
Σελίδα 1 από 45 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 80ης /25-09-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) 

 

1.- Στον Πειραιά την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στην 

αίθουσα Συνεντεύξεων (577) στον 5ο όροφο του νέου κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη – 

Πειραιά) τα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ., κατόπιν της υπ’ αρ. πρ. 3121.6/64022/2019/03-09-2019 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκλησης του Προέδρου της Ε.Σ.Α.Λ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των θεμάτων: 

 

1ο - ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 

2ο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κυκλοφοριακή Μελέτη Λιμένα Θεσσαλονίκης 

 

2.- Από τα οριζόμενα στην αρ. πρ. 2901.01/56595/2019/26-07-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 515/05-08-2019) 

απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση 

καθηκόντων Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», την αρ. πρ. 2606/26-07-2019 

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 515/05-08-2019) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και την υπ’ αριθ. 3121.6/25589/2019/08-04-2019 (Φ.Ε.Κ. 

210/Υ.Ο.Δ.Δ./17-04-2019) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Συγκρότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε 

με την αριθμ. 3121.6/37299/2019/22-05-2019 (Φ.Ε.Κ. 311/Υ.Ο.Δ.Δ./30-05-2019) και την αριθμ. 

3121.6/62236/2019/26-08-2019 (ΦΕΚ 671/Υ.Ο.Δ.Δ./31-08-2019), πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής 

παρόντα την 25-09-2019, ήταν οι παρακάτω: 

1. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Πρόεδρος Ε.Σ.Α.Λ. 

2. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Χριστιάνα, Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

3. ΛΙΑΝΟΥ Ευτυχία, εκπρόσωπος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

4. Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ιωάννης, εκπρόσωπος Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

5. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αντώνιος, εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θεόδωρος, εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
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7. ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος Υπουργείου Τουρισμού 

8. ΞΕΝΑΚΗ Ανθή, εκπρόσωπος Υπουργείου Τουρισμού 

9. ΣΚΛΗΡΗ Βασιλική, εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών 

10. Πλοίαρχος Π.Ν. ΚΑΜΠΟΛΗΣ Ιωάννης, εκπρόσωπος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

11. ΔΕΔΕΣ Γεώργιος, εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών 

12. ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών 

13. ΔΟΥΜΑ Χρυσούλα-Ανδριανή, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

14. ΜΠΑΚΟΥ Ελένη, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

15. ΠΕΤΡΟΥ Μαρίνα, εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

16. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Ισιδώρα, εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

17. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ Αμαλία, εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

18. ΑΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης - Ιάσων, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

19. ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης οι παρακάτω: 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ - ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ Αριστοτέλης - Νικόλαος (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./ 

ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.-α΄), Γραμματέας Ε.Σ.Α.Λ. 

2. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ Μανώλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 

(Π.Ε.Π.Ε.Ν.) 

3. Κελευστής Λ.Σ. ΣΙΔΕΡΗ Ελευθερία 

4. ΝΑΖΙΡΗΣ Ιορδάνης, Υποπλοίαρχος Λ.Σ.(Τ), ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ. 

5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ Ευγενία, ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.-α΄ 
 

3.- Κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής παρευρέθηκαν για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής 

επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, σωματείων και 

τοπικών συλλόγων πολιτών.  

Για το 1o εξεταζόμενο θέμα: 

1. Αλεξόπουλος Σωτήρης, Κοινοτική κίνηση Πειραιά «Ενεργοί Πολίτες Ά Κοινότητας – Όχι 

λιμάνι στην Πειραϊκή» 

2. Ανδρεαδάκης Γεώργιος, Ειδ. Σύμβουλος Πολεοδόμος Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

3. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά 

4. Βαχλιώτης Χρήστος, Domos feron PMD 

5. Βουρδούνη Ιφιγένεια, Νομική Σύμβουλος Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

6. Βρεττάκος Χρήστος, Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

7. Γερακαράκης Χρήστος Διευθυντής Έργων Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

8. Γιαννούλου Ανθή - Δικηγόρος- Εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης του Α΄ Δημοτικού 

Διαμερίσματος στην Πειραϊκή 

9. Καβαλλιέρος Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΕΝ / Διευθυντής Seajet 

10. Καλογήρου Μαρία, Τεχνικό Τμήμα Ρ.Α.Λ. 

11. Καλούδης Αντώνιος, Γ.Δ. Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας 

12. Κανακάκης Βασίλειος- Πρόεδρος Ναυπηγοεπισκευαστών ΣΕΝΑΒΙ 

13. Καρακώστας Άγγελος, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
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14. Κατσουλάκης Θεολόγος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος 

15. Κόντες Θεόδωρος, Πρόεδρος Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων 

Ναυτιλίας 

16. Λαγουδάκης Ιωάννης, Δήμαρχος Περάματος 

17. Λειβαδάρος Ρουσέτος, Τεχνικός Σύμβουλος Φορέων ΝΕΖ 

18. Λεονάρδου Παναγιώτα, Νομικός Σύμβουλος Ρ.Α.Λ. 

19. Λιλιάνα Κρυσταλλίδου, Domos Feron PMD 

20. Μανεσιώτης Νίκος, Πρόεδρος Εμπ. Συλ. Πειραιά – Ταμίας ΕΒΕΠ 

21. Μπελαβίλας Νίκος- Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά 

22. Μώραλης Γιάννης, Δήμαρχος Πειραιά 

23. Ντανίκα Ελένη, ΤΑΙΠΕΔ 

24. Παναγόπουλος Γιώργος - Δήμαρχος Σαλαμίνας  

25. Πορικόγιαννης Σωτήριος- Πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής 

Βιομηχανίας Ελλάδος 

26. Ρουσσέτος Λειβαδάς - Τεχνικός Σύμβουλος 

27. Σακέλλης Μιχάλης, Πρόεδρος ΣΕΕΝ 

28. Σπυρόπουλος Κων/νος- Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανουργών 

29. Ταταρόπουλος Βασίλειος, Γεν. Γραμματέας Δήμου Πειραιά 

30. Τριανταφύλλου Παύλος, «Ενεργοί Πολίτες της Πειραϊκής» 

31. Χαλκίτης Βασίλης Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος 

32. Ψυχάλης Νικήτας, Γ.Γ. Ιδιοκτητών Ναυπηγείων 
 

Για το 2o εξεταζόμενο θέμα: 

1. Αφεντουλίδης Τριαντάφυλλος, Μηχανικός ΟΛΘ ΑΕ 

Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης)  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Λ. κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και συζητήθηκε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως παρουσιάζονται στο 

παράρτημα με τις Αποφάσεις που επισυνάπτονται, το οποίο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.  

Μετά τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

κήρυξε τη λήξη αυτής. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 80ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΣΑΛ 

25-09-2019 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΛ 

 

Α.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ – ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ. 

 

 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Απόφαση εξετασθέντων θεμάτων (φ. 45 ) 
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ΘΕΜΑ 01 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 80ης / 25-09-2019  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ε.Σ.Α.Λ.) 

 

ΘΕΜΑ: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) 

Α.Ε.» 

 

1. Αναφορά σχετικής νομοθεσίας 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4ε, του άρθρου 19, του ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4ε, του ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) και το άρθρο 31, παρ. 1., 

του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21), έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) 

είναι: «Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων (Master 

Plan) ή Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το μέρος που με αυτά καθορίζονται 

τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του 

λιμένα και η παροχή σύμφωνης γνώμης, κατά το μέρος που με αυτά προτείνονται χρήσεις γης και όροι 

και περιορισμοί δόμησης, προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 9». 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο 140 του ν. 4504/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 184): «Δια βίου 

εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 

διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 

συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», το άρθρο 31 του ν. 4368/2016 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 21) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου δέκατου ένατου 

του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4368/2016 (Α΄ 

21), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται οι χρήσεις 

γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης εντός χερσαίας ζώνης των λιμένων της χώρας, που έχουν 

χαρακτηριστεί ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας και Μείζονος Ενδιαφέροντος, με 

την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας 

και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής 8315.2.2./2007 «Κατάταξη Λιμένων» (Β΄ 202).». 
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2. Έχοντας υπ’ όψιν 

 

1. Η υπ’ αρ. 70/01/23-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

(Ε.Σ.Α.Λ.) με θέμα: «Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan)», σύμφωνα με την οποία 

η Επιτροπή αποφασίζει: «…την απόρριψη της υποβληθείσας Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου 

(Master Plan ή Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα) του Οργανισμού 

Λιμένα Πειραιώς Α.Ε. για λόγους μη πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου.). 

2. Η αρ. πρ. 3122.1/06/2018/02-02-2018 Ορθή Επανάληψη αναφοράς του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου (Κ.Λ.) Πειραιά διατύπωσης απόψεων - παρατηρήσεων επί σχεδίου Master Plan 

του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

3. Το αρ. πρ. 5433/09-02-2018 έγγραφο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβολής του Αρχικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan) στο Γραφείο 

Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 

(Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.). 

4. Το αρ. πρ. 3000.0/11380/2018/12-02-2018 Φ.Ε.Σ. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. διαβίβασης στην 

Υπηρεσία μας του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα 

Πειραιά (Master Plan). 

5. Η υπ’ αρ. 73/01/20-02-2018 Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

(Ε.Σ.Α.Λ.) με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία: «Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την 

υποβληθείσα μελέτη Master Plan Ο.Λ.Π. Α.Ε., η διαδικασία διαβούλευσης δεν έχει συντελεστεί 

πλήρως, η Ε.Σ.Α.Λ. κρίνει σκόπιμη την ολοκλήρωσή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, 

δηλαδή έως 07-03-2018. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στους φορείς διαβούλευσης 

το αναγκαίο υλικό, προκειμένου να δύνανται να λάβουν θέση επί αυτής.». 

6. Το αρ. πρ. 3121.6/13788/2018/21-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας γνωστοποίησης της υπ’ 

αρ. 73/01/20-02-2018 Απόφασης της Ε.Σ.Α.Λ. στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

7. Το αρ. πρ. 10534/14-03-2018 έγγραφο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβολής του επικαιροποιημένου 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan), 

μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που προέκυψαν κατά τη δημόσια διαβούλευση στο 

Γραφείο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 

8. Το αρ. πρ. 10797/16-03-2018 έγγραφο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβολής της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά 

(Master Plan) στο Γραφείο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 

9. Το αρ. πρ. 3000.0/20996/2018/19-03-2018 Φ.Ε.Σ. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. διαβίβασης στην 

Υπηρεσία μας του επικαιροποιημένου Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης 
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Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan), καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά 

(Master Plan). 

10. Το αρ. πρ. 11168/19-03-2018 έγγραφο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβολής αντιγράφων σχεδίων της 

μελέτης του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα 

Πειραιά (Master Plan) σε μεγαλύτερη κλίμακα στο Γραφείο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 

11. Το αρ. πρ. 3000.0/21821/2018/21-03-2018 Φ.Ε.Σ. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. διαβίβασης στην 

Υπηρεσία μας των αντιγράφων σχεδίων της μελέτης του Αρχικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan) σε μεγαλύτερη 

κλίμακα. 

12. Το από 22-03-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας μας για γνωστοποίηση στα μέλη της 

Ε.Σ.Α.Λ. του συνδέσμου μεταφόρτωσης του Master Plan του Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά την 

ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που προέκυψαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, καθώς και της 

σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). 

13. Το αρ. πρ. 3121.6/22145/2018/22-03-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας πρόσκλησης των μελών 

της Ε.Σ.Α.Λ. σε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

14. Η υπ’ αρ. 74/01/07-05-2018 Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

(Ε.Σ.Α.Λ.) με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία: «Κατά την εξέταση της υποβληθείσας προς 

έγκριση Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) της Ο.Λ.Π. Α.Ε., διαπιστώθηκαν 

ουσιώδεις παραλείψεις αναφορικά με τις σχετικές προβλέψεις και επιταγές της Σύμβασης 

Παραχώρησης, που εμπόδισαν την ουσιαστική αξιολόγηση – έγκριση του υποβληθέντος σχεδίου. 

Συνεπώς και προκειμένου να καταστεί εφικτή η περαιτέρω ουσιαστική εξέταση και αξιολόγηση, 

απαιτείται η επανυποβολή της μελέτης  μετά την συμπλήρωση των κάτωθι ελλείψεων:  Α. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2(α)(i) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο χρονικός ορίζοντας της Μελέτης Προγραμματικού 

Σχεδίου (Master Plan) πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι την 31-12-2035. Παρόλα αυτά, 

στην υποβληθείσα μελέτη οι προτεινόμενες ενέργειες / έργα προδιαγράφονται με χρονικό ορίζοντα 

μόνο μέχρι το 2021. Συνεπώς, απουσιάζει οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ενέργειες / έργα μετά 

το 2021.  Β. Βάσει των προδιαγραφών εκπόνησης Μελετών Προγραμματικών Σχεδίων (Master 

Plan), στο Στάδιο Β πρέπει να γίνει αναφορά στα βασικά στοιχεία του απαιτούμενου οικονομικού 

προγραμματισμού για την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών / έργων, όπως η κατανομή 

των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων, καθώς και η συμπλήρωση των 

χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος. Στην υποβληθείσα μελέτη δεν περιλαμβάνονται 

τέτοια στοιχεία.». 
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15. Το υπ’ αρ. 3000.0/41336/2018/04-06-2018 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γραφείο κ. ΓΓ. με το 

οποίο διαβιβάσθηκε επικαιροποιημένοMaster Plan Λιμένα Πειραιά (4η Υποβολή). 

16. Το από 05-06-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας μας για γνωστοποίηση στα μέλη της 

Ε.Σ.Α.Λ. του συνδέσμου μεταφόρτωσης του Master Plan του Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά την 74η 

Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ. 

17. Η από 31-05-2018 επιστολή «Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ- Ναυπηγεία Περάματος- Ένωση Μηχανουργών» 

διαβιβασθείσα με το υπ’ αρ. 3000.0/47481/2018/25-06-2018 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ 

Γραφείο κ. ΓΓ. 

18. Το αρ. πρ. 34507/24-08-2018 έγγραφο Ο.Λ.Π. με συνημμένη επικαιροποιημένη έκδοση Master 

Plan Λιμένα Πειραιά (5η Υποβολή), διαβιβασθέν με το υπ’ αρ. 3000.0/63238/2018/27-08-2018 

ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ Γραφείο κ. ΓΓ. 

