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Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 1 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ, 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ) (ΟΜΑΔΑ 3η): «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και συνοδεύει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με 

το ακόλουθο νομοθετικό πλαίσιο:  

 Ν. 4014 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 

 ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 της 

παραγράφου 4 του Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.11)», όπως ισχύει και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΥΑ 20741 (ΦΕΚ 1565/Β/05.05.12), ΥΑ οικ. 

65150/1780 (ΦΕΚ 3089/Β/04.12.13) και ΥΑ οικ. 173829 (ΦΕΚ 2036/Β/25.07.14). 

 ΚΥΑ οικ. 48963 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.12) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ 

της υπ’ αριθμ. 1958/13.01.12 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 

4014/2011 (Α΄ 209)», όπως ισχύει. 

 ΥΑ Οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19.04.13) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 

ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων 

των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 

παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και 

κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος», όπως ισχύει. 

 ΚΥΑ 170545/2013 (ΦΕΚ 2425/Β/27.09.13) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 3ης Ομάδας «Λιμενικά Έργα» 

του Παραρτήματος ΙΙI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) υπουργικής απόφασης, 

όπως εκάστοτε ισχύει». 

 ΥΑ 170225/20.04.14 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.14) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 

φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 

της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 

1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως ισχύει, κοκ. 

 ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.16) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων & ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
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παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 YA 2307/26.01.18 (ΦΕΚ 439/Β/14.02.18) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 

37674/27.07.16 ΦΕΚ: 2471/Β/10.08.16) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων 

έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης 

και 12ης Ομάδων. 

 ΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/02.02.18) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 

2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β΄ 964) κοινής 

υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, 

που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την 

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014». 

 ΚΥΑ 5688/2018 (ΦΕΚ 988/Β/21.03.18) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 

2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την 

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014. 

 Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.07.93) περί «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 

διατάξεις» 

 Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.13) περί «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»  

 Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/04.04.14) «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

 Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.14) «Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας 

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 

άλλες διατάξεις». 

 Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/05.04.18) «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση 

της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 
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2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί 

χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 

 

1.1 Τίτλος του έργου / δραστηριότητας 

Αντικείμενο του παρόντος φακέλου αποτελεί η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) του τουριστικού λιμένα Αλίμου (μαρίνα Αλίμου) του Δήμου Αλίμου, Δημοτικής 

Ενότητας (ΔΕ) Αλίμου, Δημοτικής Κοινότητας (ΔΚ) Αλίμου του Νομού Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής. Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 8α) του Ν. 4014/2011 η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα 

έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, ή σε κάθε 

άλλη περίπτωση έως ότου υποβληθεί από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας νέα ΜΠΕ 

σύμφωνα με το ΠΔ έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου. 

Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 40 του Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/05.04.18) το οποίο 

αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012, 

ορίζεται ότι στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, 

τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας 

διαχείρισης του λιμένα υποβάλει μέχρι τις 31.12.20 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών 

όρων. 

Γενικότερα, η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων καθίσταται 

απαραίτητη καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας αδειοδότησης για την 

κατασκευή των νέων έργων αλλά και τη λειτουργία τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων 

έργων και δραστηριοτήτων. 

 

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου / δραστηριότητας 

Η μαρίνα Αλίμου, είναι η μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων, με πολύ σημαντική θέση στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής, και με πολύ εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από το κέντρο της 

Αθήνας, γεγονότα που την καθιστούν περιζήτητη από τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Η 

μαρίνα αποτελεί «ορμητήριο» για τουριστικά, επαγγελματικά - ενοικιαζόμενα κυρίως, αλλά και 

ιδιωτικά σκάφη, αφού τους παρέχεται η δυνατότητα να ταξιδέψουν στα νησιά τον 

Αργοσαρωνικού και το Αιγαίο. 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου στο σύνολό της έχει συνολική επιφάνεια περίπου 227 

στρέμματα (227.758,77m2) και εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης στα 

βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος προς τα 

ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» του Δήμου Αλίμου στα νότια. Προς την πλευρά της 
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θάλασσας η χερσαία ζώνη οριοθετείται από τα υφιστάμενα κρηπιδώματα, τον προσήνεμο και 

τον υπήνεμο μώλο της μαρίνας.  

Στην προς αδειοδότηση προαναφερόμενη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, εμπίπτουν 

υφιστάμενες χερσαίες και κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα τα οποία βάσει του άρθρου 351 

«Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) 

χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως υφιστάμενα και τα οποία περιγράφονται στο από 

Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της 

ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. Παράρτημα 3) και θα παρουσιασθούν αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. 

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 227.758,77m2 

όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 

1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Στο κεφάλαιο 6.2 υπάρχει 

αναλυτική περιγραφή της προς αδειοδότηση χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου. 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, Θ2, Θ1, 

Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό 

Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς νότο από τον 

προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς δυτικά, βόρεια και 

ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στο κεφάλαιο 6.3 υπάρχει αναλυτική περιγραφή 

της προς αδειοδότηση θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Αλίμου. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης εμπίπτουν και 

υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις οι 

οποίες βάσει του άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου» του Ν. 4512/2018 

(ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως υφιστάμενες και οι οποίες 

περιγράφονται στο από Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης 

Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. Παράρτημα 3). 

Η μαρίνα Αλίμου διαθέτει 1000 μόνιμες θέσεις σκαφών εκ των οποίων 50 θέσεις αφορούν 

μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25m. 

 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου / δραστηριότητας 

Η μαρίνα Αλίμου κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εντοπίζεται στην 

γεωγραφική περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου (βορειοανατολικές ακτές), στον οδικό άξονα 

Πειραιά - Σουνίου, επί της παραλιακής ζώνης της περιοχής Καλαμακίου, του Δήμου Αλίμου, ΔΕ 

Αλίμου, ΔΚ Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 

Αττικής. Ο Δήμος Αλίμου συνορεύει προς τα βόρεια με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και προς τα 

νότια με το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, όπως αυτοί καθορίσθηκαν σύμφωνα με το Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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Η θέση της μαρίνας Αλίμου παρουσιάζεται στα Σχέδια Χ1 «Χάρτης Προσανατολισμού», X2 

«Χάρτης Περιοχής Μελέτης» και Χ7 «Χάρτης με Εξειδικευμένες Πληροφορίες-Επιπτώσεις» σε 

κλίμακες 1:250.000, 1:50.000 και 1:1250 αντίστοιχα. 

Σε ευρύτερη γεωγραφική θέση, η μαρίνα Αλίμου έχει γεωγραφικό μήκος (λ) 23ο 42’ 12’’ και 

γεωγραφικό πλάτος (φ) 37ο 54’ 48’’ βάσει του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος 1984 

(WGS 84). Σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87), η μαρίνα 

Αλίμου αναπτύσσεται περί τη θέση με συντεταγμένες (Χ,Y)=(473.800, 4.195.970). 

 

1.4 Κατάταξη του έργου / δραστηριότητας 

Οι εγκαταστάσεις της μαρίνας Αλίμου εντάσσονται βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 

37674/2016 ΦΕΚ 2471/Β/10.08.16, σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, στην 3η Ομάδα (Λιμενικά Έργα) και 

Υποκατηγορία Α1, με α/α 3: «Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, 

αγκυροβόλια)» βάσει της δυναμικότητας η οποία αναφέρεται σε αριθμό σκαφών (Δ ≥ 200 

σκάφη), καθώς στην περιοχή μελέτης της μαρίνας Αλίμου που εξετάζεται υφίστανται 1000 

μόνιμες θέσεις σκαφών εκ των οποίων 50 θέσεις αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25 

μέτρων. 

Μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τα έργα της κατηγορίας Α εκδίδονται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έπειτα από την 

εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βάσει των οποίων καθορίζονται 

προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή 

της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη 

τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως και τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή 

προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων 

ή και αντισταθμιστικά μέτρα. 

