waste Management Plan for Ship Generated Waste”, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικιακά & Λειτουργικά 

Απορρίμματα 
Παραγωγή Πηγή 

 

0,5 – 5,5 Kg/άτομο/ημέρα 

2,0 – 4,0 Kg/άτομο/ημέρα 

0,5 – 3,5 Kg/άτομο/ημέρα 

2,25 Kg/άτομο/ημέρα 

2,98 Kg/άτομο/ημέρα 

3,0 Kg/άτομο/ημέρα 

Emarc, Del.No1 

Olson, 1994 

MSA, 1995 

Schwachstellenanalyse 

Schiffsmullentsorgung 

ESPO, 2000 

Μέσος όρος 2,0  Kg/άτομο/ημέρα  
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7.  Ουσίες που καταστρέφουν το όζον κ.α. {Annex VI} 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόσφατα θεσμοθετήθηκε το Προσάρτημα VI της Δ.Σ. 

MARPOL 73/78 για την πρόληψη της αέριας ρύπανσης από τα πλοία.  

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 17 του Προσαρτήματος αυτού θα απαιτηθούν ευκολίες 

υποδοχής για τα παρακάτω απόβλητα πλοίων : 

 Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (ozon depleting substances) όπως π.χ. τα 

CFC’s και HALON, καθώς και εξοπλισμό που περιέχει τέτοιες ουσίες. 

 Υπολείμματα από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων πλοίων. 
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8.  Κωδικοί ΕΚΑ  

 

Τα επικίνδυνα απόβλητα, που παράγονται στα πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, δύναται να χαρακτηρίζονται από 

έναν από τους κάτωθι κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 

383 Β΄) ΚΥΑ. 

 

Επισημαίνεται ότι η νόμιμη κατοχή, επεξεργασία και διάθεση των επικινδύνων 

αποβλήτων τεκμαίρεται από το έντυπο αναγνώρισης, που συνοδεύει τα επικίνδυνα 

απόβλητα.    

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΕΚΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών 

08 01 11* 
απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 

08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 18 
Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 

17* 

12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία 

μετάλλων και πλαστικών 

12 01 16* απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 17 
απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 

16* 

13 01 απόβλήτα υδραυλικών ελαίων 

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης 

13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα  έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 
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13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός 

εκείνων του 13 03 01 

13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά  

13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοϊας 

13 04 02* έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις 

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοϊας 

13 05 Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου νερού 

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού 

13 05 03* λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολλειμμάτων και διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

13 08 99* απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

14 06 

απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 

αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 

14 06 01* Χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 

14 06 02* Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

14 06 03* Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

14 06 04* Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες 

14 06 05* Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες 

15 01  συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

15 01 01  συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 Γυάλινη συσκευασία 

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από 

αυτές 

15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 

ρουχισμός 

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που 

έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 15 02 02* 

16 01 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 

(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 

οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 
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16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 09* Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB 

16 02 13* 
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος 

από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14 
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από 

τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό 

16 02 16 
συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από 

αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 

16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες 

16 05 04* Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή 

που τις περιέχουν 

16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή 

που τις περιέχουν 

16 06 Μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου 

16 06 02* μπαταρίες Νi−Cd 

16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και 

βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13) 

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

18 01 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη 

ασθενειών σε ανθρώπους 

18 01 06* Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

18 01 08* Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18 01 10* Αμάλγαμα οδοντιατρικής 

19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται 

αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 04* Προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο 

19 02 05* Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 07* Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό 

19 02 08* Απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 09* Απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 11* Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 08 
απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 

συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 06* Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 12 11* Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 

αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 13* διαλύτες 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χημικά 

20 01 19* ζιζανιοκτόνα 
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20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 33* 
 μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 

16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 35* 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 

αναφερόμενο στα  

σημεία 20 0121και 20 0123 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 36 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον 

αναφερόμενο στα 

σημεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
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1.  Γενικά  

 

Η εκτίμηση αναγκών του λιμένα σχετικά με τις απαιτούμενες ευκολίες υποδοχής 

αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα, πραγματοποιείται με βάση τα 

στοιχεία κίνησης του λιμένα που δίνονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, καθώς και τη σχετική 

μεθοδολογία που αναλύεται στο κεφάλαιο IV. Για την παροχή επαρκών ευκολιών 

υποδοχής θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη εκτός των πλοίων και του τύπου 

αυτών, που καταπλέουν στο λιμένα, μια σειρά παραμέτρων όπως π.χ. η θέση του 

λιμένα και η τυχόν ύπαρξη / χρήση  αγκυροβολίου, διότι έτσι θα απαιτείται χρήση 

πλωτών μέσων κλπ.  

 

Οι λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης έχουν τουριστικό και 

εμπορικό χαρακτήρα. Τα πλοία που καταπλέουν είναι επιβατηγά/οχηματοαγωγά, 

κρουαζιερόπλοια και φορτηγά. 

 

Οπότε με βάση τον τύπο των πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα οι ανάγκες 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιορίζονται σε : 

 

 Πετρελαιοειδή απόβλητα σύμφωνα με το Annex I της Δ.Σ. MARPOL 73/78.  

 Απορρίμματα σύμφωνα με το Annex V της Δ.Σ. MARPOL 73/78. 

 Λύματα σύμφωνα με το Annex ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78.  

 

Παρακάτω γίνεται εκτίμηση της ανάγκης ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων, ανά 

κατηγορία αποβλήτων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Δ.Σ. MARPOL 73/78. 
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2.  Πετρελαιοειδή απόβλητα (Annex I) 

 

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα των πλοίων για τα οποία υπάρχει ανάγκη παράδοσης σε 

ευκολίες υποδοχής περιορίζονται κυρίως σε απόβλητα μηχανοστασίου πλοίων. Στα 

απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται : 

 Απόβλητα λιπαντικά έλαια 

 Υπολείμματα καυσίμου 

 Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Oily Residues - Sludge) 

 Πετρελαιοειδή μίγματα χώρων μηχανοστασίου (bilge water) 

 

Στην παράγραφο που ακολουθεί δίνεται η εκτίμηση των αναγκών του λιμένα για 

παραλαβές πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων. 

 

Καταρχήν γίνεται εκτίμηση της ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου κάθε πλοίου, με 

βάση την ισχύ των κυρίων μηχανών, με την παραδοχή ότι λειτουργούν στο 90% της 

ονομαστικής τους ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες λειτουργίας ανά ημέρα και 

ειδική κατανάλωση καυσίμου 130 gr/HP/hr. 

Για τα πλοία που χρησιμοποιούν βαρέα καύσιμα (μαζούτ) θεωρείτε η παραγωγή 

πετρελαιοειδών αποβλήτων, το 2-3 % της ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου, ενώ 

στα πλοία που χρησιμοποιούν καύσιμο diesel,  ο συντελεστής αυτός θεωρείτε 0,5-1%. 

 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των πλοίων, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο IV 

και τον τύπο των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στους λιμένες όπως αναφέρονται 

στο Κεφάλαιο ΙΙ, οι ποσότητες των πετρελαιοειδών καταλοίπων μηχανοστασίου που 

αναμένεται να παραδοθούν, θα κυμαίνονται από 10 έως 30 tn ανά παράδοση.  

 

Ειδικά τα κρουαζιερόπλοια αναμένεται να έχουν τις μεγαλύτερες σε αριθμό αλλά και 

ποσότητα παραδόσεις πετρελαιοειδών αποβλήτων, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους 

των μηχανών τους και της μεγαλύτερης διάρκειας ταξιδιού τους πριν τον κατάπλου 

τους στο λιμένα. Στα κρουαζιερόπλοια που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας 

του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης (τα συνήθη έχουν μεταφορική ικανότητα 2.000 

επιβατών), η ημερήσια κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται περίπου στους 40 – 50 

τόνους μαζούτ.  
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Κατ’ επέκταση σ’ ένα ταξίδι 5 ημερών η παραγωγή πετρελαιοειδών καταλοίπων 

(Oily Residues - Sludge) θα κυμανθεί στους 6 – 8 τόνους. Προσθέτοντας σ’ αυτήν 

την ποσότητα και την παραγωγή από τους χώρους τους μηχανοστασίου καθώς και τα 

σεντινόνερα, η ελάχιστη ποσότητα παράδοσης αναμένεται γύρω στους 10 τόνους. 

Αναλογικά η ποσότητα αυξάνεται εάν το ταξίδι είναι μεγαλύτερο, εάν ο 

προηγούμενος λιμένας δεν είχε ευκολίες υποδοχής αποβλήτων, εάν το πλοίο είναι 

μεγαλύτερο ή ο καιρός προκαλεί καθυστερήσεις. 

 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε και παραθέτονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, 

που αφορούν τον αριθμό των αφίξεων των πλοίων την τελευταία τριετία καθώς και 

θεωρώντας ότι θα παραδίδουν πετρελαιοειδή κατάλοιπα όλα τα πλοία που 

προσεγγίζουν, προκύπτει ότι : 

 η μέγιστη ποσότητα ανά παράδοση μπορεί να φτάσει τους 30 tn, η οποία για να 

καλυφθεί χρειάζονται δύο (2) βυτιοφόρα οχήματα, χωρητικότητας 20 -25 m
3
, 

 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η πιθανότητα παράδοσης αποβλήτων την ίδια 

μέρα σε διαφορετικά λιμάνια είναι πολύ μεγάλη και μάλιστα δεδομένου ότι 

πρόκειται και για δύο διαφορετικά νησιά, ο αριθμός των ελάχιστων 

απαιτούμενων βυτιοφόρων αυξάνεται τουλάχιστον στα τρία (3) βυτιοφόρα 

οχήματα, χωρητικότητας 20 -25 m
3
.  

 Επίσης λόγω του οδικού δικτύου των εν λόγω νησιών καθώς και των 

περιορισμένων χώρων σε κάποιους λιμένες, κρίνεται απαραίτητη κι η ύπαρξη 

ενός μικρότερου βυτιοφόρου.  
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3.  Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες χύδην (Annex II) 

 

Όπως φαίνεται από το Κεφάλαιο ΙΙ «Πληροφορίες λιμένων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. 

Κεφαλληνίας - Ιθάκης» στους λιμένες δεν καταπλέουν δεξαμενόπλοια που 

μεταφέρουν επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες χύδην, σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙΙ 

της Δ.Σ. MARPOL 73/78. 

 

Έτσι για την εξυπηρέτηση των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης δεν υπάρχει ανάγκη 

εγκαταστάσεων παραλαβής αυτού του είδους των αποβλήτων. 

 

Άλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο IV «Τύποι και Ποσότητες 

Αποβλήτων που παράγονται στα Πλοία» η συνήθης πρακτική στα λιμάνια, όπου οι εν 

λόγω ουσίες είτε δεν συναντώνται είτε συναντώνται σε περιορισμένες ποσότητες, 

είναι οι βιομηχανίες που δέχονται τα φορτία, να δέχονται και τα απόβλητα των 

πλοίων που τα μεταφέρουν.  
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4.  Λύματα (Annex IV) 

 

Το Προσάρτημα IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78, σχετικά με τη ρύπανση της θάλασσας 

από τα λύματα των πλοίων τέθηκε σε ισχύ την 27 Σεπτεμβρίου 2003 για τα νέα πλοία 

άνω των 400 κοχ ή νέα πλοία που μεταφέρουν άνω των 15 επιβατών. Στα υπάρχοντα 

πλοία θα εφαρμοστεί 5 χρόνια μετά την ημερομηνία αυτή δηλ. το 2008. 

Στη χώρα μας έχει τεθεί σε ισχύ το Π.Δ. 400/96 με το οποίο τίθενται περιορισμοί ως 

προς τις απορρίψεις λυμάτων πλοίων στη θάλασσα. Με βάση το ανωτέρω Π.Δ. με το 

οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον όλα τα πλοία έχουν  συμμορφωθεί, προβλέπεται 

μεταξύ άλλων και εξοπλισμός αποθήκευσης / επεξεργασίας λυμάτων στα πλοία.  

 

Έτσι, πλοία που διαθέτουν εγκεκριμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, 

δεν αναμένεται να παραδώσουν λύματα στις ευκολίες υποδοχής, παρά μόνο σε 

περίπτωση όπου το σύστημα  αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας.  

 

Αντίστοιχα πλοία που δεν διαθέτουν μεν σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, αλλά 

δεξαμενές συγκέντρωσης και εκτελούν πλόες πέραν των 12 ν. μιλίων από την ακτή, 

αναμένεται να συγκεντρώνουν τα λύματα στις δεξαμενές αυτές και να τα 

απορρίπτουν σύμφωνα με το Annex IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78 και το Π.Δ. 400/96 

όταν πλέουν πέραν των 12 μιλίων από την ακτή. Έτσι πλοία που δεν διαθέτουν 

εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, έχουν την δυνατότητα να απορρίπτουν 

τα λύματα ενώ ταξιδεύουν σε περιοχές πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές 

και να μην κάνουν χρήση των ευκολιών υποδοχής λυμάτων.  

 

Για την κάλυψη των αναγκών παράδοσης λυμάτων πλοίων που καταπλέουν στους 

προβλήτες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, ο ανάδοχος των 

εργασιών περισυλλογής λυμάτων των πλοίων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα 

βυτιοφόρα οχήματα, μετά από σχετική ειδοποίηση του εξυπηρετούμενου πλοίου. 
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5.  Απορρίμματα (Annex V) 

 

Τα πλοία καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης 

κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας, ενώ για τυχόν επισκευές πηγαίνουν 

σε άλλα λιμάνια ή άλλες οργανωμένες ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις. Έτσι τα 

απορρίμματα που ενδέχεται να παραδώσουν τα πλοία στους λιμένες, σύμφωνα με το 

Προσάρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78, περιορίζονται κυρίως σε οικιακού τύπου 

απορρίμματα και σε επικίνδυνα απόβλητα από την λειτουργία τους, καθώς και σε 

απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη του πληρώματος.  

 

Ωστόσο λόγω άφιξης φορτηγών πλοίων, πιθανόν να υπάρξει αίτηση παράδοσης και 

επικίνδυνων λειτουργικών στερεών αποβλήτων, η ποσότητα των οποίων δεν μπορεί 

να υπολογισθεί, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται, να διαχειρίζονται και να διατίθενται 

ξεχωριστά, είτε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. 

 

Με σκοπό μία κατά το δυνατόν ρεαλιστική προσέγγιση των παραγομένων 

απορριμμάτων από τα πλοία και με βάση τη μεθοδολογία εκτίμησης ποσοτήτων 

οικιακών αποβλήτων που παρατέθηκε στο Κεφάλαιο IV, ο υπολογισμός θα 

πραγματοποιηθεί από την εξίσωση:  

Α = Ν * Τ * Q * P 

 

Όπου Α θα λαμβάνεται η ποσότητα οικιακών απορριμμάτων που εκτιμάται ότι θα 

παραλαμβάνεται σε περίοδο 1 έτους (kg/έτος),  

Ν  ο μέσος αριθμός πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα σε διάστημα ενός έτους,  

Τ  η μέση διάρκεια ταξιδιού, 

Q  ο ρυθμός παραγωγής οικιακών απορριμμάτων ημερησίως ανά άτομο και  

Ρ  ο αριθμός πληρώματος τυπικού πλοίου που προσεγγίζει την εγκατάσταση 

 

Σχετικά με τα φορτηγά πλοία, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο ΙV, θεωρείται 

ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων 2 Κg / άτομο / ημέρα.    
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Ενώ για τα επιβατηγά, ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τον αριθμό των 

επιβαινόντων και όχι των πληρωμάτων λόγω εντοπιότητας αυτών και της εξαιρετικά 

μικρής διάρκειας του ταξιδιού. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ημερήσια παραγωγή 

απορριμμάτων 0,3 Κg / άτομο / άφιξη.   

Επίσης, επειδή τα απορρίμματα παραλαμβάνονται σε μονάδες όγκου (κυβικά μέτρα) 

με σκοπό τη μετατροπή αυτών σε μονάδες βάρους θεωρείται πυκνότητα 250 kgr/m
3
.  

Στους παρακάτω πίνακες δίδεται η ποσοτική εκτίμηση των στερεών αποβλήτων 

πλοίων των λιμένων. 

* Καθώς είναι εποχιακή η κίνηση, η αναγωγή έγινε στις 120 ημέρες.  

** Ο υπολογισμός της μέγιστης ημερήσιας ποσότητας, γίνεται με την παραδοχή της τριπλάσιας κίνησης από    

την συνήθη ημερησία. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

Τύποι πλοίων Κατάπλοι 
Αρ. 

επιβ. 

Ημ. 

πλεύσης 

Ετήσια 

ποσότητα 

απορριμμάτ

ων (tn/έτος) 

Μέση 

ημερήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(Kg/ημέρα) 

Μέση 

ημερήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(m
3
/ημέρα) 

Μέγιστη 

ημερήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(m
3
/ημέρα) 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

ΚΡΟΥΑΖ/ΠΛΟΙΑ 91 2000 1 364 3.033 12,13* 36,40 

Φ/Γ 41 12 1 0,984 2,70 0,011 0,03 

Ε/Γ-Ο/Γ  6.962 500 0,042 43,86 120,17 0,48 1,44 

ΦΙΣΚΑΡΔΟ 

ΚΡΟΥΑΖ/ΠΛΟΙΑ 3 2000 1 12 100 0,4* 1,20 

Ε/Γ-Ο/Γ  473 500 0,021 1,49 4,08 0,02 0,05 

ΣΑΜΗ 

ΚΡΟΥΑΖ/ΠΛΟΙΑ 1 2000 1 4 33,33 0,13* 0,40 

Φ/Γ 2 12 1 0,05 0,13 0,001 0,002 

Ε/Γ-Ο/Γ  1.557 500 0,042 9,81 26,87 0,11 0,32 

ΛΗΞΟΥΡΙ 

Ε/Γ-Ο/Γ  6.000 500 0,042 37,80 103,56 0,41 1,24 

ΠΟΡΟΣ 

Ε/Γ-Ο/Γ  2.015 500 0,042 12,69 34,78 0,14 0,42 

ΠΕΣΣΑΔΑ 

Ε/Γ-Ο/Γ  284 500 0,042 1,79 4,90 0,02 0,06 
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* Καθώς είναι εποχιακή η κίνηση, η αναγωγή έγινε στις 120 ημέρες.  