19. Το αρ. πρ.  3121.6/63126/2018/24-08-2018 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΔΙΛΙΚΥΠ με το 

οποίο αναβάλλεται η προγραμματισθείσα για τις 28-08-2018 Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ λόγω 

υποβολής επικαιροποιημένης έκδοσης του Master Plan (5η Υποβολή) 

20. Το αρ. πρ. 3121.6/76412/2018/17-10-2018 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ με το 

οποίο ζητείται από τον Ο.Λ.Π. η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για το υποβληθέν 

Master Plan (5η Υποβολή). 

21. Το αρ. πρ. 47315/19-11-2018 έγγραφο Ο.Λ.Π. με συνημμένη ψηφιακή επικαιροποιημένη 

έκδοση Master Plan Λιμένα Πειραιά (6η Υποβολή), διαβιβασθέν με το υπ’ αρ. 

3000.0/85966/2018/20-11-2018 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ Γραφείο κ. ΓΓ. 

22. Το αρ. πρ.  3121.6/86083/2018/20-11-2018 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΔΙΛΙΚΥΠ με το 

οποίο αναβάλλεται η προγραμματισθείσα για τις 22-11-2018 Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ λόγω 

υποβολής επικαιροποιημένης έκδοσης του Master Plan (6η Υποβολή) 

23. Το αρ. πρ. 47645/21-11-2018 έγγραφο Ο.Λ.Π. με συνημμένη έντυπη επικαιροποιημένη έκδοση 

Master Plan Λιμένα Πειραιά (6η Υποβολή), διαβιβασθέν με το υπ’ αρ. 3000.0/86965/2018/23-

11-2018 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ Γραφείο κ. ΓΓ. 

24. Η υπ’ αρ. 78/01/20-02-2019 Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

(Ε.Σ.Α.Λ.) με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία: «Α. Εγκρίνει ομόφωνα τις επενδύσεις που 

ορίζονται ως υποχρεωτικές στο Παράρτημα 7.2 του νόμου 4404/16  (ΦΕΚ Α 126/08-07-2016)[(με 

παρατηρήσεις)…], Β. Αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση χερσαίου χώρου (καθορισμού 

Όρων Δόμησης και Χρήσεων Γης) που περιλαμβάνεται στο υποβληθέν Master Plan, η ΕΣΑΛ 

γνωμοδοτεί αρνητικά επί  της πρότασης [(με παρατηρήσεις)…], Γ. Αναφορικά δε με τις Πρόσθετες 

Επενδύσεις η ΕΣΑΛ αποφαίνεται [(κατά περίπτωση με παρατηρήσεις)…], Δ. Επιπλέον 
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παρατίθενται οι ακόλουθες επί μέρους παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων τευχών του Master 

Plan [(παρατηρήσεις)…]» 

25. Η αρ. πρ. 17224/18-04-2019 επιστολή της Ο.Λ.Π. ΑΕ με θέμα «Υπόμνημα απαντήσεων και 

διευκρινίσεων της Ο.Λ.Π. ΑΕ στην Απόφαση της ΕΣΑΛ (78η Συνεδρίαση, αρ. πρωτ. 

3121.6/13600/2019/20-02-2019) με συνημμένα σχέδια (α) Χρήσεων Γης και Όρων Δόμησης (6 

σχέδια), (β) Περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και χαρακτηρισμένων μνημείων (3 

σχέδια) και (γ) Χώρων στάθμευσης (1 σχέδιο) 

26. Την υπ. Αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/53958/36754/996/412 της 24/05/2019 

(ΑΔΑ 789Φ4653Π4-81Η) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού και του 

Υφυπουργού Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα: «Έγκριση του Αρχικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) – ΣΤΑΔΙΟ Α’ και 

ΣΤΑΔΙΟ Β’ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». 

27. Την αριθ. 3000.0/47189/24-06-2019 Πρόσκληση Συνεδρίασης ΕΣΑΛ την 01 Ιουλίου 2019.  

28. Το αρ. πρ. 3121.6/38984/2019/28-05-2019 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ. 

29. Το αρ. πρ. 3113.15.12/44558/2019/14-06-2019 έγγραφο ΔΛΠ. 

30. Η υπ’ αρ. 79/01/01-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΩΣ4653ΠΩ-Ω0Φ) Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.», η οποία καταλήγει με τη διαπίστωση: «το υπ’ 

αρίθμ. 17224/18-04-2019 έγγραφο της Ο.Λ.Π. ΑΕ με τα συνημμένα σε αυτό σχέδια (α) Χρήσεων 

Γης και Όρων Δόμησης (6 σχέδια), (β) Περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 

χαρακτηρισμένων μνημείων (3 σχέδια) και (γ) Χώρων στάθμευσης (1 σχέδιο), δεν αποτελούν νέα 

υποβολή. Ως εκ τούτου για να είναι δυνατή θεσμικά η τελική έγκριση του Master Plan του Ο.Λ.Π. 

συνολικά, πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης να υποβληθεί εκ νέου 

αναθεωρημένη μελέτη Master Plan (τεύχη και σχέδια) με συμπληρωμένα και τροποποιημένα όλα 

τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, τις αποφάσεις της ΕΣΑΛ 

και τις υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ.». 

31. Η αριθμ. 3121.6/47642 Απόφαση του Προέδρου της ΕΣΑΛ (ΦΕΚ 382Δ/03-07-2019) με την 

οποία «εγκρίνει ομόφωνα τις επενδύσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές στο Παράρτημα 7.2 του 

ν. 4404/2016 (…)». 

32. Το αρ. πρ. 37829/30-08-2019 έγγραφο Ο.Λ.Π. ΑΕ με συνημμένο επικαιροποιημένο Σχέδιο 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan) 

διαβιβασθέν με το υπ’ αρ. 3000.0/63509/2019/02-09-2019 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ Γραφείο 

κ. ΓΓ. 

33. Την αριθ. 3121.6/64022/2019/03-09-2019 (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση Συνεδρίασης ΕΣΑΛ 

την 25 Σεπτεμβρίου 2019.  
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34. Το από 16-09-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κου Χρήστου Γερακαράκη με 

συνημμένη νέα επικαιροποιημένη έκδοση του Σχεδίου Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan). 

35. Το αρ. πρωτ. 3121.6/68696/2019/23-09-2019 Εισηγητικό Σημείωμα ΔΙΛΙΚΥΠ Α΄ με θέμα: 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 

(Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». 

36. Το αρ. πρωτ. 3121.6/68698/2019/23-09-2019 Περιληπτικό Σημείωμα ΔΙΛΙΚΥΠ Α΄ με θέμα: 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 

(Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». 

37. Την αρ. πρ. 3616/24-09-2019 Επιστολή Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας κου Βρεττάκου 

Χρήστου. 

38. Το αρ. πρ. 39/2019/25-09-2019 Υπόμνημα Δημάρχου Περάματος, κου Λαγουδάκη Ιωάννη. 

39. Τη νέα επικαιροποιημένη έκδοση του Σχεδίου Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 

Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan), διαθέσιμη σε έντυπη μορφή, που τέθηκε υπόψιν των 

μελών της  ΕΣΑΛ από στελέχη της Ο.Λ.Π. ΑΕ προ της ενάρξεως της Συνεδρίασης (αρ. πρωτ. 

εισερχ. ΔΙΛΙΚΥΠ 4274/26-09-2019) στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα σχέδια α. 

MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-004-03 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» και β. MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-006-06 

«ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΟΜΗΣΗΣ». 

40. Την αρ. πρ. 648/25-09-2019 επιστολή Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. 

41. Την αρ. πρ. Φ 02.18/353/23-09-2019 Επιστολή Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 

Ναυτιλίας. 

42. Την αρ. πρ. Φ 02.18/358/25-09-2019 Επιστολή Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 

Ναυτιλίας. 

43. Την αρ. πρ. 2069/25-09-2019 Επιστολή Ένωσης Βιοτεχνών – Εργοδοτών Μηχανουργών 

Πειραιά. 

44. Την αρ. πρ. 3716/24-09-2019 Επιστολή Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

45. Την αρ. πρ. 105/2019/24-09-2019 Επιστολή Συνδικάτου Εργατ/λων Μετάλλου Ν. Αττικής και 

Εργαζομένων Ναυπηγ/κης Βιομηχανίας Ελλάδος. 

46. Την αρ. πρ. 36616/24-09-2019 Επιστολή Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 

47. Την από 23-09-2019 Επιστολή (ορθή επανάληψη) Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής 

Βιομηχανίας. 

48. Την από 23-09-2019 Επιστολή (ορθή επανάληψη) επιστολή Συνδέσμου Ιδιοκτητών 

Ναυπηγείων Περάματος και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ). 
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Προ της έναρξης των εργασιών της Ε.Σ.Α.Λ., εκπρόσωποι φορέων υπέβαλαν αίτημα αναβολής της 

συζήτησης του εν λόγω θέματος προκειμένου η Ο.Λ.Π. Α.Ε. να προβεί σε διαβούλευση σε σχέση με τα 

δύο νέα πρόσθετα έργα που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη έκδοση του Master Plan, που 

κατατέθηκε στο ΥΝΑΝΠ, στις 30-08-2019 Αυγούστου του 2019.  

Συγκεκριμένα, οι κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα- Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Λαγουδάκης Ιωάννης- 

Δήμαρχος Περάματος, Βρεττάκος Χρήστος- Δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Μώραλης 

Γιάννης - Δήμαρχος Πειραιά, Μανεσιώτης Νίκος- Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, 

Σπυρόπουλος Κων/νος- Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανουργών, Πορικόγιαννης Σωτήριος- 

Πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος, Κανακάκης 

Βασίλειος- Πρόεδρος Ναυπηγοεπισκευαστών ΣΕΝΑΒΙ, Σακέλλης Μιχάλης - Πρόεδρος ΣΕΕΝ, 

Μπελαβίλας Νίκος- Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, ζήτησαν αναβολή της συνεδρίασης γιατί δεν έχουν 

ενημερωθεί για το Master Plan και δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία δημοσιοποίησής του. Επιπλέον, η κα. 

Γιαννούλου- Δικηγόρος- Εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης του Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος 

στην Πειραϊκή και το Σωματείο για την προστασία των Δικαιωμάτων Πολιτών Πειραιά, τοποθετήθηκε 

για το θέμα της χρηματοδότησης της νότιας επέκτασης της κρουαζιέρας, η οποία σύμφωνα με την 

άποψή τους τροποποιεί σε ένα δεύτερο χρόνο το Master Plan και άρα θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί 

μια άλλη φορά. Ο κ. Τσικαλάκης- Πρόεδρος Ένωσης Πλοιάρχων, αναφέρθηκε στο θέμα της πρόσδεσης 

των Ro – Ro που προσεγγίζουν την προτεινόμενη επέκταση του car terminal . Τέλος, εκπρόσωποι των 

εργαζομένων στην ναυπηγοεπισκευή αναφέρθηκαν στην ανάγκη τους να διατηρηθούν οι θέσεις 

εργασίας τους στην περιοχή.  

Στην συνέχεια αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας κάποιοι από τους παρισταμένους, ενώ η Ο.Λ.Π. 

Α.Ε. έκανε παρουσίαση του Master Plan. Σε συνέχεια της ενημέρωσης τοποθετήθηκαν για τις παλαιές 

και νέες επενδύσεις οι εξής:  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Μώραλης ανέφερε ότι υιοθετεί τα αποτελέσματα της προηγούμενης ΕΣΑΛ και 

ότι φαίνεται ότι έχουν προβλεφθεί οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις του προηγούμενου Master 

Plan και θεωρεί ότι ο Δήμος Πειραιά δεν έχει μεγάλη εμπλοκή στις νέες επενδύσεις. Επίσης, 

ενημερώθηκε για τα duty free ότι είναι στα 5.000 τ.μ. και ότι ο συνολικός χώρος των 22.000 τ.μ. είναι 

cruise terminal υπαγόμενος στο καθεστώς ISPS Code και άρα απευθύνεται μόνο στους τουρίστες της 

κρουαζιέρας. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γιώργος Παναγόπολος ρώτησε αν δημιουργούνται νέα 

ναυπηγεία στην περιοχή του και έλαβε αρνητική απάντηση από τον Ο.Λ.Π.. Η κα. Γιαννούλου- 

Δικηγόρος- Εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης του Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος στην Πειραϊκή 

ανέφερε ότι θα έπρεπε να είχε εγκριθεί από πριν η ΣΜΠΕ του Master Plan. Ο κ. Νίκος Μανεσιώτης, 

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά ανέφερε ότι τα22.000 τ.μ. για duty free είναι πολλά σε σχέση 

με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ο κ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος 
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κ. Θεολόγος Κατσουλάκης ανέφερε ότι πρέπει να γίνει αναφορά στις χρήσεις γης της 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος & Σαλαμίνας και ρώτησε αν γίνονται νέα ναυπηγεία, 

λαμβάνοντας αρνητική απάντηση από τον Ο.Λ.Π.. Επίσης, ζήτησε να ξεχωριστούν οι χρήσεις μεταξύ 

Ναυπηγείων και Βάσης. Ο κ. Τριανταφύλλου Παύλος, Κίνηση Ενεργοί Πολίτες της Πειραϊκής ανέφερε 

ότι η νέα επέκταση της προβλήτας της κρουαζιέρας για 2 κρουαζιερόπλοια είναι η Α’ φάση του έργου 

προκειμένου να μεγαλώσει επιπλέον στην Β’ φάση καταστρέφοντας έτσι την Πειραϊκή. Επιπλέον, 

θεωρεί ότι το κτήριο του cruise terminal θα εμποδίζει την θέαση της πόλης προς το Πέραμα και το 

Κερατσίνι και ότι η Πειραϊκή θα βλέπει το πάρκινγκ των λεωφορείων του terminal. Η κα. Γιαννούλου- 

Δικηγόρος- Εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης του Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος στην Πειραϊκή 

ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα βυθοκορήματα και συνέδεσε την επένδυση της Ο.Λ.Π. 

για την επέκταση της νέας προβλήτας cruise terminal με την διαχείριση των βυθοκορημάτων. Η Ο.Λ.Π. 

ανάφερε ότι το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και σύννομο. Ο κ. Σακέλλης Μιχάλης - Πρόεδρος 

ΣΕΕΝ ανέφερε ότι το προτεινόμενο έργο του car terminal στο μώλο Δραπετσώνας μπορεί να 

δημιουργήσει θέματα στην ακτοπλοΐα και θα ήθελε ολιγοήμερη αναβολή 10 ημερών για να το 

συζητήσει με τους συναδέλφους του. Τέλος, ο κ. Ρουσσέτος Λειβαδάς (Τεχνικός Σύμβουλος) ζήτησε 

και αυτός ολιγοήμερη αναβολή για τα θέματα που προκύπτουν (μεταξύ άλλων), με την δημιουργία car 

terminal  στον μώλο Δραπετσώνας.  