 

1.5 Φορέας του έργου / δραστηριότητας 

Υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση και λειτουργία της μαρίνας Αλίμου είναι η Εταιρεία 

Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) - Διοίκηση & Διαχείριση Ακινήτων Δημοσίου.  

Σημειώνεται ότι με την με αρ. 218/13.8.2012 (Β’ 2322) απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (όπως τροποποιήθηκε με την 237/5.7.2013 (Β’ 

1668), μεταβιβάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα παραχώρησης 

σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης 

και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας 
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ζώνης διάφορων λιμένων και τουριστικών λιμένων μεταξύ άλλων και του Αλίμου που 

σχετίζονται με την λειτουργία τους και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, 

κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, 

συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών τους, που ανήκουν στο Δημόσιο, στην «Εταιρεία 

Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.») και σε ΝΠΔΔ, όπως 

ιδίως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά ή Διαδημοτικά 

Λιμενικά Ταμεία. Μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης από το Ταμείο, τα 

δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παρακάτω 

λιμένων και τουριστικών λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους φορείς που τα ασκούν, 

εξαιρουμένης της δυνατότητας παραχώρησής τους σε τρίτους. 

Η ΕΤΑΔ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998, με το Ν. 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη 

Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Ν. 2837/2000, μετονομάστηκε σε 

«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη συνέχεια, το 2004, 

με το Ν. 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία». Το 2011 

απορρόφησε την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 

του Ν. 3943/31.03.11 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ», ενώ τον Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους συγχωνεύτηκε δια απορρόφησης και με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(ΚΕΔ) ΑΕ, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. Δ6Α 

1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779/Β/02.12.11), λαμβάνοντας πλέον την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) ΑΕ. Το 2015, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 

24 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 626/Β/16.04.15), η ΕΤΑΔ ΑΕ απορρόφησε την εταιρεία με την 

επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ». 

Γενικά, η ΕΤΑΔ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση 

και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο 

Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση:  

Βουλής 7 

Τ.Κ.: 10562, Αθήνα 

Τηλ: +30 210 3339416 

Η παρούσα μελέτη στα πλαίσια σχετικής σύμβασης της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον Πολιτικό Μηχανικό 

Κωνσταντίνο Α. Κουρνιώτη, εκπονήθηκε και συντάχθηκε βάσει της κείμενης νομοθεσίας από 

τον προαναφερόμενο κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α κατηγορίας 27 στις Περιβαλλοντικές 

Μελέτες, με στοιχεία: 

 Κωνσταντίνος Α. Κουρνιώτης, Διπλ Πολιτικός Μηχανικό, ΑΜ ΓΕΜ 16696, Μέλος ΤΕΕ – 

ΑM: 80977, Δωδεκανήσου 35, Αθήνα. 
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Για της ΕΤΑΔ ΑΕ, Δ/νων Σύμβουλος, Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 Γεώργιος Τερζάκης, Δ/νων Σύμβουλος ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, Αθήνα, e-mail: 

ceo@etasa.gr. 

Αρμόδιος για επικοινωνία: 

 Πλουμάκης Κωνσταντίνος - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Εκμετάλλευσης ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 10562 Αθήνα, τηλ.: 210 3339423, Fax.: 210 

3339418, e-mail: k.ploumakis@etasa.gr. 

Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από: 

 Υφιστάμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΤΑΔ 

ΑΕ, Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων. 

 Στοιχεία από βιβλιογραφική έρευνα, διαδικτυακούς τόπους και προηγηθείσες μελέτες 

κρατικών φορέων, ερευνητικών κέντρων και μη-κυβερνητικών οργανώσεων 

 Την επί τόπου επίσκεψη για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

υποδομών της μαρίνας Αλίμου. 

Tα βασικά στοιχεία της δραστηριότητας που περιγράφηκαν στις ανωτέρω παραγράφους του 

παρόντος κεφαλαίου συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ ΑΕ) -  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών αναψυχής (μαρίνες, 

καταφύγια, αγκυροβόλια σύμφωνα με την ΚΥΑ 

37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.16) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ομάδα 3η, Υποκατηγορία Α1, α/α 3 βάσει της ΚΥΑ  

37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.16), Παράρτημα ΙΙΙ 1 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αρ. Πρωτ. 849/Φ.701.31/02.05.14 - ΧΠΕ 75261 (βλ. 

Παράρτημα 7) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  
Αριθμός εξυπηρετουμένων σκαφών στην υφιστάμενη 

κατάσταση: 1000 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
227.758,77m2 

ΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μαρίνα Αλίμου, Δήμος Αλίμου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Βουλής 7, 10562, Αθήνα 

Πίνακας 1: Στοιχεία Δραστηριότητας 

 

                                                 
1
 Η δυναμικότητα αναφέρεται σε αριθμό ελλιμενιζόμενων σκαφών (Δ ≥ 200 σκάφη) 

mailto:ceo@etasa.gr
mailto:k.ploumakis@etasa.gr
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2.0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μαρίνα Αλίμου βρίσκεται στις βορειοανατολικές ακτές του Σαρωνικού επί του παραλιακού 

μετώπου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας και είναι η μεγαλύτερη μαρίνα 

(τουριστικός λιμένας) της Ελλάδας όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των διατιθέμενων θέσεων 

ελλιμενισμού ιδιωτικών και επαγγελματικών διαφόρων κατηγοριών μεγεθών. 

Κεντρικός στόχος της παρούσας ΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αδειόδοτηση ενός από τους πιο 

δημοφιλείς τουριστικούς λιμένες του ελληνικού χώρου καθώς διαθέτει 1000 μόνιμες θέσεις 

ελλιμενισμού σκαφών εκ των οποίων 50 θέσεις για μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25 μέτρων. 

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης (παραλιακό μέτωπο του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Αθήνας) πλέον των υπηρεσιών που προσφέρει σε θαλάσσια αναψυχή, 

παρέχει επιπρόσθετα λειτουργίες εναρμονισμένες με την αστική φυσιογνωμία της περιοχής. Η 

σύνδεση του αστικού ιστού με το θαλάσσιο μέτωπο είναι άρρηκτη καθώς η χερσαία περιοχή 

παρέχει δυνατότητες για χρήσεις αναψυχής, εμπορικές χρήσεις, περίπατο, κοκ. 

Η μαρίνα Αλίμου πέρα από τη μεγάλη έκτασή της διαθέτει και πλεονεκτική προσβασιμότητα 

από όλες τις περιοχές της πρωτεύσας, αφού εξυπηρετείται ικανοποιητικά τόσο από τη 

λεωφόρο Ποσειδώνος όσο και από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης ενώ παράλληλα συνδέεται 

απευθείας με τη γραμμή τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ και Ασκληπιείο Βούλας - Σύνταγμα).  

Η μαρίνα Αλίμου βρίσκεται Νοτιοδυτικά της Αθήνας 15km από το κέντρο της πόλης, 8km Νότια 

του Λιμανιού του Πειραιά και 30km από Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Εξυπηρετείται από 

ένα πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών από Τραμ, Λεωφορείων και Ταξί, με στάσεις σε απόσταση 

περί τα 500 μέτρα από τη μαρίνα. 

Η εν λόγω ΜΠΕ στοχεύει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα Αλίμου σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, προκειμένου να 

παρέχεται στους χρήστες ενός υψηλού επιπέδου παροχών χώρος για θαλάσσιο τουρισμό σε 

συνδυασμό με την παροχή λοιπών λειτουργιών και χρήσεων αστικών υποδομών σε κοντινή 

ακτίνα από τον ελλιμενισμό των σκαφών. 

Συνοπτικά, οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν προβλήτες σταθερούς και πλωτούς 

στα παραλιακά κρηπιδώματα και στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου και του υπήνεμου 

μώλου προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσδεση των σκαφών. Οι προβλήτες και τα 

κρηπιδώματα είναι κατά κύριο λόγο εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους και πυργίσκους παροχών 

(ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών. 

Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δραστηριότητες 

περιμετρικά της λιμενολεκάνης οι οποίες είναι είτε άμεσα εξαρτημένες με τη λειτουργία της 

μαρίνας Αλίμου είτε όχι.  
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Ενδεικτικά εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου, εντοπίζονται χώροι τεχνικής 

εξυπηρέτησης σκαφών (χερσαία απόθεση), εγκαταστάσεις διοίκησης, φυλάκια, δημοτικοί 

χώροι άθλησης, χώροι εστίασης, βοηθητικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της μαρίνας ήτοι, 

υποσταθμοί, αντλιοστάσια, WC, αποθήκες, περιβάλλων χώρος πρασίνου, κοκ.  

Αναλυτική, περιγραφή των ως άνω χρήσεων-εγκαταστάσεων πραγματοποιείται στα κεφάλαια 

που ακολουθούν.  

Όπως έγινε αντιληπτό η περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου περιλαμβάνει θαλάσσιες αλλά 

και χερσαίες υποδομές οι οποίες βάσει του άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα 

Αλίμου» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως 

υφιστάμενες και οι οποίες περιγράφονται στο από Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα 

(αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. Παράρτημα 3). Ειδικότερα, 

αναφέρεται ότι: «Τα πλωτά στοιχεία, οι θαλάσσιες, χερσαίες, κτιριακές και άλλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις και τα έργα εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα 

Αλίμου, όπως αποτυπώνονται εντός του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου με τα περιμετρικά 

στοιχεία Θ1, Θ2-Χ12, Χ13, Χ14, X14.1, Χ15, Χ16, Χ17, Χ18, Χ19, Χ20, Χ21, Χ22, Χ23, Χ24, 

Χ25, Χ26, Χ27, Χ28, Χ29, Χ30, Χ31, Χ32, Χ33, Χ34, Χ35, Χ36, Χ37, Χ38, Χ39, Χ40, Χ41, Χ42, 

Χ43, Χ44-Θ21, Θ22, Θ23, Θ1 στο από Δεκεμβρίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ. Σχεδίου 

109.02 κλίμακας 1:1250) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης 

Εκμετάλλευσης (Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων) της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», […] , και προσαρτάται στον παρόντα νόμο 

(Παράρτημα 3), χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως υφιστάμενα». 

Επιπρόσθετα για τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 

505334/04.02.95 Διαπιστωτική Πράξη καθώς και η υπ’ αριθμ. 502227/10.04.96 Τροποποιητική 

Πράξη αυτής (βλ. Παράρτημα 3). Τέλος, σχετικά με τη νομιμότητα των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων είχε επίσης υποβληθεί η υπ’ αριθμ. 3182889 Δήλωση Υπαγωγής στο Ν. 

4178/2013 (βλ. Παράρτημα 3). 

Από περιβαλλοντικής άποψης η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

χλωρίδα και πανίδα καθώς είναι χώρος ανάπτυξης αστικού ιστού και τουριστικών υποδομών 

οπότε υφίσταται περιορισμένη και χαμηλή (βλ. Φωτογραφική Τεκμηρίωση ΚΕΦ. 14) καθώς 

βάσει των οικείων ΠΔ (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90 & ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04) έχουν καθορισθεί 

κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το από 8.11.90 ΠΔ (ΦΕΚ. 655/Δ/22.11.90) εγκρίθηκε το τοπικό 

ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Αλίμου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό 

χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση της μαρίνας με το οποίο 

εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με τη δημιουργία οικοδομήσιμων χώρων, οδών, χώρων 

πρασίνου προς εξυπηρέτηση της μαρίνας. Στη συνέχεια με το από 01.03.2004 ΠΔ περί 
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«καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην 

παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα» (ΦΕΚ 

254/Δ/05.03.04) προσδιορίστηκε εκ νέου το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο στην περιοχή της 

μαρίνας Αλίμου βάσει του οποίου η μαρίνα Αλίμου διαχωρίζεται σε τέσσερις (4) επιμέρους 

υποπεριοχές-ζώνες. 

Τέλος, για τη μαρίνα Αλίμου, η οποία βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής και 

διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000τ.μ., έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του 

Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.14) όπως τροποποίησε τους Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08. 

13) & 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.07.93). 

Το βορειοανατολικό όριο της μαρίνας Αλίμου συμπίπτει με την εκβολή του ρέματος της - 

Πικροδάφνης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της Αττικής που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/Δ/1993). 

Εκατέρωθεν του εν λόγω τουριστικού λιμένα υπάρχουν ακτές κολύμβησης τόσο όμορα της 

μαρίνας όσο και σε μικρή απόσταση από αυτή. 

Ακόμα, η περιοχή που οριοθετεί τις εγκαταστάσεις της μαρίνας Αλίμου δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου κάλλους, ούτε ως προστατευόμενη (Natura 2000, Εθνικός Δρυμός 

κλπ.). Η απόσταση του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα από την πλησιέστερη περιοχή Natura 

2000 είναι γύρω στα 5km (Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης - 

GR3000006 - SCI & Όρος Υμηττός - GR3000015-SPA). 
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Χάρτης 1: Εποπτικός Χάρτης Θέσης Δραστηριότητας 

σε υπόβαθρο ΓΥΣ 1:25.000 ΓΛΥΦΑΔΑ 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα εξής (βλ. ΚΕΦ. 8, 9, 10, 11, 12): 

 Καθορισμός της περιοχής μελέτης - περιοχής προς αδειοδότηση 

 Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από 
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το προτεινόμενο έργο ή τη δραστηριότητα. 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 Εξεύρεση μέσων βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών που ισχύουν στην 

περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου μέσω παρακολούθησης των υποδομών της 

στο χερσαίο αλλά και στον θαλάσσιο χώρο. 

 Πρόταση με συγκεκριμένα – κωδικοποιημένα μέτρα, όρους και περιορισμούς για την 

πρόληψη ή αντιμετώπιση δυσμενών περιβαλλοντικών καταστάσεων. 

 Ειδικότερα, μέσω της παρούσας ΜΠΕ θα γίνει προσπάθεια για εξεύρεση τρόπων και 

λύσεων προκειμένου να αναδειχθούν και να διατηρηθούν οι βασικοί τομείς της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα πλαίσια διατήρησης της λειτουργίας της μαρίνας 

Αλίμου, οι οποίοι είναι: 

o Προστασία & διατήρηση υδάτων 

o Τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα 

o Θόρυβος 

o Βιοποικιλότητα 

o Εκροές υγρών και στερεών αποβλήτων 

o Ατμόσφαιρα 

o Πυροπροστασία 

Γενικότερα, η συντήρηση των δημόσιων τουριστικών υποδομών για την ανάπτυξη του 

τουριστικού κλάδου και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, η ανάπτυξη 

πυρήνων και πόλων τουριστικής ανάπτυξης είναι μείζονος σημασίας για την υποστήριξη μιας 

σταθερής ανάπτυξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας και αύξησης της ελκυστικότητας της 

χώρας ως τουριστικού προορισμού.  

Αντίστοιχου είδους παράδειγμα αποτελεί και η διατήρηση της λειτουργίας της λιμενικής αλλά 

και της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου με παράλληλη απαίτηση για εναρμόνιση με τον 

αστικό ιστό αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Η διατήρηση των τουριστικών λιμένων της χώρας 

μας και ειδικότερα της μαρίνας Αλίμου η οποία εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό και ποικιλία 

μεγέθους τουριστικών σκαφών στην Ελλάδα, είναι αναγκαίες στην χώρα μας κυρίως για 

περιβαλλοντικούς λόγους και για λόγους που άπτονται στην Εθνική Οικονομία και στην 

ανάπτυξη του τόπου.  