** Ο υπολογισμός της μέγιστης ημερήσιας ποσότητας, γίνεται με την παραδοχή της τριπλάσιας κίνησης από    

την συνήθη ημερησία. 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμένων που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο IΙ,  οι 

ποσότητες των στερεών μη επικινδύνων απορριμμάτων που αναμένεται να 

παραδοθούν, κατά μέσο όρο θα κυμαίνονται από 1 έως 8 m
3
 ανά παράδοση, πρέπει 

να σημειωθεί όμως συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο να παραδίδονται πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες κυρίως από τα Κρουαζιερόπλοια τα οποία καταπλέουν στον 

λιμένα και οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 50 m
3
. 

 

Προκειμένου να υπολογιστούν οι μέγιστες παραδιδόμενες ποσότητες στους λιμένες 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, θα θεωρηθεί ότι παραδίδουν 

απόβλητα όλα τα πλοία που προσεγγίζουν.  

 

 η μέγιστη ποσότητα ανά παράδοση μπορεί να φτάσει τα 50m
3.

 

 η αναμενόμενη ποσότητα προς παράδοση σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, 

ανάλογα και με την χρονική περίοδο ποικίλη και μπορεί να κυμανθεί από 50 – 

100 m
3
/ μήνα κατά τους χειμερινούς μήνες και 200 – 800 m

3 
/ μήνα κατά τους 

καλοκαιρινούς, όπου έχουμε και το ‘’peak’’ των αφίξεων πλοίων.  

 

 

  

ΙΘΑΚΗ 

Τύποι πλοίων Κατάπλοι 
Αρ. 

επιβ. 

Ημ. 

πλεύσης 

Ετήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(tn/έτος) 

Μέση 

ημερήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(Kg/ημέρα) 

Μέση 

ημερήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(m
3
/ημέρα) 

Μέγιστη 

ημερήσια 

ποσότητα 

απορριμ-

μάτων 

(m
3
/ημέρα) 

ΒΑΘΕΩΣ & ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ 

Ε/Γ-Ο/Γ  1402 500 0,042 8,83 24,20 0,10 0,29 

Ρ/Κ - Π/Κ 1 5 1 0,010 0,03 0,00011 0,00033 

ΚΡΟΥΑΖ/ΠΛΟΙΑ 15 2000 1 60,00 500 2,00* 6,00 

Ε/Γ- Τ/Ρ - Θ/Γ  422 10 1 1,27 3,47 0,014 0,04 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
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1. Γενικά  

 

Με βάση το προηγούμενο κεφάλαιο της εκτίμησης των αναγκών ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων των πλοίων, που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. 

Κεφαλληνίας - Ιθάκης, προκύπτει ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πλοίων 

που καταπλέουν, απαιτούνται απαραίτητα μόνιμες υπηρεσίες υποδοχής αποβλήτων. Οι 

ευκολίες υποδοχής πρέπει να είναι κινητού τύπου, χερσαία μέσα ικανά να καλύψουν 

τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στους προβλήτες, ενώ η χρήση 

πλωτών μέσων θεωρείται απαραίτητη.  

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης διαθέτει συμβάσεις έργου για την 

περισυλλογή και διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, που καταπλέουν στους 

προβλήτες αρμοδιότητας της. 

 

Συγκεκριμένα έχουν συναφθεί συμβάσεις με τους κατωτέρω : 

 

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. 

(πρώην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) για την περισυλλογή και διαχείριση των 

στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.   

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και 

διαχείριση των στερεών επικινδύνων αποβλήτων. 

3. HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. για την περισυλλογή & 

διαχείριση των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων και 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΝΙΚ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. για την 

περισυλλογή & διαχείριση των βοθρολυμάτων. 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο τύπος και η χωρητικότητα των απαιτουμένων ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων των πλοίων, ανά τύπο αποβλήτου. 
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2. Υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα  

 

Σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο, οι ανάγκες για παραλαβή υγρών αποβλήτων 

περιορίζονται σε : 

 Πετρελαιοειδή απόβλητα 

 Λύματα 

 

Τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα θα παραλαμβάνονται από τα εξυπηρετούμενα πλοία 

με βυτιοφόρα οχήματα της Εταιρείας, τα οποία θα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από 

την κείμενη νομοθεσία  άδειες. 

 

Τα συλλεχθέντα πετρελαιοειδή κατάλοιπα θα μεταφέρονται στις αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας της αναδόχου Εταιρείας, που λειτουργούν στην περιοχή 

του Πειραιά. 

 

Επιπρόσθετα η ανάδοχος εταιρεία Hellenic Environmental Center S.A. μπορεί να 

διαθέσει και πρόσθετα βυτιοφόρα οχήματα, εφόσον παραστεί ανάγκη ιδίως σε 

περίπτωση αιχμής, αλλά και κάθε είδους όχημα και εξοπλισμό. 

 

 

 Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων. 

Τα οχήματα θα είναι κατάλληλα για την παραλαβή και μεταφορά πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, πιστοποιημένα κατά τις προδιαγραφές ADR και θα διαθέτουν όλες τις 

σχετικές άδειες.  

 

I. ΜΑΡΚΑ:    ΜΑΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ:   25,530 m
3
 

 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YΝΚ 9200 

 

II.  ΜΑΡΚΑ:        MERCEDES 

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ:   23,560 m
3
 

 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YΜΧ 9282 
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III. ΜΑΡΚΑ:        MAN 

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ:   25,170 m
3
 

 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YΝT 9718 

 

IV. ΜΑΡΚΑ:        MAN  

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ:   15.680 m
3
 

 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YΝH 9400 

 

Τα  βυτιοφόρα οχήματα θα μεταφέρουν τα συλλεχθέντα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, στις 

εγκαταστάσεις  επεξεργασίας της αναδόχου  εταιρείας, στον Πειραιά.  

 

 

 Βυτιοφόρο όχημα συλλογής & μεταφοράς απόβλητων λιπαντικών ελαίων. 

Τα οχήματα θα είναι κατάλληλα για την παραλαβή και μεταφορά πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, πιστοποιημένα κατά τις προδιαγραφές ADR και θα διαθέτουν όλες τις 

σχετικές άδειες.  

 

Ι.   ΜΑΡΚΑ:        ΜΑN    

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ:   15,560 m
3
 

 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  YNΗ 9401 

 

ΙΙ.   ΜΑΡΚΑ:        ΜΑN    

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ:   25,480 m
3
 

 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  YNΤ 9356 

 

Τα βυτιοφόρο θα μεταφέρουν τα συλλεχθέντα απόβλητα λιπαντικά έλαια στις 

εγκαταστάσεις κέντρου ανακύκλωσης, εγκεκριμένου από το σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης απόβλητων λιπαντικών ελαίων την «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.). 
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3. Λύματα 

 

Για την μεταφορά των λυμάτων στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό, θα χρησιμοποιούνται 

βυτιοφόρα οχήματα, κατάλληλα αδειοδοτημένα, ωφέλιμου φορτίου άνω των 8 κυβικών 

μέτρων με αριθμούς κυκλοφορίας ΕΚΒ – 5972 και ΕΚΒ - 5996.  
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4.  Στερεά απόβλητα  

 

Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

 

Για την κάλυψη των αναγκών των λιμένων, θα διατεθεί ικανός αριθμός μέσων 

προσωρινής αποθήκευσης (τροχήλατοι κάδοι, containers) τοποθετημένων σε 

κατάλληλα σημεία στους χερσαίους χώρους του λιμένα. Σύμφωνα και με όσα 

αναλυτικά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο V, η τοποθέτηση δύο (2) μεταλλικών κάδων 

των 1.100 λίτρων ο καθένας σε κάθε λιμάνι, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες όλων ακόμα 

και σε περίοδο αιχμής. Η παραλαβή των απορριμμάτων των πλοίων θα 

πραγματοποιείται μέσω των ανωτέρω μέσων προσωρινής αποθήκευσης σε ημερήσια 

βάση. 

Ειδικά για το λιμένα Αργοστολίου που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνηση σε 

κρουαζιερόπλοια θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) μεταλλικοί κάδοι των 1.100 λίτρων ο 

καθένας, οι οποίοι θα εκκενώνονται καθημερινά και μετά από κάθε αναχώρηση 

κρουαζιερόπλοιου. Σε περίπτωση αίτησης παράδοσης μεγαλύτερης ποσότητας, 

απορριμματοφόρο όχημα θα ειδοποιείται και θα παραλαμβάνει τα απορρίμματα απ’ 

ευθείας από το πλοίο. 

 

 

Επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

 

Σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο, οι ανάγκες των πλοίων που προσεγγίζουν τους 

λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, περιορίζονται σχεδόν 

αποκλειστικά σε οικιακού τύπου απορρίμματα. Ωστόσο σε περίπτωση που πλοίο 

αιτηθεί παράδοση στερεών επικινδύνων αποβλήτων, αυτά θα παραληφθούν μετά από 

κατάλληλη αναγνώριση – ταυτοποίηση, θα συσκευασθούν σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές και θα οδηγηθούν στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων της POLYECO Α.Ε στον Ασπρόπυργο, για 

την επεξεργασία και τελική διάθεση τους. Για την μεταφορά τους θα χρησιμοποιηθεί το 

φορτηγό όχημα μεταφοράς container, skip loader ΥΜΧ 9377. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ 
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1. Γενικά  

 

Με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οργανώνεται «Γραφείο 

Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων πλοίων». Η στελέχωση του ανωτέρω «γραφείου» 

πραγματοποιείται και λειτουργεί υπό την εποπτεία τoυ Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης 

σε συνεργασία με τους αναδόχους των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών και 

υγρών αποβλήτων πλοίων.  

 

Για το σκοπό αυτό τόσο οι ανάδοχοι, όσο και ο Φορέας  διαχείρισης του λιμένα 

ορίζουν υπεύθυνα άτομα, όπως άλλωστε απαιτείται και από το Παράρτημα Ι της υπ’ 

αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-09), τα στοιχεία των οποίων δίδονται 

κατωτέρω. 

 

Στα καθήκοντα του γραφείου περιλαμβάνονται : 

 

 Η παρακολούθηση εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

 Η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται στο κεφάλαιο VIIΙ. 

 Η λήψη των εντύπων κοινοποίησης. 

 Η οργάνωση των εργασιών παραλαβής, συλλογής, μεταφοράς των αποβλήτων 

πλοίων. 

 Η λήψη και αξιολόγηση τυχόν καταγγελίας ανεπάρκειας. 

 Η καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών 

στοιχείων και συμπερασμάτων. 

 Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως με τους χρήστες του 

λιμένα. 

 Οι προτάσεις αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού. 

 Την εγκατάσταση και παρακολούθηση του λειτουργικού προγράμματος 

μηχανογράφησης των πλοίων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 8111.1/49/09 

(ΦΕΚ 412Β/06-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας. 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.3418/07/2002 (ΦΕΚ 712Β/11-06-2002) ΚΥΑ. 
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2. Γραφείο ευκολιών υποδοχής  

 

Για την επιτυχή οργάνωση των εργασιών και την εξυπηρέτηση των πλοίων που 

καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, 

προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μικρό γραφείο, σε κατάλληλο χώρο. 

 

Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθούν : 

 Γραφείο 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

 Τηλέφωνο 

 Fax 

 Email  

 

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα σύγχρονης οργάνωσης εργασιών με 

δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας μέσω email (πέραν του fax και του 

τηλεφώνου), καθώς και στατιστικής επεξεργασίας των παραλαμβανόμενων 

ποσοτήτων.  

 

Η όλη λειτουργία του ανωτέρω γραφείου θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία 

εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Φορέα διαχείρισης του λιμένα. 
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3. Στοιχεία προσώπων υπεύθυνων για την υλοποίηση του σχεδίου  

 

3.1 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του αναδόχου περισυλλογής υγρών αποβλήτων 

Πλοίων. 

Ως  υπεύθυνο πρόσωπο από την εταιρεία «ΗELLENIC ENVIRONMENTAL 

CENTER A.E.», ορίζεται ο κ. Mιχάλης Ψαρομιχαλάκης. 

 Tηλ.:  2104290280,  Fax:  2104290286, E-mail: info@hec.gr.                               

 

3.2 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του αναδόχου περισυλλογής στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων Πλοίων. 

Ως  υπεύθυνο πρόσωπο από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.», ορίζεται ο εκάστοτε υπεύθυνος της 

υπηρεσίας καθαριότητας. 

Tηλ.:  26710 28692.         

                        

3.3 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του αναδόχου περισυλλογής στερεών επικινδύνων 

αποβλήτων Πλοίων. 

Ως  υπεύθυνο πρόσωπο από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», ορίζεται ο κ. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης. 

 Tηλ.:  2104060000,  Fax:  2104617423, E-mail: epe@epe.gr.                               

 

3.4 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης.  

Ως υπεύθυνο πρόσωπο από το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ», ορίζεται  ο κ. Τζωρτζάτος Γεώργιος. 

Tηλ.:  26710 28241, Fax:  26710 26542, E-mail: ltkefa@gmail.com. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
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1. Γενικά  

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται βασικές διαδικασίες που αφορούν στην παραλαβή, 

συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των 

αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπονται τόσο 

από την Οδηγία 2000/59/ΕΚ καθώς και την υπ’ αριθμ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ, όσο και 

από συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
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2. Κοινοποίηση  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, όπως 

διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, από την ημερομηνία 

εφαρμογής της (28-12-2002) και μετά, απαιτείται κοινοποίηση των αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία, από τους πλοιάρχους των πλοίων που καταπλέουν σε όλα τα 

Ευρωπαϊκά λιμάνια.  

Έτσι οι πλοίαρχοι των πλοίων οι οποίοι πρόκειται να καταπλεύσουν στους λιμένες 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, συμπληρώνουν επιμελώς το 

επισυναπτόμενο έντυπο και κοινοποιούν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό στον 

φορέα διαχείρισης του λιμένα που θα καταπλεύσει το πλοίο, στον ανάδοχο 

παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων - εάν δεν είναι ο ίδιος με τον φορέα 

διαχείρισης του λιμένα - και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή: 

 

(α)  τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιμένας  

κατάπλου, ή 

(β)        μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι  

διαθέσιμη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή 

(γ)        το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η  

διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες. 

 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο πρέπει να φυλάσσονται στο 

πλοίο τουλάχιστον έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των 

αρχών των κρατών μελών, εφόσον τα ζητήσουν. 

 

Το έντυπο κοινοποίησης αποστέλλεται στο γραφείο ευκολιών υποδοχής του Φορέα,   

με ευθύνη του οποίου ενημερώνονται οι ανάδοχοι των εργασιών περισυλλογής: 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 

ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 

 

1. Ονομασία, κωδικός κλήσης ασυρμάτου και, εφόσον διαθέτει, αριθμό 

αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου : 

2. Κράτος σημαίας : 

3. Προβλεπόμενη ώρα κατάπλου (ΠΩΚ) : 

4. Προβλεπόμενη ώρα απόπλου (ΠΩΑ) : 

5. Προηγούμενος λιμένας προσέγγισης : 

6. Επόμενος λιμένας προσέγγισης : 

7. Τελευταίος λιμένας  παράδοσης των αποβλήτων πλοίων και ημερομηνία κατά την 

οποία πραγματοποιήθηκε η παράδοση αυτή: 

8. Παραδίδετε 

το σύνολο                   μέρος       καμία ποσότητα   

από τα απόβλητά σας στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. 

9. Τύπος και ποσότητα αποβλήτων και καταλοίπων που πρόκειται να παραδοθούν ή 

να παραμείνουν επί του πλοίου και ποσοστό της μέγιστης ικανότητας 

αποθήκευσης: 

 

Στον πίνακα της επόμενης σελίδας : 

 Αν παραδίδετε όλα τα απόβλητα, συμπληρώστε κατάλληλα την δεύτερη στήλη. 

 Αν παραδίδετε μερικά ή καθόλου απόβλητα, συμπληρώστε όλες τις στήλες. 
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Τύπος 

Απόβλητα 

προς 

παράδοση m
3 

Μέγιστη 

ικανότητα 

αποθήκευσης 

αποβλήτων  m
3
 

Ποσότητα 

αποβλήτων που 

παραμένουν επί 

του πλοίου m
3
 

Λιμένας  

που θα 

παραδοθούν τα 

υπόλοιπα 

απόβλητα 

Εκτιμώμενη 

ποσότητα αποβλήτων 

που θα παραχθούν 

μεταξύ κοινοποίησης 

και επόμενου λιμένα 

κατάπλου m
3 

Πετρελαιοειδή απόβλητα 

Κατάλοιπα 

πετρελαίου  
     

Ύδατα  

υδροσυλλεκτών  
     

Λοιπά  

(να καθοριστούν)  
     

Απορρίμματα 

Από τρόφιμα      

Πλαστικά      

Λοιπά      

Λύματα 
(1)

      

Απόβλητα που 

έχουν σχέση με 

το φορτίο 
(2)

 

     

Κατάλοιπα  

φορτίου 
(2)

   

(να καθοριστούν) 

     

(1) Τα λύματα μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό 11 του παραρτήματος IV της 

σύμβασης MARPOL 73/78 και του άρθρου 7 του ΠΔ 400/96, όπως ισχύει. Τα αντίστοιχα τετραγωνίδια δεν 

χρειάζεται να συμπληρωθούν εάν υπάρχει πρόθεση πραγματοποίησης επιτρεπόμενης απόρριψης στη θάλασσα. 