 

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα επί του εν λόγω αιτήματος αναβολής ο κ. Πρόεδρος, μεταξύ των μελών 

αποκλειστικά της Ε.Σ.Α.Λ,  προέβη στην παρακάτω εισήγηση:  

Ι. Στο Παράρτημα 6.2.β «Κανόνες και Κατευθυντήριες Γραμμές Κατάρτισης Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης» της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που κυρώθηκε  με το Ν. 4404/2016 και συγκεκριμένα στην περίπτωση 

(iii) Θ αναφέρεται ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει ως 

ελάχιστη πληροφόρηση, μεταξύ άλλων, και έκθεση για τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων με χρήστες, 

κοινότητα, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.   

ΙΙ. Στο άρθρο 6 παρ. 3 (iv) Γ της ως άνω Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι στα πλαίσια 

εξέτασης του Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένων δύναται η Ε.Σ.Α.Λ. να απορρίψει το ως άνω Σχέδιο (όχι, 

όμως, το Μaster Plan) για λόγους που σχετίζονται με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων στις οποίες 

θα έχει προβεί η Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατά την κατάρτιση του προσχεδίου Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτη Διαχείρισης («Master Plan»). 

ΙΙΙ. Στο Διάγραμμα Αλληλουχίας Δράσεων των Προδιαγραφών Προγραμματικών Σχεδίων (Master 

Plan) Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Μάρτιος 2013) που έχει εκδοθεί από τη Γενική 

Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

προ της ολοκλήρωσης του Master Plan, προβλέπεται υποχρέωση λήψης γνωμοδότησης των φορέων  
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επί θεμάτων επιτελικού χαρακτήρα, ενώ στάδιο διαβούλευσης προβλέπεται μόνο στα πλαίσια της 

έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).  

ΙV. Το γεγονός ότι το Master Plan της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατατέθηκε στην Ε.Σ.Α.Λ. προς έγκριση με το από 

9.8.2017 έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

V. Το γεγονός ότι προ της υποβολής του Master Planστις 09/02/2018 είχε διενεργηθεί διαβούλευση της 

Ο.Λ.Π. Α.Ε. με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο δε Παράρτημα του υποβληθέντος Master Plan 

περιλαμβάνεται έκθεση αποτελεσμάτων διαβούλευσης για τις Υποχρεωτικές και τις Πρόσθετες 

Επενδύσεις # Π.Ε. 01 έως και # Π.Ε. 08. 

VI. Το γεγονός ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων η ως άνω διαβούλευση 

συνεχίστηκε και εν συνεχεία υπεβλήθη στις 20/03/2018 επικαιροποιημένο Master Plan, καθώς και 

επικαιροποιημένη έκθεση αποτελεσμάτων διαβούλευσης για τις Υποχρεωτικές και τις Πρόσθετες 

Επενδύσεις # Π.Ε. 01 έως και # Π.Ε. 08. 

VII. Το γεγονός ότι εν συνεχεία έλαβαν χώρα περαιτέρω επικαιροποιήσεις του Master Plan για την 

ενσωμάτωση των σχολίων, παρατηρήσεων ή/και οδηγιών της Ε.Σ.Α.Λ., του Κ.Α.Σ., του Κ.Σ.Ν.Μ. και 

λοιπών ενδιαφερομένων φορέων.  

VIII. Το γεγονός ότι σε συνέχεια της από 1.7.2019 συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ, έλαβε  χώρα περαιτέρω 

επικαιροποίηση του Master Plan επί τα βελτίω και προς συμμόρφωση με τις ληφθείσες κατά την εν 

λόγω συνεδρίαση αποφάσεις. Το δε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρείχε 

αντίγραφο της εν λόγω επικαιροποιημένης έκδοσης σε όσους αιτήθηκαν τη λήψη σχετικού αντιγράφου 

και είχαν σχετικό έννομο συμφέρον.   

IX. Το γεγονός ότι πολλοί εκ των ενδιαφερομένων αιτήθηκαν την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης 

προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για τη διατύπωση των απόψεών τους επί της τελευταίας 

έκδοσης του Master Plan.  

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε., βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με 

το Ν. 4404/2016, οφείλει κατά τη σύνταξη του προσχεδίου Master Plan να προβεί σε διαβουλεύσεις με 

χρήστες, κοινότητα, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, το δε Master Plan θα πρέπει να περιλαμβάνει 

έκθεση με τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων.  

Εν προκειμένω δεδομένου ότι:  

(α) η Ο.Λ.Π. Α.Ε. προέβη σε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, τα αποτελέσματα των οποίων 

περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση του Master Plan για τις Υποχρεωτικές και τις Πρόσθετες 

Επενδύσεις # Π.Ε. 01 έως και # Π.Ε. 08,  

(β) το τελευταίο Master Plan περιλαμβάνει επικαιροποίηση του προηγούμενου,  

(γ) η διαδικασία της διαβούλευσης, εν όψει των προβλεπόμενων στη Σύμβαση Παραχώρησης 

υποχρεώσεων, δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα αυστηρά 

χρονοδιαγράμματα, δεν υφίσταται λόγος αναβολής και η συνεδρίαση θα πρέπει να προχωρήσει και 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός το πλήθος των αιτημάτων που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενα μέρη 

και αφετέρου το γεγονός ότι στην τελευταία έκδοση του Master Plan περιλαμβάνονται δύο νέες 

σημαντικές επενδύσεις, θα ήταν χρήσιμο να διατυπωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων, ο κ. 

Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής τα ακόλουθα:  

1.  Να προχωρήσει η συζήτηση και η λήψη απόφασης για έγκριση ή απόρριψη των προτεινόμενων στο 

Master Plan επενδύσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και όσα είχαν ήδη γίνει αποδεκτά στην από 1.7.2019 

συνεδρίαση της Ε.Σ.Α.Λ. 

2. Σε ό, τι δε αφορά τις δύο νέες προτεινόμενες επενδύσεις Π.Ε.09 Ανάπτυξη Λιμένα Διαχείρισης 

Εμπορευματοκιβωτίων με την Επέκταση του Προβλήτα Ηρακλέους V και του Προβλήτα Γ2 και Π.Ε.10 

Ανάπτυξη Λιμένα Διαχείρισης Αυτοκινήτων με την Επέκταση του Προβλήτα Γ1 και του Μώλου 

Δραπετσώνας, να δοθεί περισσότερος χρόνος στα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους και η σχετική απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. για την έγκριση ή απόρριψή τους να ληφθεί σε νέα 

συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα. 

3. Να προχωρήσει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ευρύτερη γνωστοποίηση / κοινοποίηση της τελευταίας έκδοσης 

του Master Plan προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διατύπωση τυχόν πρόσθετων 

παρατηρήσεων/προτάσεών τους και, αφού λάβει υπ’ όψιν της τις τυχόν παρατηρήσεις/προτάσεις που 

θα υποβληθούν, να υποβάλει έως τις 3 Οκτωβρίου 2019 στην Ε.Σ.Α.Λ. επικαιροποιημένη έκθεση 

διαβουλεύσεων.      

Τα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ. αποδέχθηκαν ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και προχώρησαν 

σε σχετική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και έθεσαν τις παρακάτω παρατηρήσεις:  

Α. Σύμφωνα με υπόδειξη του μέλους από το ΥΠΠΟΑ δε δύναται να εγκριθεί η χρήση περιοχών Ι2 – Ι7 

ως Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη για λόγους προστασίας του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού 

χώρου Αμπελακίων και Κυνόσουρας (ΦΕΚ 305Β /1982 και 1459Β/2001), όπου έλαβε χώρα η ναυμαχία 

της Σαλαμίνας και διότι οι εν λόγω θέσεις βρίσκονται εντός των Αρχαιολογικών Ζωνών Α και Β 

προστασίας του αρχαιολογικού χώρου. Να προβλεφθεί η διαδικασία απομάκρυνσης των υφιστάμενων 

ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων από τον ως άνω χώρο. Για τις υφιστάμενες μονάδες, λόγω των 

συμβατικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Πολιτείας, που εκτείνονται χρονικά έως το 2052, να εγκριθεί 

η παραμονή και λειτουργία τους, αποκλειομένων των επεκτάσεων, μέχρις ότου υλοποιηθεί η διαδικασία 

της απομάκρυνσής τους, η οποία θα δρομολογηθεί με την ως άνω λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων 

της Ελληνικής Πολιτείας. Οι υφιστάμενες μονάδες των περιοχών Ι2, Ι3, Ι4, με χρήση ναυπηγείο, να 

παραμείνουν και λειτουργήσουν, λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων της Ελληνικής 

Πολιτείας όπως αυτές απορρέουν από τον νόμο 4404/2016, αποκλειομένων των επεκτάσεων, μέχρις 

ότου υλοποιηθεί η διαδικασία της απομάκρυνσής τους, η οποία θα δρομολογηθεί με την ως άνω λήξη 

των συμβατικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Πολιτείας. Σε αυτό το διάστημα να επιτρέπεται η 
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επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών καθώς και ο 

εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των μονάδων  ώστε να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. 

Β. Σύμφωνα με υπόδειξη μέλους από το ΥΠΠΟΑ, το σχέδιο της περιοχής του Αρχαιολογικού χώρου 

Κυνόσουρας να μην περιλαμβάνει χρωματικά ράστερ που υποδηλώνουν χρήση γης. 

Γ. Σύμφωνα με υπόδειξη μέλους από το ΥΠΕΝ για τις εξαιρούμενες περιοχές εντός Χ.Ζ.Λ. (1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22i, 22ii, 23ii, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, να μην 

καθοριστούν χρήσεις γης και περιορισμοί δόμησης από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Για την Περιοχή Νο 26 θα ισχύουν οι χρήσεις γης και όροι δόμησης της Περιοχής χρήσης Ι1. 

Δ. Σύμφωνα με υπόδειξη μέλους από το ΥΠΕΝ στο υπόμνημα του Master Plan να συμπληρωθούν τα 

εμβαδά των περιοχών δόμησης βάση των οποίων έχουν υπολογιστεί οι Συντελεστές Δόμησης και 

Συντελεστές Κάλυψης (καθαροί). 

Ε. Σύμφωνα με υπόδειξη μέλους από το ΥΠΕΝ, όπου αναφέρονται στο υπόμνημα παραγωγικές χρήσεις 

με οχλήσεις να συμπληρώνεται το λεκτικό «σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΕΣΑΛ στην 80η Συνεδρίαση της 25-09-2019 (Αρ. Απόφασης 

01/80/25-09-2019) και με την τήρηση των όρων των ακόλουθων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων:  

 

1. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/53958/36754/996/412/24-5-2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 

789Φ4653Π4-81Η). 

2. Την α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/120342/34823/34823/6956/5486/12-2-2013 Υ.Α. 

(ΑΔΑ:ΩΓΣ94653Π4-5Τ3) «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Έργου 

“ Επέκταση Επιβατικού Λιμένα  Πειραιά- Νότια Πλευρά”, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά 

(Ο.Λ.Π)». 

3. Την α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/438189/45023/1301/492/12-10-2018 Υ.Α. 

(ΑΔΑ:ΩΓΣ94653Π4-5Τ3) «Έγκριση Προμελέτης με τίτλο “Ανάδειξη του Κονώνειου τείχους και 

του ταφικού μνημείου Θεμιστοκλή” στο πλαίσιο του έργου “Επέκτασης Επιβατικού Λιμένα 

Πειραιά (Νότια Ζώνη, Φάση Α΄)” του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.)». 

4. Την μελέτη για τον ανασχεδιασμό του SILO - και του περιβάλλοντος χώρου αυτού έχει εγκριθεί 

μελέτη με την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΑΜ/77189/8842/544/159/26-3-2016 (ΑΔΑ: 

ΒΙΞΕΓ-ΗΟΥ). 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΛΚ4653ΠΩ-425



Σελίδα 15 από 45 

 

 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

Αναφορικά με τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις η υπ’ αρ. 78/01/20-02-2019 (αριθμ. 3121.6/47642 

Απόφαση του Προέδρου της ΕΣΑΛ, ΦΕΚ 382Δ/03-07-2019) Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Λιμένων, με την οποία έχουν ήδη εγκριθεί, συμπληρώνεται ως εξής: 

 

Ως προς την επένδυση Υ.Ε.01:«Νότια Επέκταση Λιμένα κρουαζιέρας (Α’ φάση)», ισχύουν, από 

πλευράς ΥΠ.ΠΟ.Α., τα κάτωθι:  

A. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις (σχετ. 1,2,3) του ΥΠΠΟ 

B. Το έργο της ανάδειξης του Kονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή να 

συγχρονιστεί με το λιμενικό έργο της επέκτασης της Κρουαζιέρας, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών απαιτούμενων ανασκαφικών εργασιών. 

C. Κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης ανάδειξης του Kονώνειου τείχους και του ταφικού 

μνημείου του Θεμιστοκλή και την υλοποίηση του εν λόγω έργου να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω 

και τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση σχετ.3.  

 

Ως προς την επένδυσηΥ.Ε.03:«Μετατροπής της 5-γωνικής αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό» η 

οριστική μελέτη του Έργου θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

 

Ως προς την επένδυση Υ.Ε.11 “Βελτίωση Υποδομών ΝΕΖ ”ισχύει ο όρος «Το σύνολο των εργασιών 

βελτίωσης των Υποδομών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, καθώς και οι εργασίες 

κατασκευής του προβλεπόμενου πλωτού Προβλήτα, να γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Ε.Α. και 

κατά περίπτωση υπό την εποπτεία καταδυόμενων αρχαιολόγων, οι οποίοι θα προσληφθούν από τον 

φορέα του Έργου για τον σκοπό αυτό».(σχετ.1) 

 

Β. Πρόσθετες Επενδύσεις 

Η ΕΣΑΛ εγκρίνει τις Πρόσθετες Επενδύσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στο σχέδιο MS01-02-PMT-

SUR-PMD-DWG-004-03 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» κλίμακας 1:5000 της «Domos Feron Consulting Engineers»:  

 

1. #Π.Ε.01 - Νέα Αποθήκη στην πρώην περιοχή ΟΔΔΥ. 
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2. #Π.Ε.02 Πενταώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους ή/και 

εναλλακτικά στην Περιοχή Γ1 

Ως προς την επένδυση αυτή :Στον 5ο όροφο (πλάκα οροφής) του πενταώροφου κτιρίου 

στάθμευσης αυτοκινήτων (Π.Ε.02)να διαμορφωθεί χώρος πρασίνου. 