Η σημασία και η αναγκαιότητα του έργου περιγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦ. 4. 
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3.0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

Η θέση ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου οριοθετείται στις βορειοανατολικές ακτές του Σαρωνικού 

Κόλπου, επί του θαλασσίου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και 

ειδικότερα στο βορειοδυτικό άκρο της ακτής προ του Δήμου Αλίμου, όπου συνορεύει με τον 

Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς λιμένες του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και έναν από τους μεγαλύτερους της Ανατολικής 

Μεσογείου.  

Η μαρίνα Αλίμου στο σύνολό της, όπως προαναφέρθηκε είναι η μεγαλύτερη μαρίνα 

(τουριστικός λιμένας) όσον αφορά στη δυναμικότητα σε διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού 

σκαφών καθώς διαθέτει 1000 μόνιμες θέσεις για εξυπηρέτηση διαφόρων μεγεθών σκαφών οι 

οποίες διαμορφώνονται σε σταθερούς και πλωτούς προβλήτες. Σύμφωνα με την ΥΑ 

509169/1986 ΦΕΚ 200/Β/17.04.86 είχε καθορισθεί αριθμός ελλιμενιζόμενων σκαφών ίσος με 

677 μη λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα χρήσης πλωτών στοιχείων για τον ως άνω σκοπό, 

όπως φαίνεται και στο υπ’ αριθμ. 109.2 «Τοπογραφικό Διάγραμμα Υφιστάμενης Κατάστασης» 

κλίμακας 1:1250, που έχει προσαρτηθεί στο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) και συνοδεύει 

το άρθρο 351. 

Η θέση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου της μαρίνας Αλίμου όπως έχει προαναφερθεί 

χωροθετείται στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού Κόλπου σε μια περιοχή ιδιαίτερα 

δημοφιλή για την φιλοξενία τουριστικών σκαφών αναψυχής καθώς διαθέτει εγγύτητα στο 

ευρύτερο αστικό κέντρο της Αθήνας αλλά και στην ευρύτερη ακτογραμμή, περιοχές που 

αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό τουριστικό πόλο.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η διατήρηση και αξιοποίηση του τουριστικού αντικειμένου της 

περιοχής που αναπτύσσεται η μαρίνα Αλίμου είναι αναγκαία κυρίως για λόγους τουριστικής 

ανάπτυξης όμως σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αποσπασθεί από το πρίσμα της 

καθολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης της συγκεκριμένης περιοχής μελέτης και της 

εφαρμογής ορθολογικών πολιτικών για την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών 

χαρακτηριστικών της.  

Η περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου περιλαμβάνει λιμενικές αλλά και χερσαίες υποδομές, 

όπως προαναφέρθηκε. Συνοπτικά, οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν προβλήτες 

σταθερούς και πλωτούς στα παραλιακά κρηπιδώματα και στην εσωτερική πλευρά του 

προσήνεμου και του υπήνεμου μώλου προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσδεση των σκαφών. 

Οι προβλήτες και τα κρηπιδώματα είναι εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους και πυργίσκους 

παροχών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.  
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Ενδεικτικά στη χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου, εντοπίζονται χώροι τεχνικής εξυπηρέτησης 

σκαφών, εγκαταστάσεις διοίκησης, φυλάκια, βοηθητικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της 

μαρίνας ήτοι, υποσταθμοί, αντλιοστάσια, WC, αποθήκες, περιβάλλων χώρος πρασίνου, αλλά 

και λοιπές εγκαταστάσεις όπως χώροι άθλησης, χώροι εστίασης, κλπ. 

Εποπτική παρουσίαση των ανωτέρω εντοπίζεται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα – 

Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1250 ενώ περιγραφή αυτών παρατίθεται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

3.1.1  Οριοθέτηση των Χερσαίων Εγκαταστάσεων Περιοχής Μελέτης 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου βάσει του υπ’ αριθμ. 109.2 «Τοπογραφικό Διάγραμμα 

Υφιστάμενης Κατάστασης» κλίμακας 1:1250, που έχει προσαρτηθεί στο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 

5/Α/17.01.18) και συνοδεύει το άρθρο 351στο σύνολό της έχει συνολική επιφάνεια περίπου 

227 στρεμμάτων (227.758,77m2) και εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης 

στα βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος προς τα 

ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» του Δήμου Αλίμου στα νότια. Η χερσαία ζώνη 

οριοθετείται προς την πλευρά της θάλασσας από τα υφιστάμενα κρηπιδώματα, τον προσήνεμο 

και τον υπήνεμο μώλο της μαρίνας.  

Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δραστηριότητες 

περιμετρικά της λιμενολεκάνης οι οποίες είναι είτε άμεσα εξαρτημένες με τη λειτουργία της 

μαρίνας Αλίμου είτε όχι όπως χώροι τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών (χερσαία απόθεση), 

εγκαταστάσεις διοίκησης, φυλάκια, βοηθητικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της μαρίνας 

ήτοι, υποσταθμοί, αντλιοστάσια, WC, αποθήκες, περιβάλλων χώρος πρασίνου, αλλά και 

λοιπές εγκαταστάσεις όπως χώροι άθλησης, χώροι εστίασης, κλπ.  

Σημειώνεται ότι εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου, οι οριογραμμές αιγιαλού και 

παραλίας έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 600143/27.02.1979 Απόφαση Νομάρχη Αττικής 

(ΦΕΚ 193/Δ/29.3.79). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου 

διέρχεται η ζώνη ΤΡΑΜ η οποία έχει παραχωρηθεί στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές Συγκοινωνίες 

ΑΕ) για την πορεία διέλευσης του τραμ επί συγκεκριμένου χώρου τροχιολωρίδας βάσει 

σχετικής σύμβασης παραχώρησης επ’ αορίστου χρόνου.  

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 227.758,77m2 

όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 

1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Εντός χερσαίας ζώνης της 

μαρίνας Αλίμου υφίστανται εκτός από τις συνοδές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της όπως 

υποσταθμοί, WC, αντλιοστάσιο, διοικητήριο, αποθηκευτικοί χώροι, φυλάκιο κλπ, και 
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δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της όπως η ζώνη ΤΡΑΜ που 

προαναφέρθηκε, ένα πλυντήριο και πρατήριο καυσίμων εξυπηρέτησης οχημάτων, ένα κέντρο 

διασκέδασης, ένα αναψυκτήριο, το κολυμβητήριο Δ. Αλίμου, μία καφετέρια-αναψυκτήριο καθώς 

και οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ). Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται 

στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250.  

 

3.1.2  Οριοθέτηση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Περιοχής Μελέτης 

Τα όρια της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας τέθηκαν κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 

(Ν. 2160/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γειτονικές υποδομές 

/ χρήσεις (παραλιακό κρηπίδωμα παραλίας Ζέφυρος, εκβολή ρέματος Πικροδάφνης). 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, Θ2, Θ1, 

Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό 

Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς νότο από τον 

προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς δυτικά, βόρεια και 

ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στην προς αδειοδότηση περιοχή της 

προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης εμπίπτουν και υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί 

προβλήτες) καθώς και λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις, ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος 

μώλος και τα παραλιακά κρηπιδώματα . 

 

3.2 Βασικά Στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 

3.2.1   Περιγραφή εργασιών κατά τη φάση κατασκευής του έργου  

Στην παρούσα φάση δεν προβλέπονται κατασκευαστικές εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης 

του τουριστικού λιμένα, όπως προαναφέρθηκε παρά μόνο η διατήρηση της λειτουργίας του 

στην υφιστάμενη κατάστασή του. 