(2) Εκτιμήσεις.  

 

Βεβαιώνω ότι: 

 οι ως άνω λεπτομέρειες είναι ακριβείς και ορθές 

 επί του πλοίου υφίσταται επαρκής ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων 

που θα παραχθούν μεταξύ της κοινοποίησης και του επόμενου λιμένα στον οποίο 

θα παραδοθούν. 

 

Ημερομηνία………………………… 

Ώρα…………………………………. 

Υπογραφή…………………………... 
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3.  Αίτηση παράδοσης αποβλήτων 

 

Εφόσον το πλοίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις Ευκολίες Υποδοχής προκειμένου 

να παραδώσει τα απόβλητά του ενημερώνει κατάλληλα, μέσω αιτήσεως, τους 

αναδόχους των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής : 

 

(α)  τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιμένας  

κατάπλου, ή 

(β)        μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι  

διαθέσιμη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή 

(γ)        το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η  

διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες. 

 

Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία : 

 Στοιχεία πλοίου (Όνομα πλοίου, τύπος, σημαία κλπ). 

 Στοιχεία αρμοδίου προσώπου (Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας). 

 Εκτιμούμενος χρόνος κατάπλου και απόπλου. 

 Θέση πρόσδεσης / αγκυροβολίας πλοίου. 

 Προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα παράδοσης αποβλήτων. 

 Τύπος και ποσότητες των προς παράδοση αποβλήτων. 

 Δυνατότητα παράδοσης με μέσα του πλοίου. 

 Στοιχεία πλοιοκτήτριας εταιρείας (διεύθυνση, τηλ, fax, ΑΦΜ). 

 Στοιχεία πράκτορα. 

 

Τυποποιημένο έντυπο αίτησης παράδοσης αποβλήτων επισυνάπτεται στα 

Παραρτήματα. 
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4.  Μεθοδολογία παραλαβής και διαχείρισης υγρών καταλοίπων 

 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης (περισυλλογής, συλλογής 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης) των υγρών καταλοίπων πλοίων που 

προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 

 

Στα υγρά απόβλητα για τα οποία υπάρχει ανάγκη ευκολιών υποδοχής 

περιλαμβάνονται, όπως έχει αναπτυχθεί σε άλλα κεφάλαια, τα υγρά πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα και τα λύματα. 

Τόσο για τα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, όσο και για τα λύματα των πλοίων δεν 

προβλέπεται επεξεργασία αυτών στο λιμάνι, παρά μόνο συλλογή αυτών από τα 

εξυπηρετούμενα πλοία και μεταφορά τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας (εγκαταστάσεις διαχωρισμού – επεξεργασίας πετρελαιοειδών 

αποβλήτων της αναδόχου εταιρείας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων της περιοχής). 

 

Η παραλαβή καταλοίπων θα γίνεται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, όλες τις ημέρες, 

Κυριακές και αργίες, υπάρχει σχετικό αίτημα, ανεξαρτήτως αν είναι μεγάλη ή μικρή 

ποσότητα και από οποιοδήποτε πλοίο.  

Η παράδοση των καταλοίπων θα γίνεται με μέσα και προσωπικό του 

εξυπηρετούμενου πλοίου, στα πλωτά ή χερσαία μέσα του αναδόχου, εκτός της 

περίπτωσης βλάβης των μέσων του εξυπηρετούμενου πλοίου. 

 

Η εκτέλεση των εργασιών, τόσο της παραλαβής όσο και της επεξεργασίας των 

παραλαμβανόμενων πετρελαιοειδών καταλοίπων και της τελικής διάθεσης των 

προϊόντων διαχωρισμού θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και 

Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες αυτές από την Εθνική, 

Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, θα συμμορφώνεται δε με ενδεχόμενες νέες 

διατάξεις Νόμων και Υπουργικές αποφάσεις Εθνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς, που θα 

αφορούν την εκτέλεση των εργασιών αυτών. 

 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες κατά περίπτωση άδειες.  
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4.1 Περισυλλογή και μεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων 

 

Η παραλαβή των πετρελαιοειδών καταλοίπων θα γίνεται από την ξηρά, με ειδικού 

τύπου για πετρελαιοειδή, βυτιοφόρα οχήματα της αναδόχου εταιρίας, τα οποία θα 

έχουν όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λιμένος Νο 34 άδειες και θα 

μεταφέρονται στη μονάδα επεξεργασίας της αναδόχου εταιρείας όπου και θα 

εκφορτώνονται.  

Κατά την παραλαβή και τη διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, με ευθύνη 

του αναδόχου, ακολουθούνται όλες οι τελωνειακές διαδικασίες που προβλέπονται 

από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, όπως η έκδοση τελωνειακής αδείας. 

 

Η παραλαβή των πετρελαιοειδών καταλοίπων θα γίνεται με τα μέσα του 

εξυπηρετούμενου πλοίου και η παράδοση των καταλοίπων θα γίνεται μέσω του 

προτύπου διεθνούς συνδέσμου INTERNATIONAL STANDARD CONNECTION, 

εκτός της περίπτωσης βλάβης των μέσων του πλοίου, οπότε θα γίνεται με τα μέσα του 

παραλαμβάνοντος μέσου. 

Στη συνέχεια τα παραλαμβανόμενα πετρελαιοειδή κατάλοιπα θα οδηγούνται σε 

αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων. 

 

Τόσο κατά τη διαδικασία της περισυλλογής των πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα 

πλοία, όσο και κατά τη διαδικασία της εκφορτώσεως στη μονάδα, θα λαμβάνονται 

όλα τα απαιτούμενα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέτρα. 

 

Μετά το πέρας της παραλαβής ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας εκδίδει 

βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας παραδίδει στον πλοίαρχο του εξυπηρετούμενου 

πλοίου στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων, ο τύπος και η ποσότητα των 

παραλαμβανομένων καταλοίπων, ημερομηνία κλπ. Αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης 

επισυνάπτεται στα Παραρτήματα. 

 

Στη συνέχεια τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις 

διαχωρισμού – επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων της αναδόχου εταιρείας.  
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Το σύστημα διαχωρισμού και επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων της 

αναδόχου εταιρείας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με αξιόπιστα 

αποτελέσματα διαχωρισμού και να ικανοποιούν όλους τους όρους και τις απαιτήσεις 

της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Εταιρεία πρέπει επίσης να διαθέτει όλες 

τις απαιτούμενες άδειες και Πιστοποιητικά.  

 

Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια θα παραλαμβάνονται από τα πλοία και θα οδηγούνται 

απευθείας στο εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων 

Λιπαντικών Ελαίων, την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.), με την οποία η εταιρεία διαθέτει 

σύμβαση για την τελική νόμιμη διάθεση τους.  

 

4.2 Παραλαβή και μεταφορά λυμάτων  

 

Η παραλαβή των λυμάτων αυτών θα γίνεται από ξηράς με  ειδικά βυτιοφόρα οχήματα 

για λύματα.  

Η παραλαβή των λυμάτων θα γίνεται μέσω εύκαμπτων σωληνώσεων, στα άκρα των 

οποίων έχουν τοποθετηθεί σύνδεσμοι που προβλέπονται από τους κανονισμούς του 

Παραρτήματος IV της Δ.Σ. MARPOL. Η παράδοση θα γίνεται με τα μέσα του 

παραδίδοντος πλοίου (αντλία-σωλήνωση). Αν δεν είναι δυνατή η παράδοση με τα 

ίδια μέσα του πλοίου, τότε θα χρησιμοποιείται καταδυόμενη αντλία αντιεκρηκτικού 

τύπου για κοπή-πολτοποίηση και φόρτωση των λυμάτων. 

 

Στη συνέχεια τα λύματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία και τελική διάθεση στις 

πλησιέστερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων της περιοχής.  
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5.  Μεθοδολογία Παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης (περισυλλογής, συλλογής 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης) των στερεών αποβλήτων πλοίων που 

προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 

 

Η παραλαβή των στερεών αποβλήτων από τα  πλοία γίνεται μόνο από ξηράς, στους 

προβλήτες του Λιμένα, μέσω σταθερών μέσων (τροχήλατοι κάδοι, container).  

   

Η παράδοση στερεών αποβλήτων θα γίνεται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, όλες τις 

ημέρες, Κυριακές και αργίες, ανεξαρτήτως αν είναι μεγάλη ή μικρή ποσότητα και από 

οποιοδήποτε πλοίο.  

Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται σε τακτική βάση και σε 

κατάλληλες ώρες, ώστε να εξυπηρετούνται τα πλοία και να μην δημιουργείται 

πρόβλημα στην κανονική λειτουργία των πλοίων και του λιμένα. 

 

Μετά το πέρας της παραλαβής ο εκπρόσωπος του φορέα διαχείρισης λιμένα εκδίδει 

βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας παραδίδει στον πλοίαρχο του εξυπηρετούμενου 

πλοίου στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων, ο τύπος και η ποσότητα των 

παραλαμβανομένων στερεών αποβλήτων, ημερομηνία κλπ.  

 

Η διάθεση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται σε αναγνωρισμένο ΧΥΤΑ, εκτός εάν 

αυτά εμπίπτουν σε ειδική κατηγορία αποβλήτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται για 

την αναγνώριση τυχόν ειδικών αποβλήτων (εφόσον κριθεί απαραίτητο γίνεται 

δειγματοληψία και ανάλυση) με σκοπό την κατάλληλη διαχείριση (αναγνώριση, 

σήμανση, συσκευασία, διάθεση). 

 

Κατά τη διαδικασία περισυλλογής και παραλαβής των στερεών αποβλήτων θα 

λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται από την Διεθνή Σύμβαση  

MARPOL73/78, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες πρόκλησης ρύπανσης 

από τη διαδικασία αυτή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

(ΕΝΤΥΠΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΣΟΥ 

‘Η ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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6.  Διαδικασία καταγραφής 

 

Με σκοπό την παρακολούθηση : 

 της πραγματικής χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων, 

 των τύπων και ποσοτήτων αποβλήτων που παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται 

από τις ευκολίες υποδοχής, 

 

όλα τα σχετικά έντυπα και παραστατικά καταχωρούνται και αρχειοθετούνται με 

ευθύνη των διαχειριστών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων των λιμένων 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 

 

Στα σχετικά έντυπα περιλαμβάνονται : 

 Έντυπα κοινοποίησης των πλοίων και αίτησης παράδοσης αποβλήτων. 

 Αποδείξεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων. 

 Τυχόν καταγγελία ανεπάρκειας. 

 

Τα στοιχεία των εντύπων καταχωρούνται και επεξεργάζονται κατάλληλα με ευθύνη 

των ανωτέρω και καταρτίζεται τυποποιημένη αναφορά σε ετήσια βάση. 
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7.  Διαδικασία διαβουλεύσεων με χρήστες – ανασκόπηση 

 

Ο Φορέας διαχείρισης λιμένα υποχρεούται  να συμβουλευτεί όλους τους χρήστες του 

λιμανιού και λοιπούς οργανισμούς με κοινό στόχο / ενδιαφέρον την εξυπηρέτηση των 

πλοίων και τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν 

από τις διάφορες δραστηριότητες πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή 

αρμοδιότητας αυτού. 

 

Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη που απαρτίζουν την «αλυσίδα» της 

διαχείρισης αποβλήτων (Πράκτορες Πλοίων και εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων) πληρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, με 

σκοπό τη διασφάλιση της ικανοποιητικής λειτουργίας του κανονισμού αυτού. 

 

Στα πλαίσια της κατάρτισης και πιλοτικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

συγκεκριμένα : 

 Φορέας διαχείρισης λιμένα. 

 Λιμενική Αρχή. 

 Πράκτορες πλοίων / εκπρόσωποι πλοιοκτητών. 

 Ανάδοχοι αναγνωρισμένων ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. 

 

Από την ημερομηνία εφαρμογής και κάθε δύο χρόνια θα διεξάγεται πλήρης 

επιθεώρηση του σχεδίου και των διαδικασιών από την Ομάδα Διαχείρισης 

Αποβλήτων Λιμένα (φορέας διαχείρισης λιμένα και ανάδοχοι αναγνωρισμένων 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων) από κοινού με τους  Πράκτορες Πλοίων και 

λοιπούς Χρήστες Λιμένα, καθώς και με τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, έτσι ώστε να 

αναθεωρηθεί ο ανά χείρας κανονισμός.  
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Η διαβούλευση εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:  

 

 Ολική εφαρμογή του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. 

 Ανάγκες σε εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων (τύπος και χωρητικότητα 

εγκαταστάσεων).  

 Τοποθεσία και ευκολία χρήσης των εγκαταστάσεων. 

 Μέθοδος χρέωσης και κόστος εγκαταστάσεων. 

 Επάρκεια των παρεχόμενων εγκαταστάσεων σε σχέση με τα προηγούμενα. 

 Στατιστικά στοιχεία αποβλήτων και αρχείο των ποσοτήτων που καταλήγουν 

στο λιμάνι από τα πλοία. (διαχειριστές πλοίων και διαχειριστές αποβλήτων). 

 Ποσότητες αποβλήτων που αποθηκεύονται από τα πλοία προς μελλοντική 

διάθεση (διαχειριστές πλοίων). 

 Τρόποι περιορισμού των αποβλήτων και ανακύκλωση (ειδικότερα Ε.Α., 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, στρατηγική διαχείρισης απόρριψης των αποβλήτων και 

εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων). 

 Απαραίτητες αλλαγές στον σχεδιασμό, οι οποίες επιβάλλονται είτε από την 

ποικιλία στον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού, είτε από τις απαιτήσεις των 

Αρχών. 

 

Η διαβούλευση με τους Πράκτορες Πλοίων, τους Διαχειριστές των Τερματικών 

Σταθμών και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

πλοίων, θα είναι μια συνεχής διαδικασία, την οποία θα αναλαμβάνει η Ομάδα 

Διαχείρισης Αποβλήτων Λιμένα σε ατομική / προσωπική βάση και  μέσω συσκέψεων 

που θα προτείνει, μία φορά το χρόνο. Η  διαβούλευση με τα νομοθετικά σώματα και 

τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, ή σε πιο 

τακτά χρονικά διαστήματα σε περίπτωση που σημειωθούν σημαντικές αλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας.           
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8.  Διαδικασία καταγγελίας ανεπάρκειας 

 

Οι ευκολίες υποδοχείς αποβλήτων πλοίων πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη 

των αναγκών των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, χωρίς να προκαλούν 

αναίτια καθυστέρηση στα πλοία.  

Εάν ο πλοίαρχος του εξυπηρετούμενου ή μη πλοίου, κρίνει ότι οι υπηρεσίες ευκολιών 

υποδοχής του φορέα διαχείρισης λιμένα είναι ανεπαρκείς, ενημερώνει την αρμόδια 

Αρχή του Λιμένα. Η ενημέρωση αυτή, πραγματοποιείται μέσω του επισυναπτόμενου 

τυποποιημένου εντύπου. Στη συνέχεια ενημερώνονται τα υπεύθυνα πρόσωπα για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII. 

 

Ο φορέας διαχείρισης λιμένα και οι ανάδοχοι των αναγνωρισμένων ευκολιών 

υποδοχής αποβλήτων πλοίων θα διερευνούν την αναφορά και θα προβαίνουν σε κάθε 

ενδεδειγμένη διορθωτική ενέργεια. Παράλληλα θα ενημερώνουν τις αρμόδιες 

λιμενικές αρχές, τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, καθώς και 

τον πράκτορα ή/και εκπρόσωπο του πλοίου. 

 

Εναλλακτικά ο πλοίαρχος του πλοίου, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία 

καταγγελίας ανεπάρκειας των ευκολιών υποδοχής όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο 

MEPC.1/Circ.469/Rev.1 από 13-07-2007 της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).  

 

Και σε αυτή την περίπτωση, όπου η ενημέρωση για την καταγγελία ανεπάρκειας θα 

γίνεται από την λιμενική αρχή, ο Φορέας διαχείρισης του λιμένα θα διερευνά 

διεξοδικά την αναφορά και θα προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη διορθωτική ενέργεια. 

 

Επισυνάπτεται τυποποιημένη αναφορά καταγγελίας ανεπάρκειας ευκολιών υποδοχής, 

σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού. 

 

Εφόσον προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πλοίο λόγω υπαιτιότητας του 

Λιμένα, τότε ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να προβεί στις νόμιμες αποζημιώσεις που 

θα καλύπτουν τις οικονομικές επιπτώσεις που θα υποστεί το πλοίο. 
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1.  Γενικά  

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ και της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 

(ΦΕΚ 412Β/06-03-2009) «Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και διάθεσης θα πρέπει να συμμορφώνονται, από κάθε άποψη,  προς 

ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατάλληλο για τη σταδιακή μείωση των 

επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η συμμόρφωση αυτή 

τεκμαίρεται εάν οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αριθ. 1221/2009 της 25
ης

 Νοεμβρίου 

2009 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται 

η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Βασική αρχή του ανωτέρω κανονισμού, είναι η καθιέρωση συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του  αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιλαμβάνει : 

 

 Την οργανωτική δομή της κάθε εταιρείας. 

 Τη γραπτή τεκμηρίωση (Εγχειρίδιο ΣΠΔ - Διαδικασιών ΣΠΔ). 

 Τα πρότυπα, τα θεσμικά κείμενα, τις άδειες και την προβλεπόμενη 

βιβλιογραφία σχετικά με το περιβάλλον. 

 Το εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο για την εκτέλεση των  διαδικασιών 

ΣΠΔ, προσωπικό. 