3. #Π.Ε.03 - Οικολογικά Λεωφορεία (Ecobuses) έχει ήδη εγκριθεί 

4. #Π.E.04 - Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην περιοχή της Νότιας Ζώνης 

του Λιμένα. 

Ως προς την επένδυση αυτή: 

Α) Σε σχέση με την προστασία των εγκείμενων αρχαιοτήτων, το μέγεθος των νέων κατασκευών 

για τον Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας στην Περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα να 

περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της χρήσης της 

κρουαζιέρας (άφιξη, αναχώρηση και συνοδές ανάγκες), σύμφωνα και με τη γνώμη της ΕΣΑΛ, 

όπως διατυπώθηκε αναλυτικά στα Πρακτικά της 19-2-2019 συνεδρίασής της (Θέμα 1ο 78ης 

Ημερήσιας Διάταξης). 

Β) Η χωροθέτηση και ο εν γένει σχεδιασμός των εν λόγω κτηριακών εγκαταστάσεων να 

εξασφαλίσουν τη θέση του χώρου της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και την αμφίδρομη θέαση του εν 

λόγω χώρου και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή. 

Γ) Να προβλεφθεί διάσπαση των όγκων του Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην Περιοχή της 

Νότιας Ζώνης του Λιμένα και να μειωθεί κατά το δυνατόν το ύψος του κτηρίου για λόγους 

προστασίας και ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή 

σεαυτό το τμήμα. Η σχετική μελέτη να υποβληθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ 

προς έγκριση κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 

5. #Π.Ε.05 - Παγόδα-Ξενοδοχείο 5*. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του κτιρίου της Παγόδας 

και τη μετατροπή του σε Ξενοδοχείο 5*.  

Ως προς την επένδυση αυτή :Επισημαίνεται ότι η οριστική μελέτη του Έργου θα υποβληθεί 

προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

Να απαλειφθεί ο όρος ανακατασκευή δεδομένου ότι πρόκειται περί μνημείου και επιτρέπεται 

μόνο η επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και μετατροπή της χρήσης μετά από έγκριση των 

αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ 

6. #Π.Ε.06 - Μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 4* και 5*.  

Ως προς την επένδυση αυτή :Να διατηρηθούν και να μην κατεδαφιστούν οι εν λόγω αποθήκες 

για λόγους προστασίας του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης (ΦΕΚ Β 

527 και Δ 217).Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάρρευσης από φυσικά αίτια των δύο 

υφιστάμενων κτιρίων αποθηκών και του κτιρίου “Silos”, δύνανται να αποκαθίστανται ως είχαν.  

7. #Π.Ε.07 Μετατροπή της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη.  
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Ως προς την επένδυση αυτή :επισημαίνεται ότι ισχύουν οι κάτωθι γενικοί όροι (σχετ1): 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η επικοινωνία του κοινού με τα μνημεία (στην 

περιοχή του Κονώνειου τείχους και του ονομαζόμενου ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή) και η 

σύνδεση εν γένει του αστικού ιστού της πόλης του Πειραιά με τις αρχαιότητες, μέσω κατάλληλων 

διαμορφώσεων (περιπάτου, αστικού πρασίνου κλπ), να υποβληθεί προς έγκριση σχετική μελέτη 

εν είδει λειτουργικού διαγράμματος για όλη την περιοχή (Ακτή Ξαβερίου, Παλατάκι, Μόλος 

Θεμιστοκλέους), όπου θα παρουσιάζεται με σαφήνεια η οργάνωση της ζώνης, οι χώροι προς 

δόμηση, τα προβλεπόμενα κτίρια, οι διαδρομές πεζών και οχημάτων, οι χώροι πρασίνου κλπ. 

- Για την επίτευξη των στόχων της Πολιτιστικής Ακτής (άρθρο 12, πργ. 4, εδάφιο ε-γγ του 

Ν.4277/2014, ΦΕΚ 156 Α), της οποίας επιβεβαιώνεται η ανάγκη δημιουργίας, κρίνεται 

απαραίτητο: α) να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Δημόσιου Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων 

στο κτήριο του SILO (σχετ. 4) και β) να ενταχθούν στα όρια της Πολιτιστικής Ακτής – πέραν 

τουαρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης και του Κονώνειου τείχους – οι δεξαμενές 

Βασιλειάδη, ο ταινιόδρομος και η Πέτρινη Αποθήκη,σύμφωνα τους οποίους η Πέτρινη 

Αποθήκη εντάσσεται στα όρια της Πολιτιστικής Ακτής.  

Για την Π.Ε.07 ισχύει επιπρόσθετα οκάτωθι όρος: 

- Να εκπονηθεί μελέτη, εν είδει λειτουργικού διαγράμματος, και αυτή να υποβληθεί προς 

έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, με στόχο την ενοποίηση του 

αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης με τους λοιπούς χώρους της Πολιτιστικής Ακτής 

και τη σύνδεση του περιβάλλοντος αστικού ιστού με την Πολιτιστική Ακτή, όπου θα 

παρουσιάζεται με σαφήνεια η οργάνωση της ζώνης, οι χώροι προς δόμηση, τα προβλεπόμενα 

κτίρια, οι διαδρομές πεζών και οχημάτων, οι χώροι πρασίνου κλπ. 

Επισημαίνεται ότι η οριστική μελέτη του εν λόγω έργου  θα υποβληθεί προς έγκριση στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

8. #Π.Ε.08 - Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε. 

Ως προς την επένδυση αυτή :Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και 

εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης του Έργου, η οποία θα τεθεί υπόψη του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση: 

A. Να γίνει μείωση του όγκου και του ύψους της προτεινόμενης κατασκευής, για λόγους 

προστασίας του Κονώνειου τείχους και η χωροθέτηση αυτού να γίνει εις τρόπον ώστε να 

εγγράφεται αρμονικά στο περιβάλλον του μνημείου. 

B. Η σχετική μελέτη να υποβληθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση 

κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 
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C. Να μετακινηθεί η προβλεπόμενη από την υποβληθείσα μελέτη γραμμή ISPS παρά το όριο 

της προβλεπόμενης ζώνης πρασίνου που περιβάλλει το ως άνω μνημείο (σχετ.2). 

D. Να διαμορφωθεί ανοικτός χώρος αστικού πρασίνου στην εν λόγω περιοχή που οριοθετείται 

από το Κονώνειο τείχος στα ΒΔ και την οδό πρόσβασης στον χώρο της κρουαζιέρας στα ΝΑ, 

ο οποίος να αποδοθεί στην πόλη. 

9. #Π.Ε.09 - Ανάπτυξη Λιμένα Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων με την Επέκταση του 

Προβλήτα Ηρακλέους V και του Προβλήτα Γ2  

10. #Π.Ε.10 Ανάπτυξη Λιμένα Διαχείρισης Αυτοκινήτων με την Επέκταση του Προβλήτα Γ1 

και του Μόλου Δραπετσώνας. 

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις αυτές (ΠΕ09 & ΠΕ10): 

Α. Προτείνεται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. να προχωρήσει σε ευρύτερη 

γνωστοποίηση της τελευταίας έκδοσης του Master Plan προκειμένου να δοθεί περισσότερος 

χρόνος στους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση και να εκφράσουν τις τυχόν παρατηρήσεις 

τους και να υποβάλει έως τις 3 Οκτωβρίου 2019 στην Ε.Σ.Α.Λ.  επικαιροποιημένη έκθεση 

διαβουλεύσεων.   

Β.  Η Ε.Σ.Α.Λ. δεν διατύπωσε απόφαση επί αυτών των 2 νέων επενδύσεων. Ωστόσο το θέμα 

συζητήθηκε και εκφράστηκαν απόψεις για την σκοπιμότητα και την ένταξη των 

συγκεκριμένων επενδύσεων στο χώρο. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΕΣΑΛ ενημέρωσε το 

Σώμα ότι έχει κάνει εκτεταμένη διαβούλευση με τους φορείς της ναυπηγοεπισκευής και την 

Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το μώλο της Δραπετσώνας που αποτέλεσμα είχε μια νέα πρόταση της Ο.Λ.Π. 

Α.Ε., η οποία περιορίζει κατά πολύ την επέκταση του προτεινόμενου (στην έκδοση του 

Master Plan του Αυγούστου 2019) car terminal . Συγκεκριμένα προτείνεται η διατήρηση του 

μώλου και της υφιστάμενης χρήσης του από τα 800 μ. που είναι σήμερα στα 660 μ. Τα 

υπόλοιπα 140 μ. προτείνεται να διατεθούν για την νέα (μειωμένη) επέκταση του car terminal . 

Επίσης, για το θέμα της επέκτασης του container terminal στους προβλήτες Ηρακλέους V 

και Γ2, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προοπτική του λιμένα να επεκτείνει την κύρια του 

λειτουργία, αλλά και στο κρίσιμο θέμα της όχλησης που θα προκληθεί στον γειτνιάζον 

οικιστικό ιστό. Τέλος σημειώνεται, πως οι προτεινόμενες νέες δύο επενδύσεις δεν 

επηρεάζουν – τροποποιούν τις υφιστάμενες χρήσεις γης ωστόσο αυξάνουν την ένταση αυτών 

των χρήσεων.  

Γ.  Εφόσον εγκριθούν οι εν λόγω πρόσθετες επενδύσεις από την επόμενη Ε.Σ.Α.Λ. επιβάλλεται 

α) να προσδιοριστεί το πλοίο σχεδιασμού στο προτεινόμενο κρηπίδωμα στο container 

terminal β) να εκπονηθούν μελέτες πλοήγησης πλοίου (containership και Ro-Ro), κυματικής 

διαταραχής και ακτομηχανική. 
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Για το σύνολο των Έργων που περιλαμβάνονται στο παρόν Master Plan ισχύουν οι κάτωθι γενικοί 

όροι (σχετ.1): 

- Η σχετική Σ.Μ.Π.Ε. να υποβληθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση 

κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 

- Το σύνολο των επιμέρους μελετών που αφορούν σε έργα τα οποία εμπίπτουν εντός του 

αρχαιολογικού χώρου περιοχής του Δήμου Πειραιά και της περιοχής “Καστράκι”, Δ.Ε. 

Δραπετσώνας, Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ Δ 217) και στον Επιβατικό Λιμένα 

Πειραιά σε σχέση με υφιστάμενα νεώτερα μνημεία, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτών, 

να υποβληθούν προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

- Πέραν της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων, να δρομολογηθεί με ευθύνη της Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε 

συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ και τους λοιπούς συναρμοδίους φορείς, κυκλοφοριακή μελέτη, με 

βάση τους αναμενόμενους φόρτους επισκεπτών. 

- Η παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών (χερσαίων και ενάλιων), καθώς και οι 

εργασίες προστασίας, ανάδειξης, αποκατάστασης και συντήρησης αρχαιολογικών ευρημάτων και 

μνημείων στο πλαίσιο του έργου να πραγματοποιηθούν βάσει Μνημονίου Συναντίληψης και 

Συνεργασίας που θα συναφθεί κατά το υπόδειγμα του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86), που θα 

περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα Σ.Μ.Π.Ε. 

- Το σύνολο των εργασιών στην ενάλια περιοχή του Εμπορικού Λιμένα Πειραιά, να γίνουν κατόπιν 

συνεννόησης με την Ε.Ε.Α. και κατά περίπτωση υπό την εποπτεία καταδυόμενων αρχαιολόγων, 

οι οποίοι θα προσληφθούν από τον φορέα του έργου για τον σκοπό αυτό. 

- Το σύνολο των εργασιών βελτίωσης των υποδομών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 

Περάματος, καθώς και οι εργασίες κατασκευής του προβλεπόμενου πλωτού προβλήτα, να γίνουν 

κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Ε.Α. και κατά περίπτωση υπό την εποπτεία καταδυόμενων 

αρχαιολόγων, οι οποίοι θα προσληφθούν από τον φορέα του έργου για τον σκοπό αυτό. 

- Το σύνολο των εκσκαφικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν εντός των ορίων του 

κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου περιοχής του Δήμου Πειραιά και της 

περιοχής “Καστράκι”, Δ.Ε. Δραπετσώνας, Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ Δ 217), να 

γίνει υπό την επίβλεψη εκπροσώπων της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

- Η αλλαγή χρήσης ή/και η επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εντός των ορίων του 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου περιοχής του Δήμου Πειραιά και της περιοχής “Καστράκι”, 

Δ.Ε. Δραπετσώνας, Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ Δ 217), να γίνει κατόπιν έγκρισης 

της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 
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- Oι όποιες επεμβάσεις στις μόνιμες κτιστές δεξαμενές του λιμένα Πειραιά να τύχουν της έγκρισης 

του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το άρθρο 6, πργ. 10 του ν. 3028/2002. 

- Σε περίπτωση τροποποίησης ή συμπλήρωσης του εν θέματι Master Plan, αυτό να κατατεθεί στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου. 

Ειδικά ως προς τη πρόσθετη δραστηριότητα ”Λειτουργία Επιβατικού Σταθμού κρουαζιέρας στον 

Αγ. Νικόλαο” επισημαίνεται ότι ισχύει : 

- Η αλλαγή χρήσης ή/ και η επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εντός των ορίων του κηρυγμένου 

αρχαιολογικού χώρου περιοχής του Δήμου Πειραιά και της περιοχής “Καστράκι”, Δ.Ε. 

Δραπετσώνας, Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ Δ 217), να γίνει κατόπιν έγκρισης της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.(σχετ.1) 

- Όσον αφορά στο  έργο «Ανάδειξη Κονώνειου Τείχους και Ταφικού Μνημείου Θεμιστοκλή» 

ισχύουν οι κάτωθι όροι (σχετ.1) :  

A. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις (σχετ.2 και 3). 

B. Το έργο της ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή να 

συγχρονιστεί με το λιμενικό έργο της επέκτασης της Κρουαζιέρας, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών απαιτούμενων ανασκαφικών εργασιών. 

C. Κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και του ταφικού 

μνημείου του Θεμιστοκλή και την υλοποίηση του εν λόγω έργου να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω 

και τα προβλεπόμενα στην Υ.Α.(σχετ.3). 