 

3.2.2   Περιγραφή εργασιών κατά τη φάση λειτουργίας του έργου  

Η παρούσα μελέτη αφορά στη λειτουργία του τουριστικού λιμένα της μαρίνας Αλίμου 

δυναμικότητας ελλιμενισμού σκαφών διαφόρων διαστάσεων κυρίως έως 25m μήκος χιλίων 

(1000) θέσεων εκ των οποίων 50 θέσεις αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25 μέτρων. Η 

μαρίνα Αλίμου χωροθετείται στην δυτική πλευρά της παραλίας του Δ. Αλίμου, ΔΕ Αλίμου, της 

Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με φορέα 

διαχείρισης την ΕΤΑΔ ΑΕ. 
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Αντικείμενο της τουριστικής επιχείρησης είναι η ενοικίαση θέσεων για τον ελλιμενισμό 

τουριστικών σκαφών αλλά και για μεγάλο αριθμό μικρών επαγγελματικών σκαφών καθόλη τη 

διάρκεια του έτους.  

Εκτός από την ενοικίαση των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στη μαρίνα, υπάρχουν 

βασικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες στην 

μαρίνα περιλαμβάνουν: 

 Φώτα εισόδου για ασφαλή πλοήγηση 

 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

 Παροχή νερού 

 Υπηρεσίες ανεφοδιασμού καυσίμων 

 Θέσεις στάθμευσης σε διαφορετικά σημεία της μαρίνας 

 Συγκροτήματα υγιεινής (WC – ντους) 

 Δύο (2) εστιατόρια – αναψυκτήρια - Bar 

 VHF επικοινωνία (Channel 71) 

 Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών 

 Ασφάλεια μαρίνας και PIR αυτόματα φώτα σε όλη τη μαρίνα 

Επίσης εντός της μαρίνας περιλαμβάνονται συνοδές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία αυτής 

(φυλάκιο, υποσταθμοί, WC, αντλιοστάσιο, διοικητήριο, κλπ), χώροι πρασίνου, οδικό δίκτυο και 

χώροι για ποδήλατο και περίπατο, ενώ υφίστανται και λοιπές εγκαταστάσεις μη σχετιζόμενες 

άμεσα με τη λειτουργία της όπως αυτές του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ), 

κολυμβητήριο του Δ. Αλίμου, πρατήριο καυσίμων και πλυντήριο εξυπηρέτησης οχημάτων 

καθώς χώροι εστίασης όπως επίσης και μικρός αριθμός ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών 

στους ιδιοκτήτες των οποίων έχει δοθεί (ονομαστικά) το σχετικό δικαίωμα ελλιμενισμού. 

Στη μαρίνα Αλίμου απασχολούνται συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα σε θέσεις διοικητικού 

προσωπικού, προσωπικού συντήρησης, καθαρισμών, ελέγχου, τεχνικού προσωπικού, κοκ. 

Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας εκτελούνται και λοιπές εργασίες όπως: 

 Εργασίες συντήρησης πρασίνου. 

 Εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων καθώς και περιβάλλοντα χώρου 

 Τακτικοί έλεγχοι / συντήρησης υδραυλικών - αποχετευτικών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, κοκ. 

Σκοπός της λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η ύπαρξη ενός προορισμού εκ θαλάσσης 

που συνδυάζει τις δραστηριότητες αναψυχής σε συμβατότητα με τον ευρύτερο αστικό ιστό 

αλλά και το φυσικό περιβάλλον.  
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3.3 Απαιτούμενες ποσότητες νερού και ενέργειας – αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων 

Όπως έχει προαναφερθεί σκοπός της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η ύπαρξη ενός 

βιώσιμου προορισμού τουρισμού στον οποίο παρέχονται δραστηριότητες αναψυχής σε 

συνδυασμό με προστασία και κατά το δυνατόν ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών αξιών, 

πόρων και εμπειριών τόσο της περιοχής μελέτης όσο και του ευρύτερου τουριστικού κέντρου 

της περιοχής.  

Χρήση Νερού 

Η μαρίνα Αλίμου καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας που ελέγχεται από τη 

ΕΥΔΑΠ, όπως βεβαιώνεται από τη σχετικό έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτημα 4 της 

παρούσας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης, όπως 

καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 

Έτος 
Κατανάλωση 
νερού χρήσης 

(m
3
) 

2016 23.162 

2017 17.666 

 

Χρήση Ενέργειας 

Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ το οποίο αναπτύσσεται στα όρια 

της ιδιοκτησίας. Επίσης, εντός του ακινήτου λειτουργούν υποσταθμοί για την μετατροπή της 

τάσης από μέση σε χαμηλή. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως 

καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 

Έτος 
Κατανάλωση 
ηλεκτρικού 

ρεύματος (kW) 

2016 1.196.779 

2017 1.282.094 

 

Παραγόμενα Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του τουριστικού λιμένα είναι οι 

κάτωθι: 

 Οι εκροές υγρών αποβλήτων του τουριστικού λιμένα προκύπτουν από τους χώρους 

των υγιεινής, τις ντουζιέρες, κοκ. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα 

είναι ο ΕΚΑ 20 02 01. Η παροχή των λυμάτων στην υφιστάμενη κατάσταση οδηγείται στο 
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δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Σχετική βεβαίωση για τη σύνδεση της εγκατάστασης στο δίκτυο 

αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ παρατίθεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας.  

 Τα απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο (πετρελαιοειδή απόβλητα) συλλέγονται και 

διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των 

εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους 

αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που 

περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 16 07 08* και η ποσότητα αυτών εκτιμάται 

σε 3,000tn/έτος. 

 Τα απόβλητα που περιέχουν μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης με βάση τα ορυκτά συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και 

αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση 

για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 

6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 13 

02 05* και η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε 8,50-15tn/έτος. 

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του τουριστικού λιμένα είναι οι 

κάτωθι: 

 Τα αστικά απορρίμματα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το προσωπικό και 

αποτίθενται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός της 

εγκατάστασης του τουριστικού λιμένα από όπου και αποκομίζονται από 

απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Αλίμου. Εν συνεχεία οδηγούνται στους 

προβλεπόμενους χώρους υγειονομικής ταφής ΧΥΤΑ από το σχετικό σχέδιο διαχείρισης 

απορριμμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών. Σχετική βεβαίωση 

παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως 

άνω απόβλητα είναι οi ΕΚΑ 20 03 01, 20 01 08, κλπ. 

 Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το προσωπικό και 

αποτίθενται στους ειδικές θέσεις συλλογής (containers) που βρίσκονται εντός της 

εγκατάστασης του τουριστικού λιμένα από όπου και αποκομίζονται από εξουσιοδοτημένο 

και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων. Εν συνεχεία 

οδηγούνται στους προβλεπόμενους χώρους υγειονομικής ταφής ΧΥΤΑ από το σχετικό 

σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών. Σχετική 

σύμβαση για τη συλλογή και μεταφορά του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο 

Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι 

ο ΕΚΑ 20 03 01 και η ποσότητα αυτών είναι 17,990tn/έτος. 

 Τα απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που 

έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο 

και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική 
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σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο 

Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι 

ο ΕΚΑ 15 02 02*. 

 Τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο 

φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή 

και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της 

παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 08 01 11* 

και η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε περίπου 400lt/έτος. 

 Τα απόβλητα από συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο 

φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή 

και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της 

παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 15 01 10*. 

 Τα απόβλητα από φίλτρα λαδιού συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και 

αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση 

για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 

6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 16 

01 07*. 

 Τα απόβλητα από μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα 16 06 01, 16 

06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα 

συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και 

διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο 

κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 33* και η 

ποσότητα αυτών εκτιμάται σε περίπου 0,03tn/έτος. 

 Τα απόβλητα από απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτός του 

αναφερόμενου στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 συλλέγονται και διατίθενται από 

εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω 

αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους 

αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που 

περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 36 και η ποσότητα αυτών εκτιμάται 

σε περίπου 0,156tn/έτος. 

 Τα απόβλητα από σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και 

διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν 

λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ 
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που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 21* και η ποσότητα αυτών 

εκτιμάται σε περίπου 0,0266tn/έτος. 