 Την υλικοτεχνική υποδομή για τη διαχείριση του ΣΠΔ της Εταιρείας. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής πρέπει 

να  έχει καταρτίσει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις 

αρχές του προτύπου ISO 14001, το οποίο να έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο φορέα. 
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2.  Ορισμοί 

 

2.1   Συνεχής βελτίωση 

Η διαδικασία ενίσχυσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για 

την επίτευξη βελτιώσεων της συνολικής επίδοσης σε συμφωνία με την 

Περιβαλλοντική Πολιτική της Εταιρείας. 

 

Σημείωση: Η διαδικασία δεν απαιτείται να λαμβάνει χώρα σε όλους τους χώρους ή 

δραστηριότητες ταυτόχρονα. 

 

2.2   Περιβάλλον 

Ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία συμπεριλαμβάνοντας τον αέρα, το 

νερό, το έδαφος, τους φυσικούς πόρους, τη χλωρίδα, την πανίδα, τους ανθρώπους και 

η συσχέτισή τους. 

 

Σημείωση: ο χώρος ως έννοια επεκτείνεται από το εσωτερικό της Εταιρείας έως το 

παγκόσμιο σύστημα. 

 

2.3   Περιβαλλοντική Επίδραση 

Στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας που μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον. 

 

Σημείωση: Μια σημαντική Περιβαλλοντική Επίδραση είναι αυτή που έχει ή δύναται 

να έχει σημαντική Περιβαλλοντική Επίπτωση. 

 

2.4   Περιβαλλοντική Επίπτωση 

Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον, είτε επιβλαβής ή ωφέλιμη, που προκαλείται 

μερικώς ή εξ ολοκλήρου από τις δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες της 

Εταιρείας. 
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2.5   Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ΣΠΔ  

Το τμήμα του συνολικού Συστήματος Διοίκησης που περιλαμβάνει οργανωτική δομή, 

δραστηριότητες σχεδιασμού, ευθύνες, πρακτικές, διαδικασίες, επεξεργασίες και 

πόρους για την ανάπτυξη, εφαρμογή, επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

 

2.6   Έλεγχος ΣΠΔ 

Μια συστηματική και τεκμηριωμένη διαδικασία επαλήθευσης για την αντικειμενική 

προμήθεια και αξιολόγηση αποδείξεων, ώστε να καθορίζεται αν το ΣΠΔ της 

Εταιρείας συμμορφώνεται με τα κριτήρια ελέγχου του ΣΠΔ που έχει καθορίσει η 

Εταιρεία και για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας στη 

διοίκηση. 

 

2.7   Περιβαλλοντική Επιδίωξη 

Συνολικός περιβαλλοντικός σκοπός που αναδεικνύεται από την Περιβαλλοντική 

Πολιτική, που η ίδια η Εταιρεία θέτει για να επιτύχει και ποσοτικοποιείται όπου είναι 

εφικτό. 

 

2.8   Περιβαλλοντική Επίδοση 

Μετρήσιμα αποτελέσματα του ΣΠΔ, που σχετίζονται με τον έλεγχο της Εταιρείας 

στις Περιβαλλοντικές Επιδράσεις, που βασίζεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική, τις 

Επιδιώξεις και τους Στόχους. 

 

2.9   Περιβαλλοντική Πολιτική 

Δήλωση της Εταιρείας για τις προθέσεις και αρχές της σε σχέση με τη συνολική 

Περιβαλλοντική Επίδοση που παρέχει ένα πλαίσιο δράσης και για τον καθορισμό των 

Περιβαλλοντικών της Επιδιώξεων και Στόχων. 

 

2.10   Περιβαλλοντικός Στόχος 

Αναλυτική απαίτηση επίδοσης, ποσοτικοποιημένος όπου εφικτό, εφαρμόσιμο στην 

εταιρεία ή μέρη της, που αναδεικνύεται από τις Περιβαλλοντικές Επιδιώξεις και 

απαιτείται να τίθεται και να εκπληρώνεται για να επιτυγχάνονται αυτές οι επιδιώξεις. 
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2.11   Ενδιαφερόμενα Μέρη 

Άτομο ή ομάδα που σχετίζονται ή επηρεάζονται από την Περιβαλλοντική Επίδοση 

της Εταιρείας. 

 

2.12   Εταιρεία 

Εταιρεία, οργανισμός, οίκος, επιχείρηση, αρχή, εξουσία, φορέας ή ίδρυμα ή μέρος ή 

συνδυασμός αυτών, είτε ενσωματωμένη ή όχι, δημόσια ή ιδιωτική, που έχει τις δικές 

της λειτουργίες και διοίκηση. Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού ως «εταιρεία» 

νοείται η ανάδοχος των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων.  

 

Σημείωση: Για Εταιρείες με περισσότερες από μια μονάδες λειτουργίες, μια μονάδα 

λειτουργίας μπορεί να οριστεί ως Εταιρεία. 

 

2.13   Πρόληψη Ρύπανσης 

Χρήση επεξεργασιών, πρακτικών, υλικών ή προϊόντων που αποφεύγουν, μειώνουν ή 

ελέγχουν τη ρύπανση, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει ανακύκλωση, επεξεργασία, 

αλλαγές λειτουργίας, μηχανισμούς ελέγχου, αποδοτική χρήση πόρων και 

υποκατάσταση υλικών. 

 

Σημείωση: Τα πιθανά οφέλη της πρόληψης της ρύπανσης συμπεριλαμβάνουν τη 

μείωση των επιβλαβών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βελτιωμένη απόδοση και 

μειωμένο κόστος. 
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3.  Απαιτήσεις του ΣΠΔ κατά ISO 14001 

 

3.1   Γενικές Απαιτήσεις 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί ένα ΣΠΔ, οι κατευθυντήριες οδηγίες του οποίου 

περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΠΔ). 

 

3.2   Περιβαλλοντική Πολιτική 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει την Περιβαλλοντική Πολιτική της, έτσι ώστε να 

διασφαλίζει ότι αυτή: 

 

 είναι απαραίτητη στη φύση, κλίμακα και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων για την παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών της, 

 περιλαμβάνει τη δέσμευση συνεχούς βελτίωσης του ΣΠΔ με απώτερο σκοπό 

την πρόληψη της ρύπανσης, 

 περιλαμβάνει τη δέσμευση να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και κάθε 

άλλες απαιτήσεις οι πολιτικές που η Εταιρεία συμμερίζεται και αποδέχεται, 

 παρέχει σε σταθερή βάση τους εκάστοτε απαιτούμενους πόρους για την 

εφαρμογή της Περιβαλλοντικής πολιτικής που καθορίζεται από το ΣΠΔ της 

Εταιρείας, 

 τεκμηριώνεται, εφαρμόζεται και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους 

της,  

 είναι διαθέσιμη στις Αρχές και στο κοινό, όταν και εφόσον απαιτηθεί. 

 

3.3   Σχεδιασμός ΣΠΔ 

 

3.3.1.   Επιδράσεις Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

 

Η εταιρεία καθιερώνει, εφαρμόζει και επιτηρεί διαδικασίες αναγνώρισης των 

Επιδράσεων για τα οποία πρέπει να καθοριστεί και εν συνεχεία να εφαρμόζεται 

περιβαλλοντική διαχείριση σχετικά με: 
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 τις παραλαβές αποβλήτων  

 τις συνθήκες φόρτωσης – μεταφόρτωσης, συσκευασίας και μεταφοράς των 

αποβλήτων 

 τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, όπως αποθήκευση, επεξεργασία 

και τελική διάθεση 

 

3.3.2.   Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει επαφή με τον ΕΛΟΤ προκειμένου να είναι αποδέκτης όλων των 

τροποποιήσεων και νέων εκδόσεων προτύπων σχετικών με το περιβάλλον (στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας), ενώ παράλληλα 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και προμηθεύεται τις 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή / και τα εναρμονισμένα με αυτές ΦΕΚ ή 

Προεδρικά Διατάγματα που την αφορούν.  

 

Παράλληλα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και 

προμηθεύεται τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή / και τα εναρμονισμένα με αυτές 

ΦΕΚ ή Προεδρικά Διατάγματα που την αφορούν, μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 

Με σκοπό κυρίως την ενημέρωση σε θέματα νομικών και άλλων απαιτήσεων, αλλά 

και εξελίξεων γενικότερα στα περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται του 

ενδιαφέροντός της η εταιρία συμμετέχει σε οργανισμούς όπως η Ένωση Εταιριών 

Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων “EUROSHORE”. 

 

Τέλος για την ενημέρωση σε θέματα Νομικών Απαιτήσεων κ.α. θεμάτων 

χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, όπου τα τελευταία χρόνια αποτελεί πλέον το 

προσφορότερο μέσο για την άμεση ενημέρωση. Ενδεικτικά οι δικτυακοί τόποι που 

συχνά χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν : 

- www.europa.eu.int για θέματα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

- www.elinyae.gr για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 

- www.imo.org για θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος 

- www.iso.org για ενημέρωση επί των προτύπων 

http://www.elinyae.gr/
http://www.imo.org/
http://www.iso.org/
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3.3.3.   Επιδιώξεις και Στόχοι 

 

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες νομικές απαιτήσεις συγκεντρώνονται και 

μελετώνται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ο οποίος εισηγείται στο 

Γενικό Διευθυντή τις επιδιώξεις και τους στόχους που πρέπει να θεσπίσει η εταιρεία 

για να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

και ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης και τις οικονομικές δυνατότητες 

καθορίζει τις επιδιώξεις και τους στόχους για την περιβαλλοντική πολιτική που θα 

ακολουθεί η Επιχείρηση. 

 

Ο Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

Γενικού Διευθυντή αναθεωρεί την περιβαλλοντική πολιτική και εκπονεί τις ανάλογες 

διαδικασίες, σε συνεργασία με το Διευθυντή Παραγωγής ή / και άλλα στελέχη της 

Επιχείρησης, όπως προκύπτει από τις ανάγκες προσαρμογής στη νομοθεσία. 

 

Η Εταιρεία προσπαθεί να καθιερώνει και να τηρεί σαφείς τεκμηριωμένες 

Περιβαλλοντικές Επιδιώξεις και Στόχους, για κάθε σχετική λειτουργία και τομέα 

παραγωγής της. 

 

Οι Επιδιώξεις και Στόχοι είναι επίσης σύμφωνοι με την Περιβαλλοντική Πολιτική 

που καθιερώνεται από Συνδικαλιστικά Όργανα (Σύνδεσμοι – Φορείς) ή 

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. 

 

Βασική επιδίωξη των αναδόχων είναι η ασφάλεια και πρόληψη της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. 

 

3.3.4.   Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί Προγράμματα για την επίτευξη των Επιδιώξεων και 

Στόχων του ΣΠΔ. Τέτοια προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν: 
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 Τον καθορισμό και τη σημασία των διαδικασιών για την επίτευξη των 

Επιδιώξεων και Στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο της 

Εταιρείας. 

 Τα μέσα και το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να επιτευχθούν. 

 

Αν ένα σχέδιο – μελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχετίζεται με ανάπτυξη νέας 

υπηρεσίας ή τροποποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών, το σχέδιο – μελέτη αυτή θα 

διορθώνεται ανάλογα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η προκύπτουσα διαδικασία 

είναι εφαρμοστέα μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες της Εταιρείας. 

 

3.4   Εφαρμογή και Λειτουργία ΣΠΔ 

 

3.4.1.   Δομή και Αρμοδιότητες  

 

Η δομή για τη λειτουργία του ΣΠΔ βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα και 

εκφράζεται μέσω της τεκμηρίωσης του ΣΠΔ που ελέγχεται, αναθεωρείται και 

επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

 

Οι αρμοδιότητες και οι επιμέρους ευθύνες καθορίζονται και τεκμηριώνονται στο 

παρόν Εγχειρίδιο και τις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΠΔ, ενώ παράλληλα 

κοινοποιούνται στους αρμόδιους, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική 

εφαρμογή τους. 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στον ΥΠΔ που 

ανεξαρτήτως των άλλων ευθυνών του, έχει καθορισμένες ευθύνες, αρμοδιότητες και  

εξουσίες για να: 

 διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του ΣΠΔ εδραιώνονται, εφαρμόζονται και 

τηρούνται σε συμφωνία με τα Διεθνή Πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του Γενικού Διευθυντή 

 αναφέρει την απόδοση του ΣΠΔ στον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να έχει 

εικόνα για τις δυνατότητες εφαρμογής και τις τυχόν αποκλίσεις του ΣΠΔ. 
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Η διοίκηση εξασφαλίζει και παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή και 

τον έλεγχο του ΣΠΔ. Οι πόροι αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ανθρώπινο 

δυναμικό με εξειδικευμένες ικανότητες, τεχνολογία σε μέσα και διάθεση των 

κονδυλίων για απόκτηση των εκάστοτε απαιτουμένων υλικών ή υπηρεσιών σύμφωνα 

πάντοτε με τις απαραίτητες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της 

Επιχείρησης. 

 

3.4.2. Εκπαίδευση, Ενημέρωση και Ικανότητα Επίδειξης Περιβαλλοντικής 

Συνείδησης 

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΣΠΔ, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

υποχρεούται να εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Εταιρείας 

σχετικά με την επιμόρφωσή του σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και να 

προγραμματίζει την υλοποίηση εκείνων που εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή, 

με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

 

Η συνεχής περιοδική αναφορά σε θέματα και διαδικασίες Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, καθώς και η επιμόρφωση του προσωπικού με νέα θέματα που αφορούν 

τον τομέα απασχόλησής του, οι τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

αναθεωρήσεις των Προτύπων, έχουν σαν αποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση της 

πολιτικής της Εταιρείας και τη συμμόρφωση του προσωπικού με αυτή αβίαστα, 

αυθόρμητα και ενσυνείδητα. 

 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με την έγκριση του Γενικού Διευθυντή, 

καθιερώνει και επιτηρεί την εφαρμογή διαδικασιών του ΣΠΔ, προκειμένου οι 

εργαζόμενοι στην εταιρεία να έχουν επίγνωση: 

 της σημασίας που έχει η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής και των διαδικασιών του ΣΠΔ 

 των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ήδη υπαρκτών ή δυνητικών, μέσα από τις 

δραστηριότητες της καθημερινής εργασίας τους και των οφελών που 

προκύπτουν από τη συμβολή του καθενός δια της εφαρμογής τους 
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 των ρόλων και ευθυνών που έχουν για τη συμμόρφωση με την 

Περιβαλλοντική Πολιτική και τις αντίστοιχες διαδικασίες ΣΠΔ, που αφορούν 

τον τομέα ευθύνης τους, συμπεριλαμβάνοντας όπου απαιτείται την ετοιμότητα 

για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και άμεση, αποτελεσματική ανταπόκριση 

 των πιθανών συνεπειών απόκλισης (Μη Συμμόρφωσης) από τις 

προδιαγραμμένες διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Ιδιαίτερα το προσωπικό που διαχειρίζεται απόβλητα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες 

του σύμφωνα με την ισχύουσα τεκμηρίωση  προκειμένου να αποφεύγεται η 

πρόκληση σημαντικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

3.4.3. Επικοινωνία - Κοινοποίηση των Μέτρων για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος 

 

Η εταιρεία τηρεί πολιτική συνεργασίας με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες  

της, καθώς και με ενδιαφερόμενους Φορείς εκτός Επιχείρησης (Κοινότητα, Εθνικές 

Αρχές, Συνδικαλιστικά Όργανα, εκπροσώπους του Κλάδου, περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις κλπ) προκειμένου να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά: 

 εσωτερική κοινοποίηση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και λειτουργιών της 

Εταιρείας επί της ισχύουσας τεκμηρίωσης του ΣΠΔ και λοιπής σχετικής 

πληροφόρησης για ενημέρωση,  

 λήψη, τεκμηρίωση και απάντηση σε κάθε σχετική αλληλογραφία από 

ενδιαφερόμενους Φορείς εκτός Επιχείρησης, 

 η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου τρίτου επί της περιβαλλοντικής πολιτικής 

της Εταιρείας, εφόσον εκδηλωθεί επίσημα ενδιαφέρον. 

 

3.4.4.   Τεκμηρίωση ΣΠΔ 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί πληροφορίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ώστε 

να: 

 περιγράφει τα βασικά στοιχεία του ΣΠΔ και την αλληλεπίδρασή τους, 

 παρέχει κατεύθυνση σε σχετική τεκμηρίωση. 
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3.4.5.   Έλεγχος Εγγράφων Τεκμηρίωσης 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες ελέγχου όλων των Εγγράφων 

Τεκμηρίωσης που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

 μπορούν να εντοπιστούν, 

 ανασκοπούνται περιοδικά, αναθεωρούνται όπως κρίνεται απαραίτητο και 

εγκρίνονται ως επαρκή από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, 

 οι τρέχοντες εκδόσεις των σχετικών Εγγράφων Τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμες 

σε όλες τις τοποθεσίες όπου εκτελούνται εργασίες απαραίτητες για την 

αποδοτική λειτουργία του ΣΠΔ τα Έγγραφα Τεκμηρίωσης που δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον απομακρύνονται εγκαίρως από όλα τα σημεία 

διάθεσης και σημεία χρήσης ή αλλιώς διαβεβαιώνεται η μη αθέλητη χρήση, 

 οποιαδήποτε Έγγραφα Τεκμηρίωσης που δεν χρησιμοποιούνται πλέον 

κρατούνται για νομικούς ή / και πληροφοριακούς σκοπούς, αναγνωρίζονται 

κατάλληλα. 

 

Η Τεκμηρίωση είναι ευανάγνωστη, αναγράφοντας ημερομηνία (με ημερομηνίες 

αναθεώρησης) και ευχερώς αναγνωρίσιμο, τηρείται με πρέπον τρόπο και κρατείται 

για συγκεκριμένη περίοδο. Διαδικασίες και ευθύνες εδραιώνονται και διατηρούνται 

σχετικά με τη δημιουργία και τροποποίηση των διαφόρων μορφών Εγγράφων 

Τεκμηρίωσης. 