Επιπλέον ισχύει σύμφωνα με την (σχετ.1) ο κάτωθι όρος: 

- Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η επικοινωνία του κοινού με τα μνημεία (στην 

περιοχή του Κονώνειου τείχους και του ονομαζόμενου ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή) και η 

σύνδεση εν γένει του αστικού ιστού της πόλης του Πειραιά με τις αρχαιότητες, μέσω κατάλληλων 

διαμορφώσεων (περιπάτου, αστικού πρασίνου κλπ), να υποβληθεί προς έγκριση σχετική μελέτη εν 

είδει λειτουργικού διαγράμματος για όλη την περιοχή (Ακτή Ξαβερίου, Παλατάκι, Μόλος 

Θεμιστοκλέους), όπου θα παρουσιάζεται με σαφήνεια η οργάνωση της ζώνης, οι χώροι προς 

δόμηση, τα προβλεπόμενα κτίρια, οι διαδρομές πεζών και οχημάτων, οι χώροι πρασίνου κλπ. 

Ως προς την Πολιτιστική Ακτή ισχύουν οι κάτωθι όροι (σχετ.1): 

Για την επίτευξη των στόχων της Πολιτιστικής Ακτής (άρθρο 12, πργ. 4, εδάφιο ε-γγ του ν.4277/2014, 

ΦΕΚ 156 Α), της οποίας επιβεβαιώνεται η ανάγκη δημιουργίας, κρίνεται απαραίτητο: α) να 

εξασφαλιστεί η λειτουργία του Δημόσιου Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτήριο του SILO, για 

τον ανασχεδιασμό του οποίου - και του περιβάλλοντος χώρου αυτού έχει εγκριθεί μελέτη από το 
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ΥΠΠΟΑ.(σχετ.4) και β) να ενταχθούν στα όρια της Πολιτιστικής Ακτής – πέραν του αρχαιολογικού 

χώρου της Ηετιώνειας Πύλης και του Κονώνειου τείχους – οι δεξαμενές Βασιλειάδη, ο ταινιόδρομος 

και η Πέτρινη Αποθήκη. 

- Να εκπονηθεί μελέτη, εν είδει λειτουργικού διαγράμματος, και αυτή να υποβληθεί προς έγκριση 

στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, με στόχο την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της 

Ηετιώνειας Πύλης με τους λοιπούς χώρους της Πολιτιστικής Ακτής και τη σύνδεση του 

περιβάλλοντος αστικού ιστού με την Πολιτιστική Ακτή, όπου θα παρουσιάζεται με σαφήνεια η 

οργάνωση της ζώνης, οι χώροι προς δόμηση, τα προβλεπόμενα κτίρια, οι διαδρομές πεζών και 

οχημάτων, οι χώροι πρασίνου κλπ. 

- Αναφορικά με το υφιστάμενο στην περιοχή κτήριο του Ο.Λ.Π. (κτίριο μηχανογράφησης και 

συνεργείο), να βελτιωθούν οι όψεις επί τω απλουστέρω σύμφωνα με μελέτη που θα κατατεθεί στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και να προβλεφθεί πολιτιστική χρήση σε επόμενη φάση. 

Γ. Χρήσεις Γης – Όροι Δόμησης 

Η ΕΣΑΛ λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όπως αυτή 

αποτυπώνεται στο σχέδιο MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-007-01 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΟΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)», γνωμοδοτεί θετικά ως 

προς τους όρους δόμησης και χρήσεις γης των περιοχών χρήσης και εκμετάλλευσης Ο.Λ.Π. Α.Ε. όπως 

αυτές παρουσιάζονται στο σχέδιο MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-006-05 «ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ» κλίμακας 

1:5000 της «Domos Feron Consulting Engineers»το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του λιμένα, με την 

προϋπόθεση των συμπληρώσεων όπως περιγράφονται παρακάτω : 

Το σχέδιο των χρήσεων γης και όρων δόμησης αποτυπώνει τις προτάσεις της διοίκησης της Ο.Λ.Π. 

Α.Ε. Το σχέδιο αυτό, χρησιμοποιεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του συνημμένου MASTER PLAN στον 

Ν.4404 (ΦΕΚ. Α126/08-Ο7-2016).  Στο Παράρτημα 2B’ Σταδίου του Master Plan, επισυνάπτεται 

Πίνακας με τους Υφιστάμενους Όρους Δόμησης και Χρήσεων Γης (ΦΕΚ 184Α/27-09-2012), όπως 

εγκρίθηκαν από την ΕΣΑΛ, και τους Προτεινόμενους Όρους Δόμησης, όπως προτείνονται από την 

Ο.Λ.Π. ΑΕ, καθώς και Πίνακας Περιοχών Μελλοντικής Δόμησης.  

Στη νέα πρόταση της Ο.Λ.Π. ΑΕ, οι τρεις βασικές διακριτές Ζώνες, ήτοι, Επιβατικός Λιμένας, 

Εμπορικός Λιμένα και Ναυπηγοεπισκευή υποδιαιρούνται σε Υποζώνες, προκειμένου να αποδοθούν 

πιο συγκεκριμένες χρήσεις γης ανά περιοχή.  

Όπως, φαίνεται στον Πίνακα με Υφιστάμενους και Προτεινόμενους Συντελεστές Κάλυψης και 

Δόμησης, το συνολικό επιτρεπόμενο εμβαδό κάλυψης και δόμησης των βασικών Ζωνών (Επιβατικός, 

Εμπορικός, Ναυπηγοεπισκευή), δεν αυξάνεται.  
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Γενικότερα προτείνονται μικρότεροι συντελεστές κάλυψης και δόμησης από τους ήδη υφιστάμενους 

σε ισχύ, βάσει των αποφάσεων της ΕΣΑΛ. Οι όποιες τροποποιήσεις που αφορούν αύξηση των 

συντελεστών σχετίζονται είτε για τη τακτοποίηση της υφιστάμενης δόμησης (όπως π.χ. στην Υποζώνη 

Ζ της Ιχθυόσκαλας), είτε για την υλοποίηση συγκεκριμένων πρόσθετων επενδύσεων (όπως π.χ. στην 

Υποζώνη ΣΤ’ για την κατασκευή του πολυώροφου garage).  

Τα κτίρια που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της υφιστάμενης κάλυψης και δόμησης και 

βρίσκονται εντός της Χ.Λ.Ζ. είναι αυτά που περιγράφονται στο παράρτημα 3.5 του Ν.4404 (ΣΠ2016 - 

ΦΕΚ. Α126/08-07-2016) και όσα κατασκευάστηκαν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Σ.Ε.Π. 

ΑΕ. Ιούνιος 2019. Κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί δεν προσμετρήθηκαν.   

Σημειώνεται ότι από το εμβαδό αναφοράς κάθε παρακάτω Υποζώνης, έχουν αφαιρεθεί οι επιφάνειες 

που έχουν παραχωρηθεί από την Ο.Λ.Π. ΑΕ σε Δήμους, Υπουργεία και Οργανισμούς.  

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Master Plan να συμπληρωθεί με τη 

μελέτη ανάλυσης και τεκμηρίωσης η οποία θα περιλαμβάνει δύο ενότητες Α). Χωροταξική και 

πολεοδομική οργάνωση εντός και εκτός ζώνη λιμένα σε ενδεικτική απόσταση 1 km και Β). Αξιολόγηση 

υφιστάμενης χωρικής οργάνωσης του λιμένα-τεκμηρίωση χωρικής ανάπτυξης του λιμένα, σύμφωνα με 

τις Προδιαγραφές Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) λιμένων Διεθνούς ενδιαφέροντος του Υπ. 

Ναυτιλίας και τις σχετικές υποδείξεις του ΥΠΕΝ.  Το σύνολο των δύο ενοτήτων Α και Β (ανάλυσης 

και τεκμηρίωσης) να συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης ΣΜΠΕ. 

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλες τις περιοχές της Χ.Ζ.Λ. απαιτείται η προηγούμενη 

έγκριση διαγράμματος διαμόρφωσης (Master Plan) της οικείας περιοχής δόμησης από το αρμόδιο 

Συμβούλιο του ΥΠΕΝ.  

Μικρή μετατόπιση της θέσης των οριοθετημένων περιοχών δόμησης, σε κάθε υποπεριοχή, δύναται να 

πραγματοποιείται με σχετική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν 

θετικής γνωμοδότησης της ΕΣΑΛ. 

Επιτρέπεται η δόμηση εκτός των οριοθετημένων περιοχών δόμησης, για βοηθητικές εγκαταστάσεις 

συνοδές και απαραίτητες ως προς την κύρια χρήση, πχ. Υποσταθμοί, αντλιοστάσια, φάροι κλπ. 

Ειδικά για την περιοχή Ι7 της Σαλαμίνας, για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται επιπλέον και 

η γνωμοδότηση του αρμοδίου Δασαρχείου περί του δασικού ή μη χαρακτήρα του γηπέδου παρέμβασης, 

καθώς και γεωλογική διερεύνηση για την γεωλογική καταλληλόλητα του εδάφους της περιοχής 

παρέμβασης. 

Οι ιδιοκτήτες των μονάδων Ναυπηγείων των περιοχών Ι2, Ι3 και Ι4 να καταθέσουν στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε διάστημα ενός μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης 

την αποτύπωση της υφιστάμενης κάλυψης και δόμησης των εν λόγω μονάδων. 
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Με βάση τα παραπάνω και τη διαλογική συζήτηση που διενεργήθηκε οι Χρήσεις Γης και Όροι Δόμησης 

εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ο.Λ.Π. ΑΕ διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
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ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
 

Ι. ΖΩΝΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
 

Στην Ζώνη του Επιβατικού Λιμένα έχουν διατηρηθεί οι ίδιοι Μέσοι Συντελεστές Κάλυψης και 

Δόμησης όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, ΦΕΚ152/03-05-2012.  

 

ΥΠΟΖΩΝΗ A 
Περιοχή Κρουαζιέρας Κεντρικού Λιμένα - Ε=292.260,66 τ.μ. - (Επιφάνεια Δόμησης Υ= 83.704,92 

τ.μ.) 

  

Στην Υποζώνη Α, ονομαζόμενη ως Περιοχή Κρουαζιέρας Κεντρικού Λιμένα, συνολικής επιφάνειας 

292.260,66 τ.μ. επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με το λιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, 

καθώς και τον τουρισμό και την αναψυχή.  

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις λιμενικής ζώνης επιβατικής-τουριστικής 

δραστηριότητας, τερματικού σταθμού εξυπηρέτησης επιβατών, τουρισμού – αναψυχής, καθώς και 

πολιτιστικές χρήσεις. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 146.130,33 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται μέσος συντελεστής κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,25 και μέσος συντελεστής δόμησης Μ.Σ.Δ. = 

0,50.  

Στην Υποζώνη Α επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα 

2. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους,  

3. Εμπορικά Καταστήματα  

4. Ελεύθεροι χώροι – πράσινο  

5. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού λιμένα 

6. Αποθήκες 

7. Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

8. Εκπαίδευση / σχολές Λ/Σ με ιδία νομοθεσία 

 

Αναφορικά με τον Τουρισμό και Αναψυχή επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

2. Θρησκευτικοί χώροι. 

3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

4. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

5. Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 

6. Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας 

7. Εστίαση. 

8. Αναψυκτήρια. 

9. Αναψυχή – Κέντρα Διασκέδασης 

10. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

11. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 

3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) 

σκαφών και τουριστικών λεωφορείων). 

12. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 

εξυπηρέτηση οχημάτων. 

13. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

14. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Α, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 
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ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:   

Mέσος Σ.Κ.: 0,25  Σ.Κ = 0,87  

Mέσος Σ.Δ.: 0,50  Σ.Δ = 1 ,75 

Μέγιστο ύψος: 22,00μ.  

(Εξαιρούνται τα υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις και τα χαρακτηρισμένα μνημεία) 

Μέγιστο αριθμός ορόφων: 6 

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Β 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ B1.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ- 

Ε=127.787,05τ.μ.(Επιφάνεια Δόμησης B1= 32.870,58 τ.μ.)   

ΠΕΡΙΟΧΗ B2.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

Ε=142.827,06 τ.μ. (Επιφάνεια Δόμησης B2= 19.955,72 τ.μ.)   

(Συνολική Επιφάνεια Δόμησης (B1+B2) = 52.826,30 τ.μ.)   

 

Στην Υποζώνη Β, ονομαζόμενη ως Περιοχή Ακτοπλοΐας Κεντρικού Λιμένα διακρινόμενη σε δύο 

περιοχές Β1 επιφάνειας 127.787,05 τ.μ. και Β2 επιφάνειας 142.827,06 τ.μ. επιτρέπονται 

δραστηριότητες σχετικές με το λιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, καθώς και τον τουρισμό και 

την αναψυχή.  

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις  λιμενικής ζώνης επιβατικής-τουριστικής 

δραστηριότητας, επιβατικού σταθμού, τουρισμού – αναψυχής και πολιτιστικές χρήσεις. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 135.307,06 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται μέσος συντελεστής κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,25 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ. = 

0,50.  

Στην Υποζώνη Β επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους,  

2. Ελεύθεροι χώροι – πράσινο  

3. Αποθήκες 

4. Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

5. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα 

 

Αναφορικά με τον Τουρισμό και Αναψυχή επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

2. Θρησκευτικοί χώροι. 

3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

4. Κέντρο Υγείας 

5. Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 

6. Εμπορικά καταστήματα 

7. Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας 

8. Εστίαση. 

9. Αναψυκτήρια. 

10. Αναψυχή  

11. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 

επιχειρήσεις. 
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12. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο).Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 

3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) 

σκαφών και τουριστικών λεωφορείων). 

13. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 

εξυπηρέτηση οχημάτων. 

14. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

15. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Β, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,25  Σ.Κ = 1,28 

Mέσος Σ.Δ.: 0,50  Σ.Δ. =2,56 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

Υποσημείωση: Χρήση της πέτρινης αποθήκης ως μουσείο. 

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Γ 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΕΤΙΩΝΙΑΣ 

ΑΚΤΗΣ- Εολικόν Γ=225.529,21 τ.μ.  (Ε Γ1 = 80495,79τ.μ.)  

(Επιφάνεια Δόμησης Γ= 90.770,04 τ.μ.)   

Στην Υποζώνη Γ, ονομαζόμενη ως Περιοχή Ακτοπλοΐας Κεντρικού Λιμένα στην Περιοχή της 

Ηετιώνιας Ακτής ολικής επιφάνειας 225.529,21 τ.μ. και της ορισμένης υποπεριοχής Γ1 επιφάνειας = 

80.495,79 τ.μ. επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με το λιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, τον 

δεξαμενισμό των πλοίων, τον τουρισμό καθώς και τη βιοτεχνία και βιομηχανία.  