 Χάρτινες συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από χαρτί και χαρτόνι συλλέγονται και 

αποτίθενται στους κάδους ανακύκλωσης προς αποκομιδή από τον οικείο Δήμο. Σχετική 

βεβαίωση παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει 

τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 01. 

 Ομοίως πλαστικές συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από πλαστικά συλλέγονται και 

αποτίθενται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης προς αποκομιδή από τον οικείο Δήμο. 

Σχετική βεβαίωση παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που 

περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 39. 

 Ομοίως γυάλινες συσκευασίες συλλέγονται και αποτίθενται στους ειδικούς κάδους 

ανακύκλωσης προς αποκομιδή από τον οικείο Δήμο. Σχετική βεβαίωση παρατίθεται στο 

Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι 

ο ΕΚΑ 20 01 02. 

 

Τα αέρια απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα είναι κυρίως 

τα καυσαέρια και η σκόνη από την κίνηση των οχημάτων εντός εσωτερικού οδικού δικτύου 

αλλά και των σκαφών που προσεγγίζουν τη μαρίνα, η ποσότητα όμως των οποίων είναι μικρή 

καθώς η βασική πηγή ρύπανσης προέρχεται από την κυκλοφορία οχημάτων της Λεωφόρου 

Ποσειδώνος. 

Οι εκροές των υγρών και στερεών αποβλήτων κατά την φάση λειτουργίας περιγράφονται στους 

παρακάτω ενδεικτικούς πίνακες, καθώς δεν προβλέπονται στο παρόν στάδιο κατασκευαστικές 

εργασίες: 

΄ 
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  Α/Α Είδος αποβλήτου Κωδικός Ε.Κ.Α. Πηγή Προέλευσης 
Μορφή 
(Υγρό/ 
Στερεό) 

Μέγιστη Ετήσια 
Ποσότητα  

Διαχείριση (R/D) Τελικός αποδέκτης 

Φάση 
Λειτουργίας 

1 
Αστικά λύματα - 

βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα 

20 02 01 Ανθρωπογενής Υγρό 
 

Δίκτυο ΕΥΔΑΠ 
 

2 Πετρελαιοειδή απόβλητα 16 07 08* 
Απόβλητα από λειτουργία 

σκαφών 
Υγρό 3,000tn/έτος Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

3 
Απόβλητα Λιπαντικών 

Ελαίων 
13 02 05* 

Απόβλητα από λειτουργία 
σκαφών 

Υγρό 8,50-15tn/έτος Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

4 
Ανάμεικτα δημοτικά 

απόβλητα 
20 03 01 Ανθρωπογενής Στερεό 17,990tn/έτος Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

5 Οικιακά απορρίμματα 
20 01 01, 20 01 02, 
20 01 08, 20 01 39,  

20 03 01 
Υλικά συσκευασίας κτλ Στερεό 

 

Διαχωρισμός 
ανακυκλώσιμων/ Κάδοι 

απορριμμάτων 

Κάδοι απορριμμάτων, ειδικοί 
κάδοι ανακύκλωσης του Δήμου 

6 

Απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων, υφάσματα 

σκουπίσματος, 
προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν 
μολυνθεί από επικίνδυνες 

ουσίες 

15 02 02* 
Απόβλητα από λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
 

Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

7 

Χρώματα και βερνίκια 
που περιέχουν 

οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 11*. 
Απόβλητα από λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 400lt/έτος (εκτίμηση) Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

8 

Απόβλητα από 
συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα 
επικινδύνων ουσιών ή 

έχουν μολυνθεί από αυτές 

15 01 10* 
Απόβλητα από λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
 

Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

9 
Απόβλητα από φίλτρα 

λαδιού 
16 01 07* 

Απόβλητα από λειτουργία 
εγκαταστάσεων 

ελλιμενισμού σκαφών 
Στερεό 

 
Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

10 

Απόβλητα από μπαταρίες 
και συσσωρευτές που 

περιλαμβάνονται στα 16 
06 01, 16 06 02 ή 16 06 
03 και μεικτές μπαταρίες 
και συσσωρευτές που 
περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες 

20 01 33* 
Απόβλητα από λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 0,03tn/έτος Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 

11 
Απόβλητα από 

απορριπτόμενο ηλεκτρικό 
20 01 36 

Απόβλητα από λειτουργία 
εγκαταστάσεων 

Στερεό 0,156tn/έτος Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 
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και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό εκτός του 

αναφερόμενου στο 20 01 
21, 20 01 23 και 20 01 35 

ελλιμενισμού σκαφών 

12 

Απόβλητα από σωλήνες 
φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο 

20 01 21* 
Απόβλητα από λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 0,0266tn/έτος Συλλογή - Μεταφορά Αδειοδοτημένοι φορείς 
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3.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής μελέτης περιγράφεται στους τίτλους κυριότητας της 

ευρύτερης έκτασης στην οποία εμπίπτει και η μαρίνα Αλίμου οι οποίοι είναι: 

 Κ’ Συντακτική Πράξη (ΦΕΚ 33/Α/14.02.68) 

 Η υπ αριθμ. 166/12.11.68 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 271/Α/21.11.68) 

 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) 

 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/15.03.00) 

 Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.06) 

 Το υπ’ αριθμ. 260/11.03.81 ΠΔ (ΦΕΚ 73/Α/27.03.81) 

 Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 132/1981 (ΦΕΚ 253/Β/04.05.81) 

Η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Αλίμου έγινε με το Ν. 2160/1993, όπως ισχύει σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90 & ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04. 
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4.0 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

Η ανάπτυξη και η διατήρηση των τουριστικών λιμένων της Ελλάδας και ειδικότερα της 

μαρίνας Αλίμου η οποία εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό και ποικιλία μεγέθους τουριστικών 

σκαφών στην Ελλάδα, είναι αναγκαίες στην χώρα μας κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους 

και για λόγους που άπτονται στην Εθνική Οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου.  

Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που έχει σαν στόχο να 

προβάλλει τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας, να προάγει το ενδιαφέρον των τουριστών να 

έρθουν σε επαφή με τη θάλασσα και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου πλούτου 

της χώρας. 

Η διατήρηση της χρήσης της λιμενικής αλλά και της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου έχει 

ως στόχο τη διαμόρφωση μιας υψηλής ποιότητας σύγχρονων υποδομών για την 

εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής και ταυτόχρονα ενός 

σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με 

ταυτόχρονη εναρμόνιση με τον αστικό ιστό αλλά και το φυσικό περιβάλλον. 

Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που εξυπηρετεί αφορά σε 

ενοικιαζόμενα σκάφη (μεγαλύτερο του 70%), κάτι το οποίο συνεπάγεται μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών, τόσο Ελλήνων όσο και αλλοδαπών, που ενοικιάζουν σκάφη αναψυχής για τις 

διακοπές τους στα ελληνικά νησιά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διατήρηση ενός 

σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

κρίνεται επιτακτική. 