 

3.4.6.   Επιχειρησιακός Έλεγχος για εφαρμογή ΣΠΔ 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις λειτουργίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τις αναγνωρισμένες σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιδράσεις σε συμφωνία με την 

πολιτική, τις επιδιώξεις και στόχους της. Η Εταιρεία σχεδιάζει αυτές τις 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας και τη συντήρηση του εξοπλισμού της, ώστε 

να διασφαλίζεται ότι εκτελούνται υπό καθορισμένες συνθήκες: 

 εδραιώνοντας και τηρώντας τεκμηριωμένες διαδικασίες για να καλύπτουν 

καταστάσεις όπου η έλλειψή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίσεις 

από την Περιβαλλοντική Πολιτική και τις Επιδιώξεις και Στόχους, 
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 καθορίζοντας σαφώς και κατηγορηματικώς τα κριτήρια λειτουργίας των 

διαδικασιών, 

 εδραιώνοντας και τηρώντας διαδικασίες σχετικές με τις αναγνωρισμένες 

σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιδράσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και κοινοποιώντας σχετικές διαδικασίες 

και απαιτήσεις στους προμηθευτές και εργολάβους – αναδόχους. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει ιδρύσει και τηρεί διαδικασίες 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το μοντέλο εισροών – εκροών. Κατά το 

μοντέλο αυτό εξετάζονται όλες οι εισροές, δηλαδή πρώτες ύλες, ενέργεια κλπ. και οι 

αντίστοιχες εκροές, δηλαδή διαχείριση αποβλήτων, μεταφορές κλπ. 

Οι μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων ιεραρχούνται κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: 

Α. μείωση της παραγόμενης ποσότητας 

Β. επαναχρησιμοποίηση 

Γ. ανάκτηση 

Δ. ανακύκλωση 

Ε. προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά 

Ζ. επεξεργασία 

Η. τελική διάθεση 

 

3.4.7.   Ετοιμότητα και Ανταπόκριση σε Έκτακτα Περιστατικά 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες αναγνώρισης δυνητικών καταστάσεων 

και απόκριση ατυχημάτων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την πρόληψη και 

ελαχιστοποίηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που μπορεί να σχετίζονται με 

αυτά. 

 

Η Εταιρεία ανασκοπεί και αναθεωρεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, τις διαδικασίες 

ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και ιδιαίτερα μετά την 

εμφάνιση ατυχημάτων ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

Η Εταιρεία επίσης περιοδικά ελέγχει – εξετάζει τέτοιες διαδικασίες όπου είναι 

εφικτό. 
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3.5   Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες 

 

3.5.1.   Παρακολούθηση και Μέτρηση 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες Παρακολούθησης και 

Μέτρησης, σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. 

Αυτές περιλαμβάνουν την καταγραφή πληροφοριών για την παρακολούθηση της 

απόδοσης, των σχετικών ελέγχων λειτουργίας και συμμόρφωση με τις Επιδιώξεις και 

Στόχους της Εταιρείας. 

 

Ο εξοπλισμός παρακολούθησης είναι βαθμονομημένος και συντηρείται και 

κρατούνται αρχεία αυτής της επεξεργασίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της 

Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να αξιολογείται 

περιοδικά η συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς. 

 

3.5.2.   Μη Συμμορφώσεις – Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες  

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες καθορισμού ευθύνης και αρμοδιότητας 

για τη διαχείριση και έρευνα της Μη Συμμόρφωσης, ενεργώντας για την 

ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε επιπτώσεων που προκαλούνται και για την εγκαινίαση 

– εκκίνηση και ολοκλήρωση Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών. 

 

Οποιεσδήποτε Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες λαμβάνουν χώρα για την 

εξάλειψη των αιτίων των υπαρκτών και δυνητικών Μη Συμμορφώσεων να είναι 

κατάλληλες στις διαστάσεις των προβλημάτων και ανάλογες – σύμμετρες προς την 

Περιβαλλοντική Επίπτωση που αντιμετωπίστηκε. 

 

Η εταιρεία εφαρμόζει και καταγράφει οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεκμηριωμένες  

διαδικασίες που προκύπτουν από Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες. 
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3.5.3.   Τήρηση Μητρώων – Αρχείων  

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί διαδικασίες αναγνώρισης, συντήρησης και διάθεσης 

των Περιβαλλοντικών Αρχείων. Αυτά τα Αρχεία περιλαμβάνουν αρχεία εκπαίδευσης 

και τα αποτελέσματα των ελέγχων και ανασκοπήσεων. 

 

Τα Περιβαλλοντικά Αρχεία να είναι ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και ανιχνεύσιμα ως 

προς τη διαδικασία, προϊόν ή υπηρεσία που υπεισέρχονται. Τα Περιβαλλοντικά 

Αρχεία αποθηκεύονται και συντηρούνται με τέτοιο τρόπο που είναι ευχερώς 

ανακτήσιμα και προστατευμένα από ζημιά, επιδείνωση ή απώλεια. Οι χρόνοι 

κράτησής τους εδραιώνονται και καταγράφονται. 

 

Τα Αρχεία τηρούνται, όπως αρμόζει στο σύστημα και την Εταιρεία, για να 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων. 

 

3.5.4.   Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΣΠΔ 

 

Η Εταιρεία καθιερώνει και τηρεί Προγράμματα και διαδικασίες για τη διεξαγωγή 

περιοδικών Ελέγχων του ΣΠΔ, ώστε να προσδιορίζεται αν το ΣΠΔ: 

 

 συμμορφώνεται με τους σχεδιασμένους κανόνες Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων και 

έχει εφαρμοστεί σωστά και συντηρείται και 

 παρέχει πληροφορίες των αποτελεσμάτων των Ελέγχων στη διοίκηση. 

 

Το Πρόγραμμα Ελέγχου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

χρονοδιαγράμματος, βασίζεται στην περιβαλλοντική σημασία της σχετικής 

δραστηριότητας και τα αποτελέσματα των προηγουμένων Ελέγχων. Για να είναι  

διεξοδικές, οι διαδικασίες Ελέγχου καλύπτουν το φάσμα, τη συχνότητα και τις 

μεθοδολογίες Ελέγχου, όπως επίσης και τις ευθύνες και απαιτήσεις για τη διεξαγωγή 

Ελέγχων και αναφορά αποτελεσμάτων. 
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3.6   Ανασκόπηση του ΣΠΔ από τη Διοίκηση 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σε διαστήματα που αυτή καθορίζει, ανασκοπεί το ΣΠΔ, 

ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή του καταλληλότητα, επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία «Ανασκόπησης της Διοίκησης» διασφαλίζει ότι 

οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται, επιτρέποντας στη Διοίκηση να διεξάγει 

αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής του ΣΠΔ. Κάθε τέτοια Ανασκόπηση από τη 

Διοίκηση γίνεται πάντοτε από τον Γενικό Διευθυντή με τη συνοδεία του Υπεύθυνου 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τεκμηριώνεται σε κατάλληλα εγκεκριμένα έντυπα. 

 

Κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του ΣΠΔ από τη Διοίκηση, εξετάζονται θέματα 

όπως π.χ. τα ακόλουθα:  

 

 ανάγκη για αλλαγές της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 η εφαρμογή των ήδη ισχυουσών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 η ανάγκη εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του προσωπικού με νέα σχετικά 

θέματα 

 η ανάγκη για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις – βελτιώσεις εντύπων ή 

διαδικασιών 

 η απόκτηση νέων προτύπων και σχετικής Εθνικής ή Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας 

 η χρησιμοποίηση νέων υλικών και εφαρμογή μεθόδων φιλικών προς το 

περιβάλλον 

 θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος 

εργασίας 
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1. Γενικά  

 

Το σύστημα χρέωσης τελών των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων των λιμένων 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης έχει καταρτιστεί, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι : 

 

 Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» το κόστος των ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και διάθεσης αυτών 

θα πρέπει να καλύπτεται από τα πλοία, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Το σύστημα τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων στις 

ευκολίες υποδοχής του λιμένα, αντί της απόρριψης αυτών στη θάλασσα. 

 Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, 

να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων 

και υπηρεσιών που προσφέρονται και κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται.  

 Η οδηγία 2000/59/ΕΚ, καθώς και η ΚΥΑ 8111.1/41/2009,  που εφαρμόζονται σε 

όλα τα πλοία και σε όλους τους λιμένες, μεταξύ άλλων προβλέπουν : 

- σημαντική συνεισφορά όλων των πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα στην 

κάλυψη του κόστους των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων,  

- ενδεχόμενη άμεση χρέωση ανάλογα με τους τύπους και τις ποσότητες των  

αποβλήτων που παραδίδονται για την κάλυψη του επιπλέον κόστους,  

- δυνατότητες εξαιρέσεων, τόσο για την παράδοση των αποβλήτων, όσο και για 

την απαιτούμενη κοινοποίηση, αλλά και μείωσης ή/και εξαίρεσης από τα τέλη. 

 

Η λειτουργία των λιμένων του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης έχει χαρακτήρα 

τουριστικό και  εμπορικό. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστημα χρέωσης τελών, ενώ αναλυτικά οι 

συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους, υποβάλλονται προς έγκριση 

στην Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και στην Περιφέρεια, σύμφωνα με το Άρθρο 8 

παρ. 1 της ΚΥΑ 8111.1/41/2009ΦΕΚ 712Β-11.06.2002. 
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2. Συνοπτική περιγραφή συστήματος χρέωσης τελών  

 

Τα περιγραφόμενο, σύστημα χρέωσης τελών καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων 

υπηρεσιών για την παροχή επαρκών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Στην 

μεν εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER AE αντιστοιχεί το τμήμα 

των υπηρεσιών που αφορά στα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, στους δε ΔΗΜΟ 

ΙΘΑΚΗΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΘΑΚΗΣ  Α.Ε. Ο.Τ.Α  το τμήμα των υπηρεσιών που αφορά στα στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα, στα νησιά Ιθάκη και Κεφαλλονιά αντίστοιχα. Επίσης στην 

εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. το τμήμα των 

υπηρεσιών που αφορά στα στερεά επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Επελέγη, σύστημα χρέωσης που κρίνεται σωστότερο, δικαιότερο τόσο από άποψη 

προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και από άποψης σωστής και ολοκληρωμένης 

παροχής  υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων. 

 

Το σύστημα αυτό, το οποίο αναλύεται στην παράγραφο 3, προβλέπει την πληρωμή 

τέλους (το οποίο εισπράττεται με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι. και κρατείται από 

τον φορέα διαχείρισης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών κάλυψης των 

ευκολιών υποδοχής), ανεξάρτητα από το μέγεθος του πλοίου. Η χρέωση για την 

παράδοση των αποβλήτων πραγματοποιείται ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες 

των παραδιδομένων αποβλήτων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2α της υπ’ αριθμ. 

8111.1/41/2009 ΚΥΑ και αναλυτικότερα κατά τον τρόπο που προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Εταιρειών Υποδοχής Καταλοίπων (EUROSHORE) και ήδη εφαρμόζεται σε 

Ευρωπαϊκά λιμάνια, για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, στοχεύει : 

 

i) Να καλύπτει κατά το δυνατόν πληρέστερα όλα τα παραγόμενα 

κατάλοιπα των μικρών πλοίων  

 

ii) Το τέλος να κυμαίνεται στα πλοία ανάλογα με τα επί μέρους στοιχεία 
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ενός εκάστου κατά τρόπο δίκαιο και διάφανο. Επίσης επιδιώκει όχι 

μόνον να εξαλείφει κάθε αιτίαση αποφυγής παράδοσης των 

καταλοίπων, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνει τη παράδοση αυτών στις  

Ευκολίες Υποδοχής αντί της απόρριψης των στην θάλασσα. 

iii) Πλοία τα οποία διαθέτουν περιβαλλοντολογικό εξοπλισμό και 

διαχείριση  αποβλήτων θα τυγχάνουν εκπτωτικού τιμολογίου. Τα 

παραπάνω θα πιστοποιούνται με βεβαιώσεις αναγνωρισμένου 

Νηογνώμονα και της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αφίξεις των προηγουμένων ετών διαμορφώνονται τα κάτωθι. 
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3. Σταθερό τέλος ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

 

Το τέλος Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων ανέρχεται σε …… ΕΥΡΩ. 

 

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, το τέλος εισπράττεται από το Γραφείο 

Αποβλήτων και παραμένει στο φορέα διαχείρισης του λιμένα.  
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4.  Πρόσθετες χρεώσεις 

 

Για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των πλοίων, θεωρήθηκε σκόπιμο η κάλυψη του 

κόστους να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους χρήστες με βάση την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». 

 

Για το λόγο αυτό προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες με πρόσθετες χρεώσεις στα 

εξυπηρετούμενα πλοία : 

 

A) Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων με βυτιοφόρο αυτοκίνητο 

(Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78). 

 Προβλέπεται τιμή κατ’ αποκοπή για την ημερήσια απασχόληση. 

 

B) Παραλαβή γαλακτοματοποιημένων πετρελαιοειδών αποβλήτων 

 (Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78). 

 Τιμή κατόπιν αναγνώρισης των αποβλήτων και συμφωνίας με το εξυπηρετούμενο 

πλοίο. 

 

C) Παραλαβή βοθρολυμάτων με βυτιοφόρο αυτοκίνητο 

 (Προσάρτημα ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78). 

 Τιμή θα καθορίζεται με ειδική κατά περίπτωση συμφωνία. 

 

D) Παραλαβή επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

 (Προσάρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78). 

 Τιμή κατόπιν αναγνώρισης των αποβλήτων και συμφωνίας με το εξυπηρετούμενο 

πλοίο. 

 

E) Χρόνος απασχόλησης μέσων συλλογής 

Ο χρόνος απασχόλησης των συλλεκτικών μέσων υπολογίζεται από την 

αναχώρηση του βυτίου από το λιμάνι αφετηρίας έως την επιστροφή του στο ως 

άνω λιμάνι αφετηρίας.  
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F) Αναίτια κίνηση συλλεκτικού μέσου 

 Σε περίπτωση κατά την οποία η παράδοση καταλοίπων και αυτή δεν 

πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνηση 

του συλλεκτικού μέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγματοποιηθείσα 

παραλαβή. 

 

G) Έκδοση τελωνειακής αδείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων. 

Η έκδοση της αδείας θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του εξυπηρετούμενου 

πλοίου. 
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5.  Εκπτώσεις 

 

Πλοία τα οποία θα διαθέτουν περιβαλλοντικό εξοπλισμό, με σκοπό την μείωση των 

παραγομένων αποβλήτων, μετά την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων και 

πιστοποιήσεων από το ΥΝΑNΠ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, θα 

τυγχάνουν μειωμένου τιμολογίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
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1.  Γενικά  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εξαιρέσεις εφαρμογής, καθώς και οι επιθεωρήσεις 

– έλεγχοι όπως ορίζονται στην Οδηγία 2000/59/ΕΚ καθώς και στην υπ’ αριθμ. 

8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-09). 

 

Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις αναφέρονται αποκλειστικά σε πλοία με προγραμματισμένα 

δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη : 

 τις ανάγκες των εν λόγω πλοίων,  

 το γεγονός ότι σε πολλά από τα λιμάνια που καταπλέουν τα πλοία αυτά ή δεν 

υπάρχουν αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής ή οι δυνατότητες εξυπηρέτησης 

των πλοίων είναι περιορισμένες ή δεν υπάρχει επάρκεια χρόνου για την 

εξυπηρέτηση των πλοίων, 

 

η οργάνωση των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής από τo Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Κεφαλληνίας - Ιθάκης και η κατάρτιση του ανά χείρας κανονισμού έχει πραγματοποιηθεί 

με το σκεπτικό ότι τα πλοία θα εξυπηρετούνται από τις αναγνωρισμένες ευκολίες 

υποδοχής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 
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2.  Εξαιρέσεις 

 

Όταν τα πλοία εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς 

ελλιμενισμούς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισμού 

που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων πλοίου και την καταβολή τελών σε λιμένα 

που βρίσκεται επί της διαδρομής τους, οι φορείς διαχείρισης λιμένων μπορούν να τα 

απαλλάσσουν από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 6 (κοινοποίηση), 

Άρθρο 7 παρ. 1 (παράδοση αποβλήτων) και Άρθρο 8 (τέλη για τα απόβλητα) της υπ’ 

αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412Β/06-03-09). 

 

Έτσι οι τρεις κατηγορίες εξαιρέσεων που μπορούν να δοθούν σε κάποιο πλοίο είναι : 

 Εξαίρεση από τις υποχρεώσεις Κοινοποίησης των αποβλήτων, όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο VIII. 

 Εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων. 

 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους. 

 

Οι εξαιρέσεις δίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πλοίου, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρα 9 της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

412Β/06-03-09). 

 

O φορέας διαχείρισης λιμένα. ενημερώνει την Γενική Γραμματεία Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τουλάχιστον 

μια φορά κατ’ έτος για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 
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3.  Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι 

 

Τα κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων των Λιμενικών Αρχών μεριμνούν ώστε όλα τα πλοία 

να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επιθεώρηση για την εξακρίβωση της συμμόρφωσής 

τους προς τα Άρθρα 7 και 10 της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, η δε συχνότητα των 

επιθεωρήσεων αυτών να είναι επαρκής. 