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις  λιμενικής ζώνης επιβατικής-τουριστικής 

δραστηριότητας, τουρισμού – αναψυχής, πολιτιστικές χρήσεις, καθώς και βιοτεχνικών και 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων (χαμηλής μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις). 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 90.770,04 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. =  0,25 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης = 0,50.  

Στην Υποζώνη Γ επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους,  

2. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων  - μηχανημάτων και εξοπλισμού λιμένα, 

3. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα 

4. Ελεύθεροι Χώροι - Πράσινο  

5. Αποθήκες 

6. Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

7. Εκπαίδευση / Σχολές 

 

Αναφορικά με τον Τουρισμό και Αναψυχή επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

2. Θρησκευτικοί χώροι. 

3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

4. Κέντρο υγείας 

5. Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 
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6. Εμπορικά καταστήματα  

7. Γραφεία / Κέντρα Έρευνας 

8. Εστίαση. 

9. Αναψυκτήρια. 

10. Αναψυχή  

11. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

12. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο).Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 

3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) 

σκαφών και τουριστικών λεωφορείων . 

13. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 

εξυπηρέτηση οχημάτων. 

14. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

15. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Γ, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,25  Σ.Κ. = 0,62 

Mέσος Σ.Δ.: 0,50  Σ.Δ. = 1,24 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάρρευσης από φυσικά αίτια των δύο υφιστάμενων κτιρίων αποθηκών 

και του κτιρίου “Silos”, δύνανται να αποκαθίστανται ως είχαν. 

 

Υποσημείωση: Χρήση του κτιρίου “Silos” ως μουσείο. 

 

 

ΙΙ. ΖΩΝΗ ΕMΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
 

ΥΠΟΖΩΝΗ Δ 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΜΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ & ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΕΥΔΑΠ"  ΣΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ- Ε=48.877,00 τ.μ.  

(Επιφάνεια Δόμησης Δ= 18.702,50 τ.μ.)  

 

Στην Υποζώνη Δ, ονομαζόμενη ως Περιοχή Όρμων Σφαγείων και Δραπετσώνας και «ΕΥΔΑΠ» στα 

Όρια του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, συνολικής επιφάνειας 48.877,00 τ.μ. επιτρέπονται 

δραστηριότητες σχετικές με το λιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, την κοινή ωφέλεια,  καθώς και 

τη βιοτεχνία και βιομηχανία.  

Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις  λιμενικής ζώνης εμπορικής δραστηριότητας, 

εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας, καθώς και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(χαμηλής μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 18.702,50 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. =  0,25 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ. = 

0,50.  

Στην Υποζώνη Δ επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 
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Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Ελεύθεροι Χώροι –Πράσινο  

2. Θρησκευτικοί Χώροι 

 

Αναφορικά με τις Παραγωγικές Δραστηριότητες (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός) 

2. Χώρος μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 

3. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. 

4. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις) 

5. Ελεύθεροι χώροι – πράσινο  

6. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ. 

7. Αναψυχή  

8. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο).Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 

3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) 

σκαφών και τουριστικών λεωφορείων. 

9. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

10. Αναψυκτήρια. 

11. Εστίαση. 

12. Αποθήκες. 

13. Εμπορικά καταστήματα  

14. Θρησκευτικοί χώροι. 

 
Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Δ, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,25  Σ.Κ. = 0,65 

Mέσος Σ.Δ.: 0,50  Σ.Δ. = 1,31 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Ε 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Ε=7.847,17 τ.μ.  

 

Στην Υποζώνη Ε, ονομαζόμενη ως Περιοχή Πορθμείου Περάματος,  συνολικής επιφάνειας 7.847,17 

τ.μ. επιτρέπονται επιβατική δραστηριότητα και δραστηριότητες σχετικές με το λιμενισμό και την 

εξυπηρέτηση πλοίων. 

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις λιμενικής ζώνης επιβατικής – εμπορικής- 

τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και τουρισμού  - αναψυχής και πολιτιστικές χρήσεις.  

Δεν καθορίστηκε συγκεκριμένη περιοχή δόμησης στην Υποζώνη Ε, παρόλα αυτά,  καθορίζονται Μέσος 

Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,25 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ. = 0,30. 

Στην Υποζώνη Ε επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

2. Ελεύθεροι χώροι – Πράσινο  

3. Αποθήκες 
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Αναφορικά με τον Τουρισμό και Αναψυχή επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Αναψυχή  

2. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο).Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 

3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) 

σκαφών και τουριστικών λεωφορείων. 

3. Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

4. Εστίαση. 

5. Αναψυκτήρια 

6. Κέντρο υγείας 

7. Εμπορικά καταστήματα 

8. Θρησκευτικοί Χώροι 

 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Ε, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Σ.Κ.: 0,20 

Σ.Δ.: 0,30 

Μέγιστο ύψος : 7,50μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 2 

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ ΣΤ 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΩΛΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΤΑ,  ΛΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CAR TERMINAL) - Ε=483.621,90 τ.μ. 

- (Επιφάνεια Δόμησης ΣΤ= 259.545,58 τ.μ.)   

 

Στην Υποζώνη ΣΤ’, ονομαζόμενη ως Περιοχές Μόλου Δραπετσώνας, Προβλήτα Ι Ηρακλέους, 

Στρατιωτικού Προβλήτα, Λιμένα Διακίνησης Οχημάτων (Car Terminal),  συνολικής επιφάνειας 

483.621,91 τ.μ. επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με τη προσωρινή αποθήκευση - διαχείριση και 

διακίνηση μοναδιαίων φορτίων (εμπορευματοκιβώτια - οχήματα - μηχανήματα - εξοπλισμός), τον 

λιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, τη ναυπηγοεπισκευή, τον στρατό, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και 

τη βιομηχανία. 

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται κύριες χρήσεις  προσωρινής αποθήκευσης - διαχείρισης και διακίνησης 

μοναδιαίων φορτίων (εμπορευματοκιβώτια - οχήματα - μηχανήματα - εξοπλισμός), 

ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, παραγωγικών δραστηριοτήτων (χαμηλής, μέσης και υψηλής 

όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και στρατιωτικών εγκαταστάσεων (η συγκεκριμένη 

χρήση αφορά μόνο στις υφιστάμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις). 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 259.545,58 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,10 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης = 0,30.  

 

Στην Υποζώνη ΣΤ’ επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 
Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Εξυπηρέτηση λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων (συμβατικό, TIR& χύδην φορτίο στερεό και 

υγρό) 

2. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας 

3. Στάθμευση οχημάτων  χωρίς περιορισμό είδους και βάρους 

4. Εμπορικά καταστήματα 

5. Θρησκευτικοί Χώροι 

6. Κέντρο Υγείας 
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7. Δημόσιες υπηρεσίες συναφείς με τη λειτουργία του Λιμένα 

 

Αναφορικά με τις Παραγωγικές δραστηριότητες (χαμηλής μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

2. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής 

3. Χώροι συνάθροισης κοινού. 

4. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις). 

5. Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 

6. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων 

7. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και Εγκαταστάσεις ΑΠΕ 

8. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

9. Αναψυκτήρια. 

10. Εστίαση. 

11. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

12. Εμπορικά καταστήματα 

 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη ΣΤ’, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,10   Σ.Κ. = 0,19 

Mέσος Σ.Δ.: 0,30   Σ.Δ. = 0,56 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Παρέκκλιση : Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για ΣΙΛΟΣ και βιομηχανικές εγκαταστάσεις : 33,00μ 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Ζ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  - Ε=12.571,05 τ.μ.- 

(Επιφάνεια Δόμησης Z= 8.151,33 τ.μ.)   

Στην Υποζώνη Ζ, ονομαζόμενη ως Περιοχή Ιχθυόσκαλας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 

συνολικής επιφάνειας 12.571,05 τ.μ. επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με την εξυπηρέτηση 

λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων (Ιχθυόσκαλα κλπ), το εμπόριο, τη βιοτεχνία και βιομηχανία. 

Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπονται κύριες χρήσεις  ζώνης αλιευτικής δραστηριότητας και ιχθυόσκαλας 

και παραγωγικές δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 8.151,33 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,60 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ.= 

0,80.  

 

Στην Υποζώνη Ζ επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Στάθμευση οχημάτων  χωρίς περιορισμό είδους και βάρους,  

2. Εμπορικά καταστήματά,  

3. Δημόσιες υπηρεσίες συναφείς με τη λειτουργία του Λιμένα,  

4. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας 

Αναφορικά με τις Παραγωγικές Δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

2. Αναψυκτήρια. 

3. Εστίαση. 
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4. Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Ζ, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα.  

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,60  Σ.Κ. = 0,93 

Mέσος Σ.Δ.: 0,80  Σ.Δ. = 1,23 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Η 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΟΔΔΥ  - Ε=88.156,29 τ.μ. - (Επιφάνεια Δόμησης H= 69.590,21 τ.μ.)   

 

Στην Υποζώνη Η, ονομαζόμενη ως Περιοχή Πρώην ΟΔΔΥ, συνολικής επιφάνειας 88.156,29 τ.μ. 

επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διακίνηση μοναδιαίων 

και μη φορτίων.  

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις  κέντρου αποθήκευσης και διανομής, αποθήκευσης, 

διαχείρισης και διακίνησης μοναδιαίων και μη φορτίων, και εγκαταστάσεων εφοδιαστικής.  

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 69.590,21 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,50 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ 

=0,80  

Στην Υποζώνη Η επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Παραγωγικές Δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

2. Εξυπηρέτηση λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων (συμβατικό, TIR& χύδην φορτίο στερεό και 

υγρό, κλπ). 

3. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας. 

 

Αναφορικά με τις Παραγωγικές Δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Εμπορικά καταστήματα.  

2. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

3. Αναψυκτήρια. 

4. Εστίαση. 

5. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,50  Σ.Κ. = 0,63 

Mέσος Σ.Δ.: 0,80  Σ.Δ. = 1,01 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

Σε όλη την Υποζώνη Η, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική δραστηριότητα 

με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το οικόπεδο στη νοτιοανατολική πλευρά της Υποζώνης Η με εμβαδόν 

3.967.5m², έχει παραχωρηθεί από την Ο.Λ.Π. ΑΕ στο Δήμο Κερατσινιού - Δραπετσώνας για την 

κατασκευή Κέντρου Υγείας και Υγειονομείου με ειδικούς όρους δόμησης και χρήσεις γης σύμφωνα 

με την υπ'αριθμ. απόφαση 30/19-07-2010 ΤΗΣ 46ης συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, η οποία εγκρίθηκε με την 

Κ.Y.A. 8322.3/03/09/31-03-2009): 
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ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:   

Σ.Κ.: 0,45 

Σ.Δ.: 0,60 

Μέγιστο ύψος : 9,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 2 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ:  

Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου – Υγειονομείο  

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Θ 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι, ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΙΙ & ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΙΙΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ  - Ε=1.407.438,41 τ.μ. 

(Επιφάνεια Δόμησης  Θ= 329.312,78 τ.μ.)   

 

Στην Υποζώνη Θ, ονομαζόμενη ως Περιοχές Προβλήτα Ι, Προβλήτα ΙΙ και Προβλήτα ΙΙΙ Περάματος, 

Εταιρείες Πετρελαίων, συνολικής επιφάνειας 1.407.438,41 τ.μ. επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές 

με την προσωρινή αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση μοναδιαίων φορτίων (εμπορευματοκιβώτια 

– οχήματα – μηχανήματα – εξοπλισμός) και με την αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση 

πετρελαιοειδών (καύσιμα, λιπαντικά, χημικά κλπ). 

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις αποθήκευσης – διαχείρισης και διακίνησης 

μοναδιαίων φορτίων (εμπορευματοκιβώτια – οχήματα – μηχανήματα – εξοπλισμός), αποθήκευσης -

διαχείρισης και διακίνησης πετρελαιοειδών (καύσιμα, λιπαντικά, χημικά κλπ.), εγκαταστάσεων 

εφοδιαστικής και κέντρου αποθήκευσης και διανομής.  

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 329.312,78 τ.μ. Στην Υποζώνη αυτή, 

καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,05 και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ. = 

0,05.  

Στην Υποζώνη Θ επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Παραγωγικές δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

2. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

3. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας. 

4. Δημόσιες υπηρεσίες συναφείς με τη λειτουργία του Λιμένα.  

 
Αναφορικά με τις Παραγωγικές Δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

2. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

3. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. 

4. Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

5. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, 

μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων. 

6. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

7. Αναψυκτήρια. 

8. Εστίαση. 

9. Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

Τέλος, σε όλη την Υποζώνη Θ, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 
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ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,05  Σ.Κ. = 0,21   

Mέσος Σ.Δ.: 0,05  Σ.Δ. = 0,21 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ ΙΑ 
 

ΙΑ1. ΠΕΡΙΟΧH ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & Χ.Λ.Ζ.)  

- Ε=80.252,57 τ.μ.  

 

ΙΑ2. ΠΕΡΙΟΧH ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & Χ.Λ.Ζ.)  - 

Ε=4.837,53 τ.μ. 

 

Στην Υποζώνη ΙΑ1 και ΑΙ2, ονομαζόμενη Περιοχή Εταιρειών Καυσίμων Πετρελαίου (μεταξύ Αιγιαλού 

& Χ.Λ.Ζ.), επιφάνειας ΙΑ1’ = 80.252,57 τ.μ. και ΙΑ2’ = 4.837,53 τ.μ.  επιτρέπονται οι δραστηριότητες 

σχετικές με την αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση πετρελαιοειδών (καύσιμα, λιπαντικά, χημικά 

κλπ). 

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις  αποθήκευσης - διαχείρισης και διακίνησης 

πετρελαιοειδών (καύσιμα, λιπαντικά, χημικά κλπ). 

Στην Υποζώνη ΙΑ1’ κα ΙΑ2’ επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Παραγωγικές δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις),  

2. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας,  

 

Αναφορικά με τις Παραγωγικές Δραστηριότητες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

2. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

3. Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων 

4. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

5. Αναψυκτήρια. 

6. Εστίαση. 

7. Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

 

Σε όλη την Υποζώνη ΙΑ1’ και ΙΑ2’, επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε σχετική 

δραστηριότητα με τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. 

Δεν προβλέπεται και δεν έχει οριοθετηθεί περιοχή δόμησης.   

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:   

Mέσος Σ.Κ.: 0,10 

Mέσος Σ.Δ.: 0,15 

Μέγιστο ύψος : 22,00μ. 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 6 
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ΙΙΙ. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 
 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ Ι1 
 

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Λ.Π. 