Τα οφέλη από τη διατήρηση της λειτουργίας της μαρίνας Αλίμου μπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής: 

 παροχή οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών για τους επισκέπτες και 

τουρίστες  

 αξιοποίηση και προβολή των ευρύτερων τουριστικών πόρων της ευρύτερης 

περιοχής τόσο στο παράκτιο μέτωπο όσο και προς τον αστικό ιστό 

 συνεισφορά στις γύρω τοπικές κοινωνίες με την υπεύθυνη και ποιοτική 

διαχείριση της μαρίνας, με τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, την 

καθημερινή καθαριότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων που αποτελούν τις 

απαραίτητες υποδομές για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού σε 

αρμονία με την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό 

μέτωπο  
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 η ύπαρξη κεντρικών λειτουργιών στο χώρο της μαρίνας οδηγεί στην αναγνώριση-

διασφάλιση φυγών έτσι ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ή οι επισκέπτες να 

έχουν την αίσθηση της σύνδεσης με το θαλάσσιο τοπίο 

 δημιουργία-διατήρηση-αύξηση θέσεων εργασίας, τόσο εντός της εγκατάστασης 

όσο και στην ευρύτερη περιοχή της μαρίνας όπου δραστηριοποιούνται 

επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξυπηρέτησης σκαφών, συντήρησης 

λιμενικών υποδομών, διαχείριση αποβλήτων, προμηθευτές καυσίμων και 

τροφοδοσίας, ναυτικοί πράκτορες, κλπ 

 κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, μεγάλο μέρος της οποίας φέρνει 

συνάλλαγμα που εισρέει από τα ξένα σκάφη αναψυχής  

 και γενικά ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού καθώς το μέγεθος, και η εμβέλεια 

του έργου, επιφέρει αυτοτελώς οικονομικά οφέλη που επηρεάζουν αισθητά την 

εθνική οικονομία 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο των χερσαίων όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων 

που προτείνονται με την παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κρίνεται 

απαραίτητη καθώς θα διασφαλίσει την εύρυθμη και συνεχή λειτουργία της μαρίνας Αλίμου 

σε σύμπνοια με τις διάφορες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που αφορούν στη λειτουργία 

τουριστικών λιμένων και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης. 

Η κατά το βέλτιστο τρόπο αξιοποίηση μέσω της διατήρησης ενός  τουριστικού λιμένα όπως 

είναι η μαρίνα Αλίμου θα έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη τόσο οικονομικά όσο και 

πολιτιστικά. Αλλά αυτό δεν καθίσταται εφικτό χωρίς τις συνθήκες νομιμότητας που θα 

διασφαλίζει η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, όπως προτείνεται. Η λειτουργία της 

μαρίνας Αλίμου βασίζεται τόσο στις λιμενικές όσο και στις χερσαίες υποδομές της και αυτές 

δεν δύνανται να αποσπασθούν. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της μαρίνας Αλίμου θα 

πρέπει να προσδιορισθεί και να εκτιμηθεί στο σύνολο των εγκαταστάσεων της (χερσαίες και 

θαλάσσιες) καθώς έτσι μόνο θα δοθεί ρεαλιστική εικόνα της δραστηριότητας. 

Η απρόσκοπτη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου ενισχύει την ιδιότητα της ως ένας αξιόλογος 

πόρος του παραλιακού μετώπου της πρωτεύουσας που δύνανται να επιτελέσει σημαντικό 

ρόλο σε διαφορετικά επίπεδα που αφορούν ακόμα την προστασία και ανάπτυξη του αστικού 

περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Επομένως, η αντιμετώπιση των συνολικών συνεργιστικών επιπτώσεων από τις χερσαίες και 

θαλάσσιες εγκαταστάσεις της μαρίνας Αλίμου που οριοθετούν την περιοχή ενδιαφέροντος, 

πρέπει να λάβει υπόψη και τις παραπάνω πολύ σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές 

παραμέτρους, ώστε να μπορεί να ευσταθεί σε μία συνολική λογική για την αναπτυξιακή και 

περιβαλλοντική αειφορία. 
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4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου 

Η ΕΤΑΔ ΑΕ, και ειδικότερα η Δ/νση Εκμετάλλευσης, Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρηματικών 

Μονάδων με την υπ’ αριθμ. 10277/23.12.14 επιστολή της, αιτήθηκε την χορήγηση 

Τμηματικής Άδειας Λειτουργίας για όλο το θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιμένα (μαρίνα) 

Αλίμου από το Υπουργείο Τουρισμού, Γεν. Γραμ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γεν. 

Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών. Σε συνέχεια της 

παραπάνω αίτησης, εστάλη η υπ’ αριθμ. 9364/08.05.15 απάντηση της Υπηρεσίας (αρ. 

πρωτ. ΕΤΑΔ: 4249/20.05.15) σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

 

4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου / δραστηριότητας 

Τα έξοδα της μαρίνας Αλίμου, προέρχονται από κόστη μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, έξοδα 

τηλεπικοινωνιών, ασφαλίστρων, συντηρήσεων, διάθεσης αποβλήτων, υπηρεσιών φύλαξης 

και λοιπών παροχών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ), φόρους και τέλη, έξοδα μεταφορών, διαφήμισης, 

αναλώσιμα είδη, κοκ.  

Στο παραπάνω κόστος αυτό περιλαμβάνονται και τα έργα που αφορούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Τέτοια έργα μπορεί να θεωρηθούν τα ακόλουθα: 

 Απομάκρυνση προϊόντων αποβλήτων από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. 

 Συντήρηση υποδομών (όμβρια, κοκ). 

 Εργασίες Πρασίνου. 

 Διαχείριση αποβλήτων - Συμβάσεις μες φορείς για τη συλλογή, μεταφορά, διάθεση ή 

διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων. 

 Έργα που έχουν σχέση με θέματα Υγείας και Ασφάλειας, κλπ. 

 

4.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ή δραστηριότητες 

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν τριάντα οκτώ (38) τουριστικοί λιμένες με συνολική 

δυναμικότητα περίπου 11.461 θέσεων ελλιμενισμού, επί συνόλου 728 και 305.470 

αντίστοιχα στη Μεσόγειο. Δηλαδή η Ελλάδα διαθέτει ποσοστό περίπου 3,75 % του συνόλου 

των θέσεων ελλιμενισμού της Μεσογείου και ποσοστό περίπου 5,22 % του συνόλου των 

τουριστικών λιμένων της Μεσογείου. 
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Η μαρίνα Αλίμου αποτελεί μέρος του παραθαλάσσιου μετώπου της Αθήνας, μιας περιοχής 

όπου προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, αστικός, 

θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός τουρισμός). 

Η μαρίνα Αλίμου χωροθετείται εντός της ενότητας θαλάσσιου τουρισμού, που ορίζεται με 

κέντρο το Λαύριο και περιλαμβάνει μια ζώνη με όλους τους υφιστάμενους τουριστικούς 

λιμένες από τον Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη, με ακτίνα επιρροής τις Βόρειες και Δυτικές 

Κυκλάδες, το Νότιο Ευβοϊκό και τον Αργοσαρωνικό, όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα 

χάρτη που ακολουθεί. 

Η εν λόγω δραστηριότητα σε συνδυασμό με όλους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες από 

τον Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, στη βελτίωση 

των τοπικών υποδομών, καθώς και στη δημιουργία πόλων ανάπτυξης για εγχώριο αλλά και 

εξωτερικό τουρισμό. 

Στην Περιφέρεια Αττικής εντοπίζονται εννέα (9) τουριστικοί λιμένες όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΣ 

4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 

5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ 
ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ- 

7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 

8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ 

9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΘΑΝΑ 

Πίνακας 2: Τουριστικοί Λιμένες Αττικής 

 

Στον Χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η θέση της μαρίνας Αλίμου σε σχέση με τους άλλους 

τουριστικούς λιμένες που λειτουργούν στα παράκτιο μέτωπο από τον Πειραιά έως τη 

Βουλιαγμένη κατά μήκος ακτογραμμής περίπου 30km. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον Χάρτη που ακολουθεί, η μαρίνα Αλίμου όπως και όλοι 

οι υπόλοιποι οργανωμένοι τουριστικοί λιμένες του παράκτιου μετώπου του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Αθήνας, δρουν συνεργιστικά σε σχέση με την υποβοήθηση της 

ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού. Και αυτό διότι αποτελούν την βασικότερη εκ 

θαλάσσης πρόσβαση των επισκεπτών που επιλέγουν την Ελλάδα ως ταξιδιωτικό τουρισμό 

με στάση την πρωτεύουσα της Αθήνας και την παραλιακή ζώνη αυτής.  

Μάλιστα, εν περίοδο ανάγκης ανάδειξης των τουριστικών πόρων της χώρας δεδομένης της 

σχετικής σπουδαιότητας ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, η ύπαρξη επαρκών και υψηλού 

επιπέδου εγκαταστάσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αποτελεί μέσο ενίσχυσης του 
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ρόλος της χώρας ως ενδεδειγμένο τουριστικό προορισμό δικαιώνοντας την από παλαιών 

ετών σχετική φήμη. 