 

Για επιθεωρήσεις που αφορούν πλοία πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών 

αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: 

 

(α) κατά την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή : 

  στα πλοία που δεν συμμορφώνονται προς τις σχετικές με την κοινοποίηση 

απαιτήσεις,  

  στα πλοία για τα οποία, από την εξέταση των στοιχείων που παρέχουν οι 

πλοίαρχοι σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII, διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι το πλοίο 

δεν συμμορφώνονται προς την της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, 

(β) η επιθεώρηση αυτή μπορεί να διενεργείται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/21/ΕΚ (ΠΔ 

88/97 (Α΄90)) όταν αυτή εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως του πλαισίου των 

επιθεωρήσεων, ενώ ισχύει η απαίτηση που ορίζεται στην ανωτέρω οδηγία περί 

επιθεωρήσεως του 25% των πλοίων, 

(γ) εάν η Λιμενική Αρχή δεν είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα αυτής της 

επιθεώρησης, μεριμνά ώστε το πλοίο να μην αποπλεύσει μέχρις ότου τα απόβλητά 

του και τα κατάλοιπα φορτίου παραδοθούν σε εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα 

με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ και του παρόντος κανονισμού, 

(δ) όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για τον απόπλου πλοίου χωρίς να έχουν τηρηθεί 

οι  διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια 

αρχή του επόμενου λιμένα κατάπλου και, με την επιφύλαξη της επιβολής των 

κυρώσεων που προβλέπονται, δεν επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου αυτού μέχρις 

ότου διενεργηθεί λεπτομερέστερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του πλοίου προς 

την παρούσα απόφαση, όπως η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται σύμφωνα 

με το κεφάλαιο VIII του παρόντος κανονισμού. 
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Οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων καταπλέουν αλιευτικά 

σκάφη και σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, λαμβάνουν 

μέτρα, στο βαθμό που απαιτείται, για να διασφαλιστεί όσο είναι δυνατόν η συμμόρφωση 

των σκαφών αυτών προς τις σχετικές απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ.  

 

Οι πλοίαρχοι / κυβερνήτες των συγκεκριμένων σκαφών θα πρέπει να υποβάλλουν στην 

Λιμενική Αρχή εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν τον απόπλου του σκάφους, 

υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με την παραπάνω ΚΥΑ, με συνημμένα αντίγραφα 

αποδείξεων της πιο πρόσφατης παράδοσης αποβλήτων – απορριμμάτων. Σε κάθε 

περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον 

πλοίαρχο / κυβερνήτη στο ημερολόγιο του σκάφους.       



 

 

 

 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV  

Έγγξαθα 



Πίνακας Εγγράφων 

ΦΕΚ Ζώνης Ορισμού Παραλίας Αγίας Πελαγίας (ΦΕΚ 156Α /24/6/76) 

ΦΕΚ Ζώνης Ορισμού Αιγιαλού Αγίας Πελαγίας (ΦΕΚ 268Δ/21/11/75) 

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο Αγκυροβόλι Τουριστικών Σκαφών Αγίας 
Πελαγίας Σβορωνάτων Δήμου Λειβαθούς Κεφαλληνίας (αρ. πρωτ. 105864/30-05-2001 του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ)  

Απόφαση περί τήρησης των περιβαλλοντικών όρων (αρ. πρωτ. 135239/11/08/2003 
απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ – Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος – 
Τμήμα Α’) 

Απόφαση περί μη τροποποίησης χωροθέτησης του Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών 
Αγίας Πελαγίας Σβορωνάτων Δήμου Λειβαθούς (αρ. πρωτ. Τ/8014/29/08/2003 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Τουρισμού Δ/νση Θαλάσσιου Τουρισμού και 
Τουριστικών Λιμένων) 

ΚΥΑ Χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών και δημιουργία θαλάσσιας ζώνης 
αγκυροβολίου στη θαλάσσια περιοχή όρμου Αγίας Πελαγίας Σβορωνάτων Κεφαλλονιάς 
(ΦΕΚ 292/ Δ’/ 28/04/1999) 

ΚΥΑ Οριστικοποίησης προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή 
Ενότητα Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 298Δ/22/08/2018) 

ΚΥΑ Παραχώρησης της χρήσης – εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών 
σκαφών στον όρμο Αγίας Πελαγίας Σβορωνάτων Κεφαλονιάς (ΦΕΚ 1474/Β/09/10/2003 

Πτυχίο Μελετητή 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλλη-
νίας.

2 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κορινθίας.

3 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κέρκυρας.

4 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αχαΐας.

5 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ζακύνθου.

6 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ηλείας.

7 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αιτωλοα-
καρνανίας.

8 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγια-
λού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Λακωνίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 146665 (1)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αι-

γιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφερειακή Ενότητα Κε-

φαλληνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001) όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ: 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και 
το άρθρο 62 του ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση

αδικιών και άλλες διατάξεις»
11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 

για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης»

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 298

3293



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3294 Τεύχος Δ’ 298/22.08.2018

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Κεφαλληνίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε 
η σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπι-
στώνουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμ-
μής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της 
Π.Ε. Κεφαλληνίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την 
Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

    Αριθμ. 146636 (2)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αι-

γιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κο-

ρινθίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις.».

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το 
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης».

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Κορινθίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η 
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπι-
στώνουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής 
Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. 
Κορινθίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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    Αριθμ. 146641 (3)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγι-

αλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κέρ-

κυρας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και 
το άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης»

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Κέρκυρας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η 
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπι-
στώνουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμ-
μής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για την χωρική αρμοδιότητα της 
Π.Ε. Κέρκυρας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α 
ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

    Αριθμ. 146648 (4)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγι-

αλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αχαΐας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις.»

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
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6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015(ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το 
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης».

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Αχαΐας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η σχετική 
απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμ-
μής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για την χωρική αρμοδιότητα της 
Π.Ε. Αχαΐας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές, όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  

    Αριθμ. 146652 (5)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αι-

γιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ζα-

κύνθου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις.»

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και 
το άρθρο 62 του ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης».

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3297Τεύχος Δ’ 298/22.08.2018

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Ζακύνθου, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η 
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώ-
νουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής 
Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. 
Ζακύνθου, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

    Αριθμ. 146657 (6)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγι-

αλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ηλείας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις.»

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014)και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015)) και 
το άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης».

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Ηλείας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η σχετική 
απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώνουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμ-
μής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της 
Π.Ε. Ηλείας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ      
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  Αριθμ. 146661 (7)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγι-

αλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Αιτω-

λοακαρνανίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις.».

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το 
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης».

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η 
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπιστώ-
νουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμ-
μής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της 
Π.Ε. Αιτωλ/νίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α 
ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

    Αριθμ. 146635 (8)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αι-

γιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Λα-

κωνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2- Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3- Το άρθρο 9 του ν. 2990/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις.».

4- Την αριθμ. 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδι-
οτήτων σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

5- Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».
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6- Τις διατάξεις του άρθρου 6, 238, 280 και 283 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7- Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

8- Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) και 
του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄ 2015) και το 
άρθρο 62 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016).

9- Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» ΦΕΚ 181/Α΄/2017.

10- Το αριθμ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11- Το αριθμ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης».

12- Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

13- Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017).

14- Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης 
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από 
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 
της Π.Ε. Λακωνίας, εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η 
σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, διαπι-
στώνουμε:

Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμ-
μής Αιγιαλού (Π.Ο.Α.),για την χωρική αρμοδιότητα της 
Π.Ε. Λακωνίας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α 
ΑΕ.

Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος 
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων 
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρ-
τητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση: https://
www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
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*04002982208180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 1084667/1119/A0006 (1)
Óýóôáóç êáé óõãêñüôçóç ÏìÜäáò åñãáóßáò óôï Õðïõñ-

ãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ãéá ôç ìåëÝôç êáé ôïí
ðñïóäéïñéóìü - êáôáãñáöÞ ôùí äáðáíþí, ðïõ åêðß-
ðôïíôáé êáé ôùí äáðáíþí ðïõ äåí åêðßðôïíôáé áðü ôá
áêáèÜñéóôá Ýóïäá åðé÷åéñÞóåùí, ìå âÜóç ôçí éó÷ýïõ-
óá íïìïèåóßá.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) Ôïõ Ð.Ä.81/2002 (ÖÅÊ 57Á´).
â) Ôùí Üñèñùí 89 êáé 128 ôïõ Ð.Ä.284/88 (ÖÅÊ 128Á´).

üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.
ã) Ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 1599/86 (ÖÅÊ 75Á´), üðùò ôñï-

ðïðïéÞèçêå êáé êùäéêïðïéÞèçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.
2690/99 «Êýñùóç ôïõ Êþäéêá ÄéïéêçôéêÞò Äéáäéêáóßáò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

ä) Ôïõ Üñèñïõ 34 ôïõ Í. 1914/90 (ÖÅÊ 178Á´), óå óõí-
äõáóìü ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í. 2346/95
(ÖÅÊ 220Á´).

å) Ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í.2470/97 (ÖÅÊ 40Á´).
3. Ôçí 1113926/1557/Á0006/11.12.2001 áðüöáóç ôïõ

Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí (ÖÅÊ 1703Â´), ìå ôçí ïðïßá ìåôá-

âéâÜóèçêå ç åîïõóßá, óôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá, óôïõò Ãåíé-
êïýò Ä/íôÝò ê.ë.ð., íá õðïãñÜöïõí «Ìå ÅíôïëÞ Õðïõñ-
ãïý».

4. Ôçí 1003096/15/0002Â/14.1.2003 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÐáñÜëëçëç
Üóêçóç êáèçêüíôùí Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ», áðïöáóßæïõìå:

Á. Óõíéóôïýìå óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí ÏìÜäá Åñãáóßáò, ãéá ôç ìåëÝôç êáé ôïí ðñïóäéïñé-
óìü - êáôáãñáöÞ ôùí äáðáíþí, ðïõ åêðßðôïíôáé êáé ôùí
äáðáíþí ðïõ äåí åêðßðôïíôáé áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá
åðé÷åéñÞóåùí, ìå âÜóç ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá. Â. Óõ-
ãêñïôïýìå ôçí ðáñáðÜíù ÏìÜäá Åñãáóßáò, ç ïðïßá áðï-
ôåëåßôáé áðü ôïõò åîÞò:

1. Ôñåéò (3) õðáëëÞëïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò
êáé Ïéêïíïìéêþí.

2. ̧ íáí (1) åêðñüóùðï ôïõ ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Âéï-
ìç÷áíéþí.

3. ¸íáí (1) åêðñüóùðï ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò Åðéìå-
ëçôçñßùí ÅëëÜäïò.

4. ¸íáí (1) åêðñüóùðï ôïõ Óþìáôïò Ïñêùôþí Åëå-
ãêôþí.

5. ¸íáí (1) åêðñüóùðï ôçò ÅèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò
Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ.

6. ̧ íáí (1) åêðñüóùðï ôçò ̧ íùóçò Åëëçíéêþí Ôñáðå-
æþí.

Ã. ̧ ñãï ôçò ðáñáðÜíù ÏìÜäáò Åñãáóßáò åßíáé ç ìåëÝ-
ôç ôçò ó÷åôéêÞò íïìïèåóßáò êáé ï ðñïóäéïñéóìüò - êáôá-
ãñáöÞ:

á) Ôùí äáðáíþí ðïõ åêðßðôïíôáé áðü ôá áêáèÜñéóôá
Ýóïäá ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé

â) Ôùí äáðáíþí ðïõ äåí åêðßðôïíôáé áðü ôá áêáèÜñé-
óôá Ýóïäá ôùí éäßùí åðé÷åéñÞóåùí.

Ä. Ï ïñéóìüò ôïõ ÓõíôïíéóôÞ, ôùí ìåëþí êáé ôçò Ãñáì-
ìáôåßáò ôçò ðáñáðÜíù ÏìÜäáò Åñãáóßáò, ôá èÝìáôá ëåé-
ôïõñãßáò ôçò, êáèþò êáé ç áðïæçìßùóç ôùí ìåëþí êáé ôçò
Ãñáììáôåßáò áõôÞò, èá êáèïñéóèïýí ìå Üëëåò áðïöÜ-
óåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 24 Óåðôåìâñßïõ 2003

Ìå åíôïëÞ Õðïõñãïý
Ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò

ÄÉÏÍ. ÊÏÕÍÁÄÇÓ
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ



Áñéè. Ô/11303 (2)
Ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò - åêìåôÜëëåõóçò ôçò æþíçò

áãêõñïâïëßïõ ôïõñéóôéêþí óêáöþí óôïí üñìï Áãßáò
Ðåëáãßáò ÓâïñùíÜôùí ÊåöáëïíéÜò.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2160/1993 (Êåö. Ã´) üðùò ôñïðï-

ðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé êáé åéäéêüôåñá ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
Üñè.34 ôïõ Í.2160/93 ðåñß äçìéïõñãßáò æùíþí áãêõñï-
âïëßïõ êáé êáôáöõãßùí ôïõñéóôéêþí óêáöþí üðùò áíôé-
êáôáóôÜèçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.7 ôïõ Üñè.27 ôïõ
Í.2636/98. 

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 27/96 (ÖÅÊ 19/Á) ðåñß óõã÷þ-
íåõóçò ôùí Õðïõñãåßùí Ôïõñéóìïý, Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñ-
ãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜ-
ðôõîçò

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 388/24-10-2001 (ÖÅÊ 254 Á)
ðåñß äéïñéóìïý Õðïõñãþí, ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãïý êáé
Õöõðïõñãþí.

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 142/12-6-2001 (ÖÅÊ 123 Á) ðå-
ñß óýóôáóçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ôïõñéóìïý óôï Õðïõñ-
ãåßï ÁíÜðôõîçò. 

5. Ôçí Ô/4202/9-7-2001 ÊïéíÞ Áðüöáóç Ðñùèõðïõñãïý
êáé Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ðåñß äéïñéóìïý Ãåíéêïý Ãñáì-
ìáôÝá Ôïõñéóìïý óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôïõñéóìïý ôïõ
Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò. (ÖÅÊ 196 Ã).

6. Ôï 313/19-9-2001 (Ö.Å.Ê 211 Á) Ð.Ä ðåñß ìåôáöïñÜò
áñìïäéïôÞôùí áðü ôïí ÅÏÔ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò
êáé óôéò ÐåñéöÝñåéåò, óýóôáóç õðçñåóéþí êáé èÝóåùí
ðñïóùðéêïý óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôïõñéóìïý êáé óôéò
ÐåñéöÝñåéåò, ìåôáöïñÜ ðüñùí êáé ñýèìéóç ôùí áíáãêáß-
ùí ëåðôïìåñåéþí.

7. Ôçí 485/31-10-2001 (ÖÅÊ 1484 Â) ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ðåñß áíÜèåóçò
áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò ÁíÜðôõîçò. 

8. Ôçí Ô/1242/6-4-1999 (ÖÅÊ 292/Ä) õðïõñãéêÞ áðüöá-
óç ðåñß ÷ùñïèÝôçóçò áãêõñïâïëßïõ óêáöþí áíáøõ÷Þò
óôïí üñìï Áãßáò Ðåëáãßáò ÓâïñùíÜôùí ÊåöáëïíéÜò.

9. Ôï Á.Ð Ô/8014/29-7-2003 Ýããñáöï ôçò Ãåí.Ãñáììá-
ôåßáò Ôïõñéóìïý óýìöùíá ìå ôï ïðïßï åßíáé Þóóïíïò óç-
ìáóßáò êáé äåí áößóôáíôáé ïõóéùäþò áðü ôçí ðñïáíáöå-
ñüìåíç Áðüöáóç ÷ùñïèÝôçóçò ïé äéáöïñïðïéÞóåéò ôïõ
Ýñãïõ ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí åêðüíçóç ôùí ïñéóôéêþí
ìåëåôþí êáôüðéí åêôßìçóçò ôùí åðéôüðéùí êõìáôéêþí óõí-
èçêþí, ãéá ëüãïõò áóöÜëåéáò êáé åýñõèìçò ëåéôïõñãßáò
ôïõ Ýñãïõ.

10. To Á.Ð 135239/30-7-2003 Ýããñáöï ôçò ÃåíéêÞò
Ä/íóçò ÐåñéâÜëëïíôïò/ÅÕÐÅ ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ óýìöùíá ìå
ôï ïðïßï áðü ôéò ìéêñïôñïðïðïéÞóåéò ôïõ Ýñãïõ ãéá ëü-
ãïõò áóöÜëåéáò áðü êõìáôéóìïýò , äåí åðÝñ÷ïíôáé ïõ-
óéáóôéêÝò äéáöïñïðïéÞóåéò ùò ðñïò ôéò åðéðôþóåéò óôï
ðåñéâÜëëïí êáé ùò åê ôïýôïõ äåí áðáéôåßôáé åê íÝïõ ç ôÞ-
ñçóç ôçò äéáäéêáóßáò Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí. 

11.Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò äåí
ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëï-
ãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:

Tï Åëëçíéêü Äçìüóéï, üðùò íïìßìùò åêðñïóùðåßôáé,
ðáñá÷ùñåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.7 Üñè.34
ôïõ Í.2160/93 üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôçò ðáñ.7 Üñè.27 Í.2636/98,ôçí ÷ñÞóç êáé åêìåôÜëëåõóç
ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ ôïõñéóôéêþí óêáöþí óôïí üñìï
Áãßáò Ðåëáãßáò ÓâïñùíÜôùí ÊåöáëïíéÜò, óôï ÄÞìï Ëåé-

âáèïýò ðïõ åö´ åîÞò èá áðïêáëåßôáé öïñÝáò äéá÷åßñéóçò
ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ ôïõñéóôéêþí óêáöþí Þ áðëÜ öï-
ñÝáò äéá÷åßñéóçò êáé áðïäÝ÷åôáé ôçí ðáñá÷þñçóç ìå
ôïõò üñïõò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôçí ðáñïýóá.

H ðáñïýóá ðáñá÷þñçóç äåí åìðßðôåé óôéò äéáôÜîåéò
ôïõ íüìïõ ðåñß åìðïñéêþí ìéóèþóåùí.

H ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò êáé åêìåôÜëëåõóçò ôçò æþ-
íçò áãêõñïâïëßïõ, áñ÷ßæåé áðü äçìïóéåýóåùò ôçò ðá-
ñïýóáò êáé ëÞãåé ìåôÜ ôñéÜíôá ôñßá (33) ÷ñüíéá ôçí áíôß-
óôïé÷ç çìåñïìçíßá.