(Ei= 169.688,15 τ.μ.) &  ΚΑΡΝΑΓΙΑ (Εii= 251.403,94 τ.μ.)  

Συνολικό Ε =421.092,09 τ.μ.  

i. Επιφάνεια Δόμησης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος Περιοχής Ο.Λ.Π. = 

121.569,36τ.μ. 

ii. Επιφάνεια Δόμησης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος ΚΑΡΝΑΓΙΑ = 224.493,68 τ.μ. 

 

Επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας (χαμηλής και μέσης όχλησης, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), ναυπηγείων (υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα ναυπηγεία 

χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).  

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στην Υποζώνη αυτή είναι 121.569,36τ.μ. για την 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος Περιοχής Ο.Λ.Π. και 224.493,68τ.μ.για την 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος ΚΑΡΝΑΓΙΑ.  

Στην Περιοχή αυτή, καθορίζεται Μέσος Συντελεστής Κάλυψης Μ.Σ.Κ. = 0,20 και Μέσος Συντελεστής 

Δόμησης Μ.Σ.Δ. = 0,30. 

Για την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων πέραν των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία θα απαιτείται τροποποίηση των χρήσεων γης σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 140 

του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α 184/29.11.2017). 

 

Επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους 

2. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας 

 

Αναφορικά με τις συναφείς με την επισκευή πλοίων Παραγωγικές Δραστηριότητες (σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις)επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

1. Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (χαμηλής μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις) 

2. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

3. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

4. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

5. Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων 

6. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

7. Αναψυκτήρια. 

8. Εστίαση. 

9. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

10. Εγκαταστάσεις Υποδομών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,20   

Σ.Κ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Λ.Π.): 0,28 Σ.Κ. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΝΑΓΙΑ): 0,22  

Mέσος Σ.Δ.: 0,30   

Σ.Δ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Λ.Π.): 0,42 Σ.Δ. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΝΑΓΙΑ): 0,34 
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ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 15,00μ. για κτίρια και 22,00μ. για ειδικού τύπου εγκαταστάσεις που αφορούν 

βιομηχανικά υπόστεγα για εγκατάσταση σύγχρονου ναυπηγικού εξοπλισμού.  

 

 

ΥΠΟΖΩΝΗ ΙΓ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ  - Ε=14.556,13 τ.μ.  

 

Στην Υποζώνη ΙΓ, ονομαζόμενη Περιοχή Βορειοδυτικής Ψυττάλειας, συνολικής επιφάνειας  14.556,13 

τ.μ. επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με τη ναυπηγοεπισκευή, το λιμενισμό, την εξυπηρέτηση και 

το δεξαμενισμό πλοίων. 

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται η κύρια χρήση ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, και η 

συμπληρωματική χρήση η οποία περιλαμβάνει Προσωρινές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις. 

Επιτρέπονται υποστηρικτικές εγκαταστάσεις μη μονίμων δομών, για τη λειτουργία της νέας πλωτής 

δεξαμενής στο τμήμα του βορειοδυτικού τεταρτημόριου της νήσου (Παραρτήματα 3.2, 6.2.Β-ΣΠ2016) 

υπό την προϋποθέσεις τήρησης των δεσμεύσεων, όπως αυτές απορρέουν από τον χαρακτηρισμό της 

Ψυττάλειας ως αρχαιολογικού και ιστορικού τόπου με το ΦΕΚ 305/β/1982 και εγκατάστασής της εκτός 

του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου. 

 

 

 

IV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

Α. Οι υφιστάμενες μονάδες των περιοχών Ι2, Ι3 & Ι4,  χρήση ναυπηγείο, παραμένουν και λειτουργούν 

έως τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων της ελληνικής πολιτείας, και μετά απομακρύνονται. 

Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των μονάδων εντός των ορίων των ακίνητων τους, 

καθώς επίσης η συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών τους, ώστε 

να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. 

I2. Περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ", "ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ", "ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ"-Ε=69.879,97 τ.μ. 

I3. Περιοχή Κυνόσουρας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΜΠΕΚΡΗ & ΕΤΜΛΕ" - Ε=31.938,97 τ.μ. 

I4. Περιοχή Κυνόσουρας "ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ ΑΕ" - Ε=65.240,44 τ.μ. 

 

B. Οι χρήσεις γης των εκτάσεων Ι5 και Ι6 καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Αγροτική δραστηριότητα (γεωργική , συμπεριλαμβανομένης της αλιείας) 

2. Πλωτές μη μόνιμες κατασκευές και ναύδετα για την εξυπηρέτηση πλοίων, υπό την προϋπόθεση 

της έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

I5. Περιοχή Κυνόσουρας ιδιοκτησίας "ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ ΑΕ" - Ε=56.417,98 τ.μ. 

I6. Περιοχή Κυνόσουρας ιδιοκτησίας "ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ ΑΕ"(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ) - Ε=91.061,35 τ.μ. 

 

Γ. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης της έκτασης Ι7 καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Γενική Κατοικία 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

M.Σ.Κ.: 0,40 

M.Σ.Δ.: 0,60 

Μέγιστο ύψος : 7,50μ. + Στέγη 

Μέγιστος Αριθμός ορόφων : 2 

2. Λιμενικές Τουριστικές Εγκαταστάσεις / Αλιευτικός Λιμενίσκος, υπό την προϋπόθεση της 

έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

I7.  Περιοχή "ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ" - Ε=80.708,34 τ.μ. 
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Τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στο σχέδιο MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-006-06 

«ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΟΜΗΣΗΣ».  

Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν τα ακόλουθα σχέδια: 

1. MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-007-01 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΟΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)»,  

2. MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-004-03 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

3. MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-006-06 «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ»      

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ. 

 

 

       ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 80ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΣΑΛ 

80/01/25-09-2019 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΛ 

 

 

Α.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ – ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ 
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ΘΕΜΑ 02 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 80ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ / 25-09-2019 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ε.Σ.Α.Λ.) 

 

ΘΕΜΑ:«Κυκλοφοριακή Μελέτη Λιμένα Θεσσαλονίκης»  

 

1. Αναφορά σχετικής νομοθεσίας 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2ε του άρθρου δέκατου  ένατου του ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.4ετου άρθρου 44 του ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) και την παρ.1 του άρθρου 31 

του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21), έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) είναι: «Η 

έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων (MasterPlan) ή 

Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το μέρος που με αυτά καθορίζονται τα μέγιστα 

επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε 

αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα και η παροχή 

σύμφωνης γνώμης, κατά το μέρος που με αυτά προτείνονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, 

προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 9(…)». 

 

2. Στοιχεία της πρότασης  

Αντικείμενο της εν θέματι μελέτης αποτελεί η επικαιροποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την 

οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσηςεντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και 

συνεπαγόντως την επικαιροποίηση του εγκεκριμένου, με την υπ’ αρ. 72/01/07-02-2018  απόφαση της 72ης 

Συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ.(Φ.Ε.Κ. 77 Α.Α.Π./2018), Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα 

Θεσσαλονίκης, ως προς το μέρος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

Ημελέτη χωρίζεται σε δύο στάδια. 

1. Στο πρώτο στάδιο όπου καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με:(α) την οριζόντια και 

κατακόρυφη σήμανση, (β) τις επιτρεπόμενες θέσεις στάθμευσης στο χώρο του λιμένα,  και (γ) τα 

σημείατου οδικού δικτύουπου, λόγω της ανεπάρκειας των μέτρων ρύθμισης της 

κυκλοφορίας,προκαλείται σύγχυση στους οδηγούς. 

2. Στο δεύτερο στάδιο όπου διατυπώνονται προτάσεις για: 

α. τη συμπλήρωση της υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης με νέες διαγραμμίσεις, βέλη κατευθύνσεων 

και ανακλαστήρες οδοστρώματος. 

β.  τη συμπλήρωση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης με την προσθήκη νέων πινακίδων και 

την κατάργηση ορισμένων παλιών ή την μετατόπισή τους σε άλλη θέση, και 

γ.  τη λήψη μέτρων που διευκολύνουν την κυκλοφορία και την καθιστούν ασφαλέστερη στα σημεία 

που προκαλείται σύγχυση στους οδηγούς. Τα μέτρα που προτείνονται είναι η δημιουργία λωρίδων 

αριστερόστροφων κινήσεων, η κατασκευή διαγραμμισμένων διαχωριστών κυκλοφορίας 

(σταγόνες), η χρήση πλαστικών στηθαίων ασφαλείας για τον αποκλεισμό κάποιων περιοχών από 

την άναρχη διέλευση οχημάτων και η καλύτερη οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας.  

Τα παραπάνω αναφερθέντα απεικονίζονται στα Σχέδια με αριθ. Π-1, Π-2, Π-3, Π-4, Π-5, με θέμα: 

«Οριζοντιογραφία - Πρόταση» και με ημερομηνία σύνταξης: Δεκέμβριος 2018.  

 

3. Ιστορικό 

1. Ο ν. 4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο 

κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
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«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Παράρτημα 3.2-

Αναλυτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα που αφορά τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Φ.Ε.Κ. 39 Α/2018). 

2. Το αρ. πρ. 2712/28313/27.03.2013 έγγραφο της ΟΛΘ Α.Ε. 

3. Το αρ. πρ. 8216/155/13/22.05.2013 έγγραφο ΥΝΑ/ ΓΓΛΛΠ/ ΔΛΥ-α’. 

4. Η υπ’αριθμ.πρ.8221.Τ06/15/13/10.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΠ-Χ2Π) απόφαση ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ-β’ περί 

άδειας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και συμπλήρωση κατακόρυφης κυκλοφοριακής σήμανσης 

σε περιοχές της Ο.Λ.Θ .Α.Ε.». 

5. Η υπ’ αρ. 72/01/07-02-2018 απόφαση της 72ης συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) Λιμένα 

Θεσσαλονίκης (Α.Δ.Α. : 63ΚΡ4653ΠΩ-147). 

6. Η αριθμ. 3121.6/22971/2018/27.03.2018 απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

«Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) Λιμένα Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ. 77 Α.Α.Π./2018). 

7. Το αρ. πρ. 3121.1/9482/18/31.10.2018 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου (Κ.Λ/Χ) Θεσσαλονίκης στο 

οποίο αναφέρεται η αναγκαιότητα συμπερίληψης ως έργου στο εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό 

Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Θεσσαλονίκης, η κυκλοφοριακή ρύθμιση λιμένα Θεσσαλονίκης.  

8. To αρ. πρ. 2132.15/10288/18/29.11.2018 έγγραφο του Κ.Λ/Χ Θεσσαλονίκης στο οποίο αναφέρεται 

μεταξύ άλλων η ανάγκη αναθεώρησης-επικαιροποίησης- των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που 

περιλαμβάνονται στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Θεσσαλονίκης. 

9. Το αρ. πρ. 2132.15/10886/18/19.12.2018 έγγραφο του Κ.Λ/Χ Θεσσαλονίκης στο οποίο αναφέρεται η 

σύμφωνη γνώμη του επί του συνόλου των θεματικών ενοτήτων της επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής 

μελέτης της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε. για το λιμένα Θεσσαλονίκης.. 

10. Το αρ. πρ. 10646/21-12-2018 έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με συνημμένη την επικαιροποιημένη 

κυκλοφοριακή μελέτη του Λιμένα Θεσσαλονίκης και με αίτημα την εξέταση του θέματος από την ΕΣΑΛ. 

11. Τα από 22-01-2019 και 28-06-2019 ηλεκτρονικά μηνύματατης Υπηρεσίας μας για τη γνωστοποίηση του 

συνδέσμου μεταφόρτωσης της εν θέματι μελέτης στα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ. 

12. Το αρ. πρ. 2132.15/3842/19/21.05.2019 έγγραφο του Κ.Λ/Χ Θεσσαλονίκης με το οποίο ζητείται 

ενημέρωση για την προώθηση και εξέταση της μελέτης από την Ε.Σ.Α.Λ.. 

13. Το αρ. πρ. 3121.6/40577/2019/31.05.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σε απάντηση στο ανωτέρω 

έγγραφο. 

14. Το αρ. πρ. 2132.15/4934/19/21.06.2019 έγγραφο του Κ.Λ/Χ Θεσσαλονίκης προς τον Προϊστάμενο 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητώντας τη γνωμοδότησή του, ως Ποινικά Προϊσταμένη Αρχή, 

σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντός λιμένος Θεσσαλονίκης 

για το μεταβατικό χρόνο μέχρι την τελική έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Επιτροπή 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) 

15. Η υπ’ αρ. 79/02/01-07-2019 απόφαση της 79ης συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να υποβληθεί 

από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απόφαση του Δ.Σ.περί συμφωνίας/έγκρισης της εν λόγω κυκλοφοριακής μελέτης 

στο πλαίσιο επικαιροποίησης του εγκεκριμένου masterplan (Α.Δ.Α.: ΨΣΩΣ4653ΠΩ-Ω0Φ). 

16. Το αρ. πρ. 3121.6/51238/2019/04.07.2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ενημερώνεται η 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την ανωτέρω απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ..  

17. Η αριθμ. 5576/21.08.2019 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με 

την οποία εγκρίνεται η επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του 

 

ΑΔΑ: ΩΔΛΚ4653ΠΩ-425



Σελίδα 42 από 45 

 

 

Λιμένα Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί στην Ε.Σ.Α.Λ. για την επικαιροποίηση του 

εγκεκριμένου master plan του Λιμένα Θεσσαλονίκης. 

18. Το αρ. πρωτ. 3121.6/68780/2019/23-09-2019 Εισηγητικό Σημείωμα ΔΙΛΙΚΥΠ Α΄ με θέμα: «Κυκλοφοριακή 

Μελέτη Λιμένα Θεσσαλονίκης» 

19. Το αρ. πρωτ. 3121.6/68784/2019/23-09-2019 Περιληπτικό Σημείωμα ΔΙΛΙΚΥΠ Α΄ με θέμα: 

«Κυκλοφοριακή Μελέτη Λιμένα Θεσσαλονίκης» 

 

4. Υφιστάμενη κατάσταση 

4.1 Γενικά 

Στο χώρο του Λιμένα, υφίστανται ποικίλες χρήσεις γης και δραστηριότητες, όπως: 

- Η φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση κάθε είδους φορτίου (εμπορευματοκιβώτια, χύδην και γενικά 

φορτία) από και προς πλοία, φορτηγά αυτοκίνητα και βαγόνια. 