H äéÜñêåéá ðáñá÷þñçóçò äýíáôáé íá ðáñáôáèåß ðñéí
ôçí ðñïâëåðüìåíç ëÞîç,ãéá ìéá åðéðëÝïí äåêáåôßá, åöü-
óïí õðÜñ÷åé ó÷åôéêü áßôçìá ôïõ öïñÝá äéá÷åßñéóçò êáé
åêáôÝñùèåí óõìöùíßá ãéá ðñïóáñìïãÞ ôùí üñùí ôçò ðá-
ñá÷þñçóçò (áíôÜëëáãìá ê.ë.ð) óôéò ôüôå êñáôïýóåò óõí-
èÞêåò. 

Ôï êáôáâëçôÝï óôï Äçìüóéï (Ä.Ï.Õ Áñãïóôïëßïõ) åôÞ-
óéï áíôÜëëáãìá ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò êáé åê-
ìåôÜëëåõóçò ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ ïñßæåôáé óôï ðïóü
ôùí ôåóóÜñùí ÷éëéÜäùí äéáêïóßùí åõñþ (4.200) êáé èá
êáôáâÜëëåôáé óôçí ïéêåßá Ä.Ï.Õ ìÝóá óôï ðñþôï åéêï-
óáÞìåñï êÜèå Ýôïõò ðáñá÷þñçóçò áñ÷Þò ãåíïìÝíçò
áðü ôçí äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò.

Ôï åôÞóéï áíôÜëëáãìá èá áíáðñïóáñìüæåôáé áõîçôéêÜ
óôçí áñ÷Þ êÜèå Ýôïõò ðáñá÷þñçóçò êáôÜ ôï ðïóïóôü
áýîçóçò ôïõ ôéìáñßèìïõ êüóôïõò æùÞò ôïõ ðñïçãïýìå-
íïõ Ýôïõò, üðùò ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò Þ Üëëç êáôÜ íüìï áñìüäéá Õðçñåóßá.

Ç ùò Üíù ðñïóáýîçóç éó÷ýåé áðü ôï äåýôåñï Ýôïò ðá-
ñá÷þñçóçò êáé åöåîÞò.

Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôáëëÜãìáôïò, äåí áíáóôÝëëåôáé áðü
ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, äéÝðåôáé äå áðü ôéò äéáôÜîåéò ðåñß åß-
óðñáîçò äçìïóßùí åóüäùí.

Ôá ðÜóçò öýóåùò Ýñãá ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ ôïõ-
ñéóôéêþí óêáöþí, ðñÝðåé íá åêôåëåóèïýí óýìöùíá ìå ôéò
åãêåêñéìÝíåò ìåëÝôåò, ôéò áðáéôïýìåíåò êáôÜ ðåñßðôùóç
Üäåéåò êáé ôïõò êáíüíåò ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò ôÝ÷íçò.

Ôá ðñïâëåðüìåíá ðÜóçò öýóåùò Ýñãá êáé åãêáôáóôÜ-
óåéò èá ïëïêëçñùèïýí åíôüò ðÝíôå åôþí áðü åêäüóåùò
ôçò ðáñïýóáò.

Óå ðåñßðôùóç ìç ïëïêëÞñùóçò ôïõ Ýñãïõ åíôüò ôïõ
ðñïáíáöåñüìåíïõ ÷ñüíïõ ëüãù õðáéôéüôçôáò ôïõ öï-
ñÝá äéá÷åßñéóçò, èá åðÝñ÷ïíôáé óå âÜñïò ôïõ ïéêïíïìé-
êÝò êõñþóåéò ðïõ óõíßóôáíôáé óå ðïóïóôü 1/12 ôïõ åôÞ-
óéïõ áíôáëëÜãìáôïò ãéá êÜèå ìÞíá êáèõóôÝñçóçò.

Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò õðï÷ñåïýôáé :
-Íá ëåéôïõñãåß ôç æþíç áãêõñïâïëßïõ üëï ôï ÷ñüíï

óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôïí Ãåíéêü Êáíïíéóìü Ëåé-
ôïõñãßáò Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí êáé óôïí Åéäéêü Êáíïíéóìü
Ëåéôïõñãßáò ôïõ áãêõñïâïëßïõ, íá ôï äéáôçñåß óå êáëÞ
êáôÜóôáóç áðü ðëåõñÜò åãêáôáóôÜóåùí êáé ðáñå÷ïìÝ-
íùí õðçñåóéþí êáé íá ìåñéìíÜ ãéá ôçí óõíôÞñçóç êáé ôéò
áíáãêáßåò åðéóêåõÝò ôùí Ýñãùí êáé åãêáôáóôÜóåùí áõ-
ôïý, óõììïñöïýìåíïò ðñïò ôéò ôõ÷üí õðïäåßîåéò ôùí áñ-
ìïäßùí ïñãÜíùí, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéïýí ôáêôéêïýò êáé
Ýêôáêôïõò åëÝã÷ïõò ôüóï êáôÜ ôçí äéÜñêåéá êáôáóêåõÞò
ôùí Ýñãùí üóï êáé êáè´üëç ôçí äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò ôçò
æþíçò áãêõñïâïëßïõ .

-Íá ëáìâÜíåé üëá ôá áíáãêáßá ìÝôñá óýìöùíá ìå ôéò
êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
êáèþò êáé ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé ðñïóôáóßá ôùí åëëéìåíé-
æïìÝíùí óêáöþí êáé ôùí ÷ñçóôþí ôçò æþíçò áãêõñïâï-
ëßïõ.

20562 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)



-Íá ëÜâåé ôá ðñïëçðôéêÜ êáé êáôáóôáëôéêÜ ìÝôñá ðõñï-
ðñïóôáóßáò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí áñéèì. 10/2002 Ðõ-
ñïóâåóôéêÞ ÄéÜôáîç.

-Íá åöáñìüóåé ôá ïñéæüìåíá óôçí áñéèì. 3418/07/2002
(ÖÅÊ 712 Â) ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç, ìÝôñá ãéá ôçí ðá-
ñáëáâÞ êáé äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí.

-Íá ìåñéìíÜ ãéá êáé ôçí êáèáñéüôçôá, åõðñÝðåéá êáé åõ-
ôáîßá ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ.

Ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôçò åìðñüèåóìçò êáôáâïëÞò ôïõ
êáôáâëçôÝïõ áíôáëëÜãìáôïò êáé ôçò ðñïóÞêïõóáò åê-
ðëÞñùóçò ôùí üñùí ôçò ðáñïýóáò, Ý÷åé êáôáôåèåß áðü
ôï öïñÝá äéá÷åßñéóçò óôçí Äéåýèõíóç ÈáëÜóóéïõ Ôïõñé-
óìïý êáé Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí, ãñáììÜôéï óýóôáóçò ðá-
ñáêáôáèÞêçò ðïóïý ôåóóÜñùí ÷éëéÜäùí äéáêïóßùí
(4.200) åõñþ (Íï 17724/Ãñáöåßï Ðáñáêáôáèçêþí Áñãï-
óôïëßïõ).

Óå êÜèå áíáðñïóáñìïãÞ ôïõ áíôáëëÜãìáôïò ðÝñáí
ôïõ ùò Üíù ðïóïý èá ðñÝðåé íá áíáðñïóáñìüæåôáé éóü-
ðïóá êáé ôï ãñáììÜôéï ðáñáêáôáèÞêçò. 

Åðßóçò, ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò õðï÷ñåïýôáé íá óõìðëç-
ñþíåé ôï ðñïáíáöåñüìåíï ðïóü ,üôáí ìåôÜ áðü êáôÜ-
ðôùóç ìåéùèåß óôï 75%.

Ç åããýçóç áõôÞ èá ðáñáìåßíåé óôï Äçìüóéï ìÝ÷ñé ôçí
ëÞîç Þ ôçí êáè'ïéïíäÞðïôå ôñüðï ëýóç ôçò ðáñá÷þñç-
óçò.

Ãéá ôçí êáëÞ êáé Ýãêáéñç åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí ôïõ êáôá-
öõãßïõ, ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôùí åñãá-
óéþí ïöåßëåé íá ðñïóêïìßóåé óôç Äéåýèõíóç ÈáëÜóóéïõ
Ôïõñéóìïý êáé Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí , åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ
ÔñÜðåæáò Þ ãñáììÜôéï ðáñáêáôáèÞêçò áïñßóôïõ äéÜñ-
êåéáò, ðïóïý ßóïõ ìå ôï 5% ôïõ ðñïûðïëïãéæïìÝíïõ êü-
óôïõò åðÝíäõóçò.

Ç ùò Üíù åããýçóç èá åðéóôñáöåß óôïí öïñÝá äéá÷åßñé-
óçò ôñåßò ìÞíåò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ óõíüëïõ ôùí
Ýñãùí ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ.

Ôï Äçìüóéï äéêáéïýôáé íá åéóðñÜôôåé áðü ôéò ðñïáíá-
öåñüìåíåò åããõÞóåéò , ìå éóüðïóç êáôÜðôùóç-áðüäïóç
êÜèå ïöåéëÞ ôïõ öïñÝá äéá÷åßñéóçò áðü áíôáëëÜãìáôá,
ðïéíéêÝò ñÞôñåò, ðñüóôéìá ê.ë.ð. êáé ãåíéêÜ êÜèå áðáßôç-
óç ðïõ ðçãÜæåé áðü ôõ÷üí ðáñáâÜóåéò ôùí üñùí ôçò ðá-
ñá÷þñçóçò áðü ôïí öïñÝá äéá÷åßñéóçò.

Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò õðï÷ñåïýôáé íá áóöáëßóåé:
á) ôï óýíïëï ôùí Ýñãùí êáé åãêáôáóôÜóåùí ôçò æþíçò

áãêõñïâïëßïõ, êáôÜ ðáíôüò êáôÜ êáíüíá áóöáëéæïìÝíïõ
êéíäýíïõ, æçìßáò Þ áôõ÷Þìáôïò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ïéùí-
äÞðïôå åñãáóéþí åêôÝëåóçò Þ óõíôÞñçóçò áõôïý, êáèþò
êáé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò ôïõ.

â) ôçí áóôéêÞ åõèýíç ôïõ Ýíáíôé êÜèå ôñßôïõ êáè´üëç ôçí
äéÜñêåéá ðáñá÷þñçóçò.

Ôï Äçìüóéï óáí êýñéïò ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ, äåí
èá Ý÷åé êáìßá óõììåôï÷Þ ãéá ôçí êÜëõøç ïðïéïõäÞðïôå
êéíäýíïõ. 

Óôá åí ëüãù áóöáëéóôÞñéá ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò èá
áíáöÝñåôáé ùò óõíáóöáëéæüìåíïò ìå ôï Åëëçíéêü Äçìü-
óéï ( Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò).

Áíôßãñáöá ôùí åí ëüãù áóöáëéóôçñßùí óõìâïëáßùí èá
ðñÝðåé íá êáôáôßèåíôáé óôçí Ä/íóç ÈáëÜóóéïõ Ôïõñé-
óìïý êáé Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí.

Óå ðåñßðôùóç åðåëåýóåùò áóöáëéóôéêÞò ðåñéðôþóåùò
áðü åêåßíåò ðïõ êáëýðôïíôáé êáôÜ ôá áíùôÝñù ç áóöáëé-

óôéêÞ áðïæçìßùóç èá åéóðñÜôôåôáé áðü ôïí öïñÝá äéá-
÷åßñéóçò õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äéáôçñåß ôçí éäéüôçôÜ
ôïõ áõôÞ, Üëëùò áðü ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò èá õðï÷ñåïýôáé íá áðïêáôáóôÞ-
óåé ôç æçìéÜ åíôüò ôçò ðñïèåóìßáò ðïõ èá ôá÷èåß áðü ôï
Åëëçíéêü Äçìüóéï (ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôïõñéóìïý /Ä/íóç
ÈáëÜóóéïõ Ôïõñéóìïý êáé Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí)

ÅÜí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç ðñïèåóìßá áõôÞ ôï Äçìüóéï
èá Ý÷åé êáôÜ ôïõ öïñÝá äéá÷åßñéóçò áðáßôçóç ßóç ìå ôçí
áóöáëéóôéêÞ áðïæçìßùóç ôçí ïðïßá áõôüò åéóÝðñáîå Þ
èá åéóÝðñáôôå åÜí åðåäåßêíõå ôçí ïöåéëüìåíç êáôÜ ôéò
ðåñéóôÜóåéò åðéìÝëåéá. Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï ìðïñåß íá
åðéäéþîåé ôçí áðáßôçóÞ ôïõ áõôÞ êáé êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ðå-
ñß åßóðñáîçò äçìïóßùí åóüäùí.

Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò õðï÷ñåïýôáé êáè'üëç ôç äéÜñ-
êåéá ôçò ðáñá÷þñçóçò íá öñïíôßæåé ãéá ôçí äéáôÞñçóç
ôçò êáôï÷Þò ôçò æþíçò áãêõñïâïëßïõ ôïõñéóôéêþí óêá-
öþí êáé íá áðïêñïýåé ìå êÜèå íüìéìï ìÝóï êÜèå êáôáðÜ-
ôçóç Þ äéåêäßêçóç áõôïý, áíåîÜñôçôá áðü ïðïéáäÞðïôå
äéêáóôéêÞ Þ åîþäéêï åíÝñãåéá óôçí ïðïßá ôõ÷üí èá ðñïâåß
ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, Ý÷ïíôáò åõèýíç ãéá êÜèå, Ýóôù êáé
áðü åëáöñÜ áìÝëåéá, âëÜâç, ìåßùóç Þ áðþëåéá äéêáéù-
ìÜôùí ôïõ Åëëçíéêü Äçìïóßïõ.

Åðßóçò ïöåßëåé íá ãíùóôïðïéåß Üìåóá êáé óôï Õðïõñ-
ãåßï ÁíÜðôõîçò / ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôïõñéóìïý / Ä/íóç
ÈáëÜóóéïõ Ôïõñéóìïý êáé Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí êÜèå
ðñïóâïëÞ äéêáéþìáôïò êáé êÜèå ó÷åôéêÞ äßêç, óôçí ïðïßá
ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéêáéïýôáé íá ðáñÝìâåé.

Óå ðåñßðôùóç ðáñÜâáóçò ïðïéïõäÞðïôå üñïõ ôçò ðá-
ñïýóáò ðáñá÷þñçóçò áðü ôïí öïñÝá äéá÷åßñéóçò, ôï Åë-
ëçíéêü Äçìüóéï äéá ôùí áñìïäßùí ïñãÜíùí áõôïý (Õðïõñ-
ãåßï ÁíÜðôõîçò/Äéåýèõíóç ÈáëÜóóéïõ Ôïõñéóìïý êáé
Ôïõñéóôéêþí ËéìÝíùí) äéêáéïýôáé, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí
ëïéðþí óõíåðåéþí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñá÷þñçóç,
íá æçôÞóåé åããñÜöùò áðü ôï öïñÝá äéá÷åßñéóçò íá óõì-
ìïñöùèåß åíôüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò ôïõëÜ÷éóôïí 45
çìåñþí ðñïò ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ êáé åÜí áõôüò äåí ôéò
åêðëçñþóåé åíôüò ôçò ôáóóüìåíçò ðñïò ôïýôï ðñïèå-
óìßáò, íá ðñïâåß óå áíÜêëçóç ôçò ðáñá÷þñçóçò.

ÅðéðëÝïí ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé
ôçí áðüäïóç/ êáôÜðôùóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìÝñïõò ôùí åéò
÷åßñáò ôïõ åããõÞóåùí, ÷ùñßò áðïæçìßùóç ôïõ öïñÝá
äéá÷åßñéóçò.

ÌåôÜ ôçí êáè ïéïíäÞðïôå ôñüðï ëÞîç ôçò ðáñá÷þñç-
óçò, ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò ïöåßëåé íá ðáñáäþóåé áìÝóùò
êáé ÷ùñßò áíôéññÞóåéò ôç æþíç áãêõñïâïëßïõ ôïõñéóôé-
êþí óêáöþí, ðïõ ðåñéÝñ÷åôáé óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï ìå
üëåò ôéò åíôüò áõôïý åãêáôáóôÜóåéò, ÷ùñßò êáìßá áðïæç-
ìßùóç ôïõ öïñÝá äéá÷åßñéóçò.

Ôõ÷üí ðáñáìïíÞ ôïõ öïñÝá äéá÷åßñéóçò ìåôÜ ôçí ëÞîç
ôçò ðáñá÷þñçóçò, äåí åðéöÝñåé ðáñÜôáóç Þ áíáíÝùóÞ
ôçò, ç äå åßóðñáîç ïðïéïõäÞðïôå ðïóïý èåùñåßôáé ùò
áðïæçìßùóç áõèáßñåôçò ÷ñÞóçò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 26 Óåðôåìâñßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ä. ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ
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Añéè. Á.Ð. Ô/11428 (3)
¸ãêñéóç ÷ùñïèÝôçóçò ôïõ ôïõñéóôéêïý ëéìÝíá óôïí

üñìï Óêïñðïíåñßïõ ôïõ ÄÞìïõ Áíèçäþíïò.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2160/1993 (Êåö. Ã´) üðùò ôñïðï-

ðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé. 
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 27/96 (ÖÅÊ 19/Á) ðåñß óõã÷þ-

íåõóçò ôùí Õðïõñãåßùí Ôïõñéóìïý, Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñ-
ãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜ-
ðôõîçò

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 388/24-10-2001 (ÖÅÊ 254 Á)
ðåñß äéïñéóìïý Õðïõñãþí, ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãïý êáé
Õöõðïõñãþí.

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 142/12.6.2001 (ÖÅÊ 123 Á) ðå-
ñß óýóôáóçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ôïõñéóìïý óôï Õðïõñ-
ãåßï ÁíÜðôõîçò. 

5. Ôçí Ô/4202/9.7.2001 ÊïéíÞ Áðüöáóç Ðñùèõðïõñãïý
êáé Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ðåñß äéïñéóìïý Ãåíéêïý Ãñáì-
ìáôÝá Ôïõñéóìïý óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôïõñéóìïý ôïõ
Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò. (ÖÅÊ 196 Ã).

6. Ôï áñéèì.313/19.9.2001 (Ö.Å.Ê 211 Á) Ð.Ä ðåñß ìåôá-
öïñÜò áñìïäéïôÞôùí áðü ôïí ÅÏÔ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜ-
ðôõîçò êáé óôéò ÐåñéöÝñåéåò, óýóôáóç õðçñåóéþí êáé èÝ-
óåùí ðñïóùðéêïý óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôïõñéóìïý êáé
óôéò ÐåñéöÝñåéåò, ìåôáöïñÜ ðüñùí êáé ñýèìéóç ôùí áíá-
ãêáßùí ëåðôïìåñåéþí.

7. Ôçí áñéèì. 485/31.10.2001 (ÖÅÊ 1484 Â) ÊïéíÞ Áðü-
öáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ðåñß
áíÜèåóçò áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò ÁíÜðôõ-
îçò. 

8. Ôçí Ô/5735/3.6.2003 (ÖÅÊ 761 Â´), ðåñß óõãêñüôçóçò
ôçò ÄéûðïõñãéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Üñè. 30 ôïõ Í. 2160/93
üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 38 ôïõ Í.
3105/03

9. Ôï Ô/2741/14.3.03 áßôçìá ôçò ÐñùôÝáò Á.Å. ðåñß ÷ù-
ñïèÝôçóçò ôïõñéóôéêïý ëéìÝíá óôïí üñìï Óêñïðïíåñßïõ
ÄÞìïõ Áíèçäþíïò Í. Åõâïßáò óýìöùíá ìå ôï Üñèñ.31
ôïõ Í. 2160/93

10. Ôï 1541/19.5.2003 äéáâéâáóôéêü ôïõ ÄÞìïõ Áíèç-
äþíïò ó÷åôéêÜ ìå ôçí 53/2003 èåôéêÞ ãíùìïäüôçóç ôïõ
ïéêåßïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôçí ÷ùñïèÝôçóç ôïõ
ðáñáðÜíù Ýñãïõ

11. Ç 542/711/03/742/30.6.2003 Ãíùìïäüôçóç ôïõ ÃÅÍ
12. Ç 2258 Áðüöáóç ðåñß êÞñõîçò ùò äéáôçñçôÝïõ ìíç-

ìåßïõ ôçò ÷åñóïíÞóïõ Ôñá÷Þëçò óôïí üñìï Óêñïðïíåñß-
ïõ ðïõ äçìïóéåýôçêå 175Â 26.3.66ÖÅÊ

13. Ôï 5642/28.2.1996 Ýããñáöï ôçò Åöïñåßáò Åíáëßùí
Áñ÷áéïôÞôùí.

14. Ç ÕÐÐÏ/ÃÄÁ/ÁÑ×/Á1/Ö11/40554/2539/ 27.6.2002
Áðüöáóç Êåíôñéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý Óõìâïõëßïõ.

15. Ôï 10654/26.2.02 Ýããñáöï ôçò ÉÁ Åöïñåßáò Ðñïú-
óôïñéêþí êáé Êëáóóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí.

16.Ôá 163/16.7.2003 êáé 164/24.7.2003 ÐñáêôéêÜ Äéõ-
ðïõñãéêÞò ÅðéôñïðÞò Üñèñïõ 30 Í. 2160/1993 üðùò
áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñ. 38 ôïõ Í. 3105/2003.

17.Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò äåí
ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëï-
ãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:

1. Åãêñßíïõìå, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31
ôïõ Í. 2160/93 êáé ôçí õðïâëçèåßóá ìåëÝôç ôùí ãñá-
öåßùí Ìåëåôþí ôùí Áãáðßïõ - ×áôæéäÜêé - Ìðáìðßëçò êáé
È. ÐáðáãéÜííçò ôç ÷ùñïèÝôçóç Ôïõñéóôéêïý ËéìÝíá,
äõôéêÜ ôçò ÷åñóïíÞóïõ Ôñá÷Þëçò åíôüò ôïõ üñìïõ Óêñï-
ðïíåñßïõ ÄÞìïõ Áíèçäþíïò üðùò öáßíåôáé óôï åðéóõ-
íáðôüìåíï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êáé óôçí ôå÷íéêÞ
ðåñéãñáöÞ ôùí ðñïáíáöåñïìÝíùí ìç÷áíéêþí ðïõ áðï-
ôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôçò ðáñïýóáò.

Ôá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Ôïõñéóôéêïý ËéìÝíá
åßíáé ôá áêüëïõèá:

� Äõíáìéêüôçôá: 103 óêÜöç
� Åìâáäüí ×åñóáßáò æþíçò 10.982 ô.ì. (Å1, 

Å2, Å14 ....Å24, Å1) 
� Åìâáäüí ÈáëÜóóéáò æþíçò: 23.500 ô.ì. (Ë1, 

Ë2...... Å14, Å24, Ë1)

Óå ü,ôé áöïñÜ óôç ÷åñóáßá õðïäïìÞ èá õëïðïéçèïýí
ôá áêüëïõèá:

� ÄéïéêçôÞñéï 278 ô.ì.
� Ôå÷í. ÅîõðçñÝôçóç óêáöþí 100 ô.ì.
� Íáõô. ¼ìéëïò-åóôéáô.-áðïèÞêåò 779 ô.ì.
� Éáôñåßï 50 ô.ì.
� W.C.(íôïõò,ðëõíôÞñéá) 78 ô.ì. 
� ÊáôáóôÞìáôá (íáõôéë.åéäþí,
Ôñïöïäïóßáò,ê.ë.ð.) 690 ô.ì.
� ÊáôáóôÞìáôá åóôßáóçò áíáøõ÷Þò 220 ô.ì.
Óýíïëï êôéñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí 2.195 ô.ì.
Åðßóçò èá êáôáóêåõáóèïýí:
� ×þñïò parking áõôïêéíÞôùí 36 èÝóåùí
� ×þñïò parking ìå ôñÝúëåñ 19 èÝóåùí
� Óôáèìüò êáõóßìùí 
� ÅãêáôáóôÜóåéò õðïäï÷Þò ëõìÜôùí
� Âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò.
Ôá êôéñéáêÜ óõãêñïôÞìáôá ðïõ èá êáôáóêåõáóèïýí

óôçí ÷åñóáßá æþíç ôïõ ôïõñéóôéêïý ëéìÝíá, êáëýðôïõí
1.425 ô.ì. óôï éóüãåéï, êáé 770 ô.ì. óå üñïöï.

� Óõíô. Äüìçóçò: 0,20 × 10.982 = 2.196,4 ô.ì åðéôñåðü-
ìåíç äüìçóç

Ðñáãìáôïðïéïýìåíç äüìçóç: 2.195 ô.ì.< 2.196,4 ô.ì.
� Ðïóïóôü ÊÜëõøçò: 0,15 × 10.982 = 1.647 ô.ì. åðé-

ôñåðüìåíç êÜëõøç.
Ðñáãìáôïðïéïýìåíç êÜëõøç: 1.425 ô.ì.< 1647 ô.ì.
Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôùí üñùí äüìçóçò ôçò ÷åñóáßáò æþ-

íçò ôïõ ëéìÝíá èá ôçñçèïýí ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñè. 29 êáé
åðüìåíá ôïõ êåö.Ã ôïõ Í.2160/93.

Ôá ëéìåíéêÜ Ýñãá åßíáé ôá áêüëïõèá:
� ÊáôáóêåõÞ ìüíéìùí êñçðéäùìÜôùí óõíïëéêïý ìÞ-

êïõò 304 ì.
� ÔïðïèÝôçóç ðëùôïý ðñïóÞíåìïõ êõìáôïèñáýóôïõ

óõíïëéêïý ìÞêïõò 209 ì.
� ÔïðïèÝôçóç ðëùôïý õðÞíåìïõ êõìáôïèñáýóôïõ ìÞ-

êïõò 175,45ì.
� ÔïðïèÝôçóç ðëùôïý ðñïâëÞôá ìÞêïõò 67 ì.
� ÄéáíåìçôÝò ñåýìáôïò, ýäáôïò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí

ãñáììþí.
Åíäåéêôéêüò ðñïûðïëïãéóìüò 5.300.000 ÅÕÑÙ (äñ÷.

1.805.975.000).
Ïé 103 óõíïëéêÜ èÝóåéò ðñüóäåóçò óêáöþí áíáøõ÷Þò,

ìéêñïý êáé ìåóáßïõ ìåãÝèïõò, ïé ïðïßåò åîáóöáëßæïíôáé
ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ Ôïõñéóôéêïý ËéìÝíá, áíáëýïíôáé
ùò åîÞò:
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ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÌÇÊÏÓ L ÁÑÉÈÌÏÓ
ÓÊÁÖÙÍ Ì ÈÅÓÅÙÍ

É <8 16
ÉÉ 8<10,00 28
ÉÉÉ 10,00-12,00 34
IV 12,00-15,00 14
V 15,00-18,00 11

ÓÕÍÏËÏ 103

ÐñïâëÝðåôáé åðßóçò ìßá èÝóç ðáñáâïëÞò ãéá óêÜöïò
ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò.

2.Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò ïöåßëåé íá ìåñéìíÞóåé þóôå: 
� Íá êáôáóêåõáóôåß äßêôõï ñåõìáôïäüôçóçò ìå ðáñï-

÷Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò áíÜ èÝóç ðñüóäåóçò óêáöþí
� Íá êáôáóêåõáóôåß äßêôõï ýäñåõóçò ìå ðáñï÷Þ íå-

ñïý áíÜ èÝóç ðñüóäåóçò óêáöþí
� Íá õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá ôçëåöùíéêÞò óýíäåóçò
� Íá ðñïâëåöèåß äåîáìåíÞ ãéá ôç óõãêÝíôñùóç êáé êá-

ôáêÜèéóç ôùí åëáéùäþí êáôáëïßðùí
� Íá êáôáóêåõáóôåß äßêôõï ðõñüóâåóçò ôï ïðïßï èá

åãêñéèåß áðü ôçí ïéêåßá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá
� Íá ðñïâëåöèåß ôñüðïò áðïêïìéäÞò êáé äéá÷åßñéóçò

ôùí âéïëïãéêþí êáôáëïßðùí 
� Íá äéáèÝôåé åãêáôÜóôáóç áðÜíôëçóçò ëõìÜôùí
� Íá ðñïâëåöèåß äõíáôüôçôá ðáñï÷Þò óùóôéêþí ìÝ-

óùí êáé ðñïóôáóßáò Ýíáíôé íáõôéëéáêþí êéíäýíùí
� Íá äéáôßèåíôáé õëéêÜ êáé ìÝóá áðïññýðáíóçò ðïõ èá

õðïäåé÷èïýí áðü ôçí ïéêåßá ËéìåíéêÞ Áñ÷Þ êáé íá ôçñïý-
íôáé ôá ðñïâëåðüìåíá áðü ôïí Í. 743/77 (ÖÅÊ 319Á)

� Íá åöïäéáóôåß ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí, ìå
ôçí ðñïâëåðüìåíç óôï Üñèñï 260 ôïõ Ãåíéêïý Êáíïíé-
óìïý ËéìÝíùí Üäåéá áðü ôçí ïéêåßá ËéìåíéêÞ Áñ÷Þ, ç ïðïßá
êáé èá õðïäåßîåé ôõ÷üí áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñï-
óôáóßá ôïõ èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçí áðïöõãÞ
áôõ÷çìÜôùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá åêôÝëåóçò Ýñãùí

� Íá ãßíåé ç óýíäåóç ôùí áðï÷åôåýóåùí ôüóï ôùí êôé-
ñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí üóï êáé ôùí ëõìÜôùí ôùí óêá-
öþí, ìå ôï âéïëïãéêü êáèáñéóìü 

� Íá öùôïóçìáíèïýí ôá áêñïìþëéá óýìöùíá ìå ôá
ó÷Ýäéá êáé ôéò ïäçãßåò ôçò Õðçñåóßáò ÖÜñùí

� Ôá âõèïêïñÞìáôá áðü ôéò åêóêáöÝò íá áðïññéöèïýí
óå âÜèç ìåãáëýôåñá ôùí ðåíÞíôá (-50,00) ìÝôñùí, êáé óå
áðüóôáóç ôïõëÜ÷éóôïí 2 íáõôéêÜ ìßëéá âïñåéïáíáôïëéêÜ
ôçò íçóßäáò ÃÜôæáò

� Íá åîáóöáëéóèåß üôé ôá âÜèç óôá ðñüóãåéá ôùí Ýñ-
ãùí èá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü ôá ùöÝëéìá âÜèç ÷ñçóéìï-
ðïßçóÞò ôïõò

� Íá ôïðïèåôçèïýí åëáóôéêÜ ðáñáâëÞìáôá ðáñÜ ôéò
èÝóåéò ðáñáâïëÞò ôùí óêáöþí ðñïò áðïöõãÞ åíäå÷ü-
ìåíùí íáõôéëéáêþí êéíäýíùí.

� Íá åíçìåñùèåß åãêáßñùò ç ÕäñïãñáöéêÞ Õðçñåóßá
ãéá ôçí çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôùí åñãáóéþí êáé ôï ðñï-
âëåðüìåíï ðÝñáò ôïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïâåß óôçí Ýê-
äïóç ôùí ó÷åôéêþí ðñïáããåëéþí ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí
íáõôéëïìÝíùí.

� ÌåôÜ ôï ðÝñáò åêôÝëåóçò ôùí åñãáóéþí êáôáóêåõÞò
íá áðïóôáëåß óôçí áíùôÝñù Õðçñåóßá ëåðôïìåñÞò ïñé-
æïíôéïãñáößá êáé áêñéâÝò âõèïìåôñéêü äéÜãñáììá ðñï-
êåéìÝíïõ íá ðñïâåß óôçí åíçìÝñùóç ôùí áíôßóôïé÷ùí ×ÅÅ
êáé ëïéðþí íáõôéëéáêþí âïçèçìÜôùí.

� Íá ôçñçèïýí ïé äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Í. 5351/32 "Ðåñß Áñ-
÷áéïôÞôùí".

� Óå ðåñßðôùóç áíåýñåóçò åíáëßùí áñ÷áßùí êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôùí åñãáóéþí, ïé õðåýèõíïé ôïõ Ýñãïõ ïöåßëïõí
íá åéäïðïéÞóïõí áìÝóùò ôçí Åöïñåßá Åíáëßùí Áñ÷áéïôÞ-
ôùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïâåß óôéò äÝïõóåò åíÝñãåéåò 

� Áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìáñßíáò íá áöåèåß åëåýèåñç
äßïäïò ðñïò ôç ÷åñóüíçóï Ôñá÷Þëç, üðïõ êáé ôá áñ÷áéï-
ëïãéêÜ êáôÜëïéðá, ç ïðïßá äåí èá äéÝñ÷åôáé ìÝóá áðü ôéò
åãêáôáóôÜóåéò ôïõ îåíïäï÷åßïõ

� ¼ëåò ïé åñãáóßåò èá ãßíïõí ìå ôçí ðáñáêïëïýèçóç
åíôåôáëìÝíïõ õðáëëÞëïõ ôçò áñìüäéáò ÉÁ´ Åöïñåßáò
Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí

� Óå ðåñßðôùóç åíôïðéóìïý áñ÷áßùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôùí åñãáóéþí èá áêïëïõèÞóåé áíáóêáöéêÞ Ýñåõíá

� Íá åðáíáêáèïñéóèïýí ôá üñéá áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò
ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôéò ðñïâëåðüìåíåò åðé÷þóåéò, ìå-
ôÜ ôï ðÝñáò ôùí åñãáóéþí

� Íá õðÜñ÷åé Üðëåôïò çëåêôñïöùôéóìüò ôïõ ÷þñïõ
êáé íá åîáóöáëßæåôáé ç ïäéêÞ ðñïóðÝëáóç óôïí Ôïõñéóôé-
êü ËéìÝíá

� Ï öïñÝáò äéá÷åßñéóçò ôïõ Ýñãïõ íá óõíåñãáóèåß ìå
ôçí ïéêåßá ëéìåíéêÞ áñ÷Þ ðñïêåéìÝíïõ íá åîåôáóèåß ç áíá-
ãêáéüôçôá ðáñïõóßáò ñõìïõëêþí óôï ëéìÜíé ãéá åðÝìâá-
óç óå ðåñéðôþóåéò áíÜãêçò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá åêôÝëåóçò
ôùí Ýñãùí

� Ôá íÝá êôßñéá ðïõ èá êáôáóêåõáóèïýí íá åöïäéá-
óôïýí ìå ôéò áðáéôïýìåíåò ðïëåïäïìéêÝò Üäåéåò

� ÌåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ðëùôþí ðñïâëçôþí íá õðï-
âëçèïýí óôçí ïéêåßá ËéìåíéêÞ Áñ÷Þ ðéóôïðïéçôéêÜ áðü
áíáãíùñéóìÝíï Íçïãíþìïíá ãéá ôçí áóöáëÞ áãêýñùóÞ
ôïõò, ôçí ðëåõóôüôçôÜ ôïõò êáé ôç ìç ôïîéêüôçôá ôùí ÷ñç-
óéìïðïéçèÝíôùí õëéêþí

� Íá åëåã÷èåß áñìïäßùò áðü ôå÷íéêÞò ðëåõñÜò ï ôñü-
ðïò óôåñÝùóçò/áãêýñùóçò ôïõ ðëùôïý êõìáôïèñáýóôç
êáé ðëùôþí ðñïâëçôþí, þóôå íá áðïöåõ÷èåß ôõ÷üí áðï-
êïðÞ ôïõò ðïõ èá áðïôåëÝóåé íáõôéëéáêü êßíäõíï

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 29 Óåðôåìâñßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ä. ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ
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