- Η αγκυροβολία και ο ελλιμενισμός πλοίων, με δυνατότητες υδροδότησης, παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος – τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων. 

- Ο επιβατικός σταθμός εξυπηρέτησης επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων. 

- Η ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων. 

- Η λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 

- Οι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι για τη λειτουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων και χώροι ψυχαγωγίας 

(εκθέσεις, συναυλίες, λειτουργία εστιατορίου). 

 

4.2 Κατακόρυφη σήμανση 

Η υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση εκτιμάται ότι καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας των οχημάτων. Παρόλα αυτά διαπιστώνονται ορισμένες ελλείψεις που μπορούν να αποδοθούν 

είτε σε παραλήψεις είτε στην αλλαγή, με την πάροδο του χρόνου, των αναγκών των χρηστών του λιμένα 

καθώς και των απαιτήσεων εξυπηρέτησής τους. 

 

4.3 Οριζόντια σήμανση 

Η οριζόντια σήμανση με λευκό χρώμα οριοθετεί τις νόμιμες θέσεις στάθμευσης και η οριζόντια σήμανση με 

κίτρινο χρώμα (λόγω του εργοταξιακού χαρακτήρα της περιοχής): 

- οριοθετεί το πλάτος του οδοστρώματος όπου κινούνται τα οχήματα,  

- διαχωρίζει τις λωρίδες κυκλοφορίας επιβάλλοντας την απαγόρευση των προσπεράσεων,  

- κατευθύνει με βέλη τους οδηγούς προς την ενδεδειγμένη λωρίδα που πρέπει να επιλέξουν ανάλογα με 

τον προορισμό τους, και 

- προειδοποιεί τους οδηγούς ότι βρίσκονται σε θέσεις που πρέπει να σταματήσουν και να παραχωρήσουν 

προτεραιότητα. 

Σημειώνεται ότι λόγω των πολυάριθμων διελεύσεων οχημάτων και των καθημερινών 

φορτοεκφορτώσεων χύδην προϊόντων, οι διαγραμμίσεις αλλού είναι φθαρμένες και αλλού πολύ βρώμικες 

με αποτέλεσμα η οριζόντια σήμανση δύσκολα να γίνεται αντιληπτή από τους οδηγούς, ιδιαιτέρως στην 

περιοχή από την Πύλη 10Α, στο ύψος του κτιρίου της Δ.Δ.Ε., και μέχρι την Πύλη 16. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος συντηρείται συχνά η οριζόντια σήμανση, χρησιμοποιούνται ανακλαστήρες οδοστρώματος στον 

άξονα της κύριας οδού και πλαστικοί πάσσαλοι στις οριογραμμές του οδοστρώματος. 
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4.4 Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εντός του χώρου του λιμένα ανέρχεται στα 30 χλμ/ώρα. Εξαίρεση αποτελεί 

η περιοχή μεταξύ της Πύλης 16 και Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.), όπου η μέγιστη επιτρεπόμενη 

ταχύτητα είναι 20 χλμ/ώρα.  

 

4.5 Σημεία με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που χρήζουν βελτίωσης 

Τα σημεία όπου προκαλείται σύγχυση στους οδηγούς και των οποίων οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χρήζουν 

βελτίωσης είναι οι ισόπεδοι κόμβοι που βρίσκονται: (α) μεταξύ του κτιρίου της Δ.Δ.Ε.και του θρησκευτικού 

χώρου του Αγ. Νικολάου (βλ. Σχέδιο Π-2), και (β) απέναντι από το χώρο διάθεσης Οχημάτων στο Τέλος του 

Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.).(βλ. Σχέδιο Π-1). 

 

5. Περιγραφή της πρότασης 

5.1 Κατακόρυφη σήμανση 

Η υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση συμπληρώνεται με πινακίδες (α) ρυθμιστικές, (β) αναγγελίας κινδύνου 

και (γ) πληροφοριακές. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδων: 

- Αναγγελίας κινδύνου Κ-21 πριν από τους φωτεινούς σηματοδότες στις περιοχές των Πυλών 5 και 11 

(βλ.Σχ.Π-1 και Π-2). 

- Αναγγελίας κινδύνου Κ-32, όπου απαιτείται και κυρίως στην περιοχή από την Πύλη 10Α μέχρι την Πύλη 

16, σε θέσεις αφύλακτης σιδηροδρομικής διάβασης (βλ.Σχ.Π-2 και Π-3). 

- Ρυθμιστικές Ρ-2 (διακοπής πορείας – STOP) σε συμβολές δευτερευουσών οδών σε κύριες οδούς. 

Ελλείψεις της παραπάνω πινακίδας, εντοπίζονται κυρίως στις δευτερεύουσες οδούς στην περιοχή από 

την Πύλη 10Α μέχρι την Πύλη 16 (βλ. κυρίως Σχ.Π-2 και Π-3). 

- Ρυθμιστικές Ρ-7, Ρ-47, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ και πληροφοριακές Π-77, Π-78, Π-79, 

κυρίως σε περιοχές διαμορφωμένων ισόπεδων κόμβων (τρίγωνα, διαχωριστές οδοστρώματος, λωρίδες 

αριστερόστροφων κινήσεων). Γενικά στις παραπάνω περιοχές η κατακόρυφη σήμανση εκτιμάται ότι 

είναι σχεδόν πλήρης και για το λόγο αυτό προβλέπονται ελάχιστες συμπληρώσεις-αλλαγές. 

- Ρυθμιστικές Ρ-32 (ορίου ταχύτητας) και Ρ-40 (απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης). Γενικά προτείνεται 

μια πύκνωση των παραπάνω πινακίδων κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων στο χώρο του Λιμένα, 

ενώ μεμονωμένες πινακίδες Ρ-40, προβλέπονται σε συγκεκριμένες θέσεις. 

- Οι προτεινόμενες πληροφοριακές πινακίδες περιορίζονται κυρίως σε αυτές που αφορούν τις περιοχές 

επιτρεπόμενης στάθμευσης και τις θέσεις διαβάσεων πεζών. 

Οι νέες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικές προτείνεται να είναι μεσαίου μεγέθους όπως 

και οι περισσότερες υφιστάμενες. Για τη στήριξή τους προτείνεται να χρησιμοποιηθούν στύλοι από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3’’. Στύλοι που στηρίζουν μία μόνο πινακίδα μεσαίου μεγέθους δύναται να 

είναι διαμέτρου Φ1 1/2’’. Η επιφάνεια όλων των πινακίδων, εκτός από τα μελανά σύμβολα, προτείνεται να 

είναι αντανακλαστική και να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές μεμβράνες υψηλής αντανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ. 

 

5.2 Οριζόντια σήμανση 

Στα Σχ. Π-1, Π-2, Π-3, Π-4 και Π-5 απεικονίζονται οι προτεινόμενες διαγραμμίσεις (συνεχείς, διακεκομμένες, 

πλατιές πάχους 0,25μ., στενές πάχους 0,12μ.) όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

• Κατά μήκος διαγραμμίσεις, ως εξής: 
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✓ Διακεκομμένη στενή γραμμή S(0,12) -3/3 (3μ. γραμμή / 3μ. κενό) χρώματος κίτρινου και πάχους 

0.12μ. 

Τοποθετείται στον άξονα του οδοστρώματος της κύριας οδού, σε περιοχές ισόπεδων συμβολών ή 

διασταυρώσεων καθώς και στο διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας σε περιοχές κόμβων. 

✓ Συνεχής διπλή στενή γραμμή S(0,12) χρώματος κίτρινου. 

Τοποθετείται στον άξονα του οδοστρώματος της οδού σε διπλή διάταξη ως γραμμή αμφίπλευρης 

απαγόρευσης προσπεράσματος. 

✓ Συνεχής πλατιά γραμμή Β(0,25) χρώματος κίτρινου και πάχους 0,25μ. 

Τοποθετείται για την οριοθέτηση του πλάτους του οδοστρώματος. 

✓ Συνεχής στενή γραμμή S(0,12) χρώματος λευκού. 

Τοποθετείται για την οριοθέτηση των επιτρεπόμενων θέσεων στάθμευσης. 

• Κατά πλάτος διαγραμμίσεις, ως εξής: 

✓ Διακεκομμένη πλατιά γραμμή B(0,25)-1,5/1,5 χρώματος κίτρινου. 

Τοποθετείται σε περιοχές συμβολών και διασταυρώσεων όπου παραχωρείται η προτεραιότητα. 

✓ Εγκάρσια γραμμή (0,50) (0,50μ. γραμμή / 0,25μ. κενό) χρώματος κίτρινου και πάχους 0.50μ. 

Τοποθετείται στο τέλος των λωρίδων αριστερόστροφων κινήσεων για να υποδηλώσει υποχρεωτική 

διακοπή πορείας.  

• Ειδικές διαγραμμίσεις: 

Σχάρες λοξής διαγράμμισης χρώματος κίτρινου και πάχους 0,25μ. που ορίζουν επιφάνειες 

αποκλεισμού (βλ. Σχ. Π-1 και Π-2). 

• Βέλη κατευθύνσεων: 

Τα βέλη που χρησιμοποιούνται είναι κίτρινου χρώματος και μήκους 5μ. 

 

5.3 Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας 

Προτείνονται τα εξής : 

✓ Στο τμήμα της κεντρικής οδού από τον κόμβο του Σ.ΕΜΠΟ. έως την Πύλη 16 διατηρείται το όριο των 20 

χλμ./ώρα, εξαιτίας του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου φορτηγών οχημάτων και των συχνών ελιγμών 

που πραγματοποιούν. 

✓ Το όριο των 30χλμ./ώρα διατηρείται στους χώρους των προβλητών, όπου είναι συχνή η διέλευση και 

φορτοεκφόρτωση φορτηγών οχημάτων.  

✓ Στο τμήμα της κεντρικής οδού από την Πύλη 10Α έως τον κόμβο του Σ.ΕΜΠΟ., το όριο ταχύτητας 

αυξάνεται σε 40χλμ./ώρα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών του χώρου. 

✓ Στο τμήμα της κεντρικής οδού από την Πύλη 11 μέχρι την Πύλη 5, όπου δεν υφίσταται συχνή διέλευση 

φορτηγών οχημάτων, το όριο ταχύτητας αυξάνεται σε 50χλμ./ώρα. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή του Αγ. 

Νικολάου όπου το όριο ταχύτητας μειώνεται σε 30χλμ./ώρα λόγω της μικρής καμπυλότητας των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οριζοντιογραφίας. 

 

5.4 Προτάσεις για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων. 

Αναφορικά με τους πέντε βασικούς ισόπεδους κόμβους της περιοχής: 

✓ Ισόπεδος κόμβος στην περιοχή του κτιρίου Δ.Δ.Ε.  

Προτείνονται μικρές αλλαγές – συμπληρώσεις της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης και 

διαγράμμιση λωρίδας αριστερόστροφων κινήσεων στην κατεύθυνση από Αγ. Νικόλαο προς Πύλη 10Α με 

χρήση βελών κατεύθυνσης (βλ. Σχ. Π-2). 

✓ Ισόπεδος κόμβος στην περιοχή Αγ. Νικολάου.  
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Προτείνεται ότι και στον προηγούμενο κόμβο. Επιπλέον προτείνεται η διαμόρφωση διαχωριστή 

οδοστρώματος (σταγόνα) στην οδό που οδηγεί στην περιοχή του Οίκου Λιμενεργάτη (βλ. Σχ. Π-2). 

✓ Ισόπεδος κόμβος Πύλης 10Α. 

Δεν προτείνονται νέες διαμορφώσεις ούτε αλλαγές στην υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση, παρά μόνο 

μικρής έκτασης νέες διαγραμμίσεις (βλ. Σχ. Π-2). 

✓ Ισόπεδος κόμβος απέναντι από το χώρο διάθεσης Ο.Τ.Κ.Ζ.  

Δεν προτείνονται νέες διαμορφώσεις ούτε αλλαγές, παρά μόνο μικρές αλλαγές – συμπληρώσεις της 

υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης και των διαγραμμίσεων (βλ. Σχ. Π-1). 

✓ Ισόπεδος κόμβος στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ.  

Προτείνονται μικρές αλλαγές – συμπληρώσεις της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης και των 

διαγραμμίσεων (βλ. Σχ. Π-3). 

 

6. Σκοπιμότητα 

Ο σκοπός της εν θέματι μελέτης είναι η διατύπωση μιας συνολικής πρότασης σχετικά με την επικαιροποίηση 

- συμπλήρωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στη 

χερσαία ζώνη του λιμένα Θεσσαλονίκης. 

 

Μετά τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.Λ. ομόφωνα αποφασίζει: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ.  80/02/25-09-2019 

 

Η ΕΣΑΛ ομόφωνα εγκρίνει την Κυκλοφοριακή Μελέτη Λιμένα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο επικαιροποίησης 

του εγκεκριμένου Master Plan με τις ακόλουθες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την εκπρόσωπο του 

Υπουργείου Πολιτισμού: 

 

1. Στα σχέδια θα πρέπει να παρουσιάζονται τα νεότερα μνημεία / όρια ιστορικού τόπου. 

2. Θα πρέπει να μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης πλησίον του νοτιοανατολικού μετώπου του μνημείου 

3. Στο κτίριο τελωνείου να μην τοποθετηθεί καμία πινακίδα πάνω το κτίριο. 

4. Η κατακόρυφη σήμανση να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου από το κτίριο. 

5. Ο προτεινόμενος υπαίθριος χώρος στάθμευσης επί της βορειοανατολικής πλευράς του κτηρίου του 

παλιού τελωνείου να διευθετηθεί σε άλλη θέση, επειδή υποβαθμίζει το άμεσο περιβάλλον και 

εμμέσως, τη μορφή του διατηρητέου, από το ΥΠΠΟΑ, κτίσματος, καθιστώντας ατελή την 

προωθούμενη ανάδειξη του τελευταίου μέσω ταυτόχρονα προτεινόμενων καθαιρέσεων 

υφιστάμενων κατασκευών επί της ίδιας πλευράς. 

 

Στην παρούσα επισυνάπτονται τα σχέδια υπ’ αρ. Π-1, Π-2, Π-3, Π-4, Π-5 με Θέμα «Οριζοντιογραφία – 

Πρόταση», Δεκέμβριος 2018, Κλίμακα 1:500, Συντάκτης: Σταύρος Σκαπέρδας. 

 

  Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Λ. 

 

 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 80ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΣΑΛ 

80/02/25-09-2019 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΛ 

 

 

Α.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ – ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ 
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