 

 

 

Χάρτης 2: Θέση μαρίνας Αλίμου στο παράκτιο μέτωπο σε σχέση με τους λοιπούς παρεχόμενους 
τουριστικούς λιμένες 
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5.0 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1 Θέση του έργου / δραστηριότητας ως προς τις εκτάσεις φυσικού & 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

5.1.1  Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών 

σχεδίων 

Ο Δήμος Αλίμου έχει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το 

Νόμο 1337/83, που καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα διοικητικά όρια του τέως 

καποδιστριακού Δήμου βάσει της υπ’ αρ. 287/56/12.1.1987 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 36/Δ/28.01.87). 

Για την μαρίνα Αλίμου έχει εκδοθεί το από 08.11.90 ΠΔ περί «έγκρισης του τοπικού 

ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) για τον 

καθορισμό χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση της 

μαρίνας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)» (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90) βάσει του 

οποίου ορίστηκε η δημιουργία οικοδομήσιμων χώρων, οδών, χώρων πρασίνου προς 

εξυπηρέτηση της μαρίνας του EOT με την διάκριση Οικοδομικών Τετραγώνων (ΟΤ) εντός 

της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Αλίμου ενώ στα βόρεια 

συνορεύει με τον γειτονικό Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Σε απόσταση περίπου 1,50km νότια της 

περιοχής ανάπτυξης της μαρίνας συναντάται ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, σύμφωνα 

με τα όρια που ορίσθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 

87/Α/07.06.10). 

Η περιοχή του υπό μελέτη έργου ανήκει σε μία ευρύτερη περιοχή για την οποία έχουν 

ορισθεί ζώνες προστασίας χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης για το τμήμα 

από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, στα όρια των δήμων Πειραιά, 

Μοσχάτου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, 

Βουλιαγμένης, Βάρης και Κρωπίας σύμφωνα με το από 01.03.04 ΠΔ περί «καθορισμού 

ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη 

της Αττικής από το Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04). 

Αναλυτικότερα, στοιχεία δίνονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 
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5.1.2  Όρια Περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

του Ν. 3937/2011 (Α’ 60) 

Η υπό μελέτη περιοχή της μαρίνας Αλίμου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου 

κάλλους, ούτε χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη (Natura 2000, Εθνικός Δρυμός κλπ.).  

Το βορειοανατολικό όριο της μαρίνας Αλίμου συμπίπτει με την εκβολή του ρέματος της 

Πικροδάφνης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της Αττικής που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/Δ/1993). Το ρέμα Πικροδάφνης, 

είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ρέματα της Αττικής, πηγάζει από τα δυτικά πρανή 

του Υμηττού και διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης. Το ρέμα έχει συνολικό μήκος 

περίπου 9.300 m, από τα οποία τα 6.000m περίπου διατηρούν ακόμα την φυσική του κοίτη, 

ενώ τα υπόλοιπα είναι εγκιβωτισμένα. 

Η απόσταση του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα από την πλησιέστερη περιοχή Natura 2000 

είναι γύρω στα 5km (Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης - 

GR3000006 - SCI & Όρος Υμηττός - GR3000015-SPA). 

Επίσης, απέχει απόσταση περίπου 10km από το πλησιέστερο καταφύγιο Άγριας Ζωής 

(Όρος Αιγάλεω) και περίπου 8km από το κοντινότερο Αισθητικό Δάσος (Αισθητικό Δάσος 

Καισαριανής). 

Τέλος, απέχει παραπάνω από 20km από τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. 

Αναλυτικότερα, στοιχεία δίνονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 

5.1.3   Δάση, δασικές & αναδασωτέες εκτάσεις 

Στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου δεν απαντώνται δάση ή δασικές 

εκτάσεις. Η περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονη αστική δόμηση και δραστηριότητα, 

χωρίς δασικές εκτάσεις. 

Το τοπίο της περιοχής μελέτης διαμορφώνεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών στοιχείων, 

που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας και χρήσης της γης (αστικός 

ιστός, λιμενική ζώνη, εγκαταστάσεις αθλητισμού & αναψυχής, κλπ) και λιγότερο των 

φυσικών παραγόντων. 

 

5.1.4   Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας, κλπ 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως και έχει προαναφερθεί χωροθετείται στο Δήμο Αλίμου, 

μια περιοχή με ανεπτυγμένες χρήσεις αστικού ιστού. Ειδικότερα, πλησίον της περιοχής 

μελέτης αναπτύσσονται εμπορικές δραστηριότητες καθώς επίσης υφίσταται πλήρως 
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ανεπτυγμένο δίκτυο οδικών επικοινωνιών, πληθώρα υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, 

αθλητισμού, διασκέδασης, κλπ. 

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή, στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 

2004, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σε μικρές ή και σε μεγαλύτερες εκτάσεις 

ολυμπιακά συγκροτήματα με σκοπό να φιλοξενήσουν τα ολυμπιακά αγωνίσματα. Πρόκειται 

για τη δημιουργία ενός συστήματος «πόλων» υπερτοπικής σημασίας, στους οποίους 

χωροθετήθηκαν ολυμπιακά έργα, καθώς και συμπληρωματικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι 

πόλοι αυτοί προορίζονταν να εξυπηρετούν, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, 

συνδυασμένες λειτουργίες αθλητισμού, τουρισμού - αναψυχής, κοινωνικών εξυπηρετήσεων 

και πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.  

Τα πλησιέστερα στην περιοχή της μαρίνας Αλίμου ολυμπιακά συγκροτήματα είναι: 

 Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου (Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου – Όρμος Φαλήρου), 

 Ολυμπιακός Πόλος Ελληνικού (Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού, και  

 Ολυμπιακός Πόλος Αγίου Κοσμά (Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά). 

Στον Άλιμο δραστηριοποιούνται και σημαντικοί αθλητικοί σύλλογοι. Στις διάφορες αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου δραστηριοποιούνται κάποιες από τις μεγαλύτερες αθλητικές 

ομάδες στην Ελλάδα με πρωταθλητές Ελλάδας και διακρίσεις Πανευρωπαϊκού και 

Παγκόσμιου επίπεδου, οι οποίες στελεχώνουν κάθε χρόνο την Εθνική Ομάδα με αθλητές 

διαφόρων ειδών (ταεκβοντό, κοκ). 

Ο Άλιμος διαθέτει οργανωμένες παραλίες σχεδόν σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του. 

Συγκεκριμένα οι ελεύθερες παραλίες του είναι η Πλαζ και τα Λουτρά Αλίμου, ενώ η κατά 

πολύ μεγαλύτερη οργανωμένη Ακτή του Ήλιου.  

 

5.1.5   Θέσεις Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος του Ν. 3028/2002 

Η μαρίνα Αλίμου δεν βρίσκεται εντός ορίων αρχαιολογικού χώρου ή στην άμεση γειτονία 

αρχαιολογικού ή ιστορικού μνημείου. Επίσης, δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον παραδοσιακού 

οικισμού ή προστατευόμενου τμήματος οικισμού ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, 

ιστορικού, λαογραφικού ή αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα.  

Ο κοντινότερος αρχαιολογικός χώρος έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 

ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/ 447483/ 295142/ 11471/ 3862 (ΦΕΚ 

256/ΑΑΠ/02.11.17) «Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων 

Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» και 

απέχει απόσταση περί τα 1,30km από την περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου καθώς 

και «ο Λόφος Πανί» στο Δήμο Αλίμου (ΥΑ 
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ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/41549/2082/11.06.12-ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/14.06.12) και ο «Λόφος 

Αγίας Άννας» (ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/30526/1557/11.06.12-ΦΕΚ 

206/ΑΑΠ/14.06.12) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πρώτο αναφερόμενο αρχαιολογικό 

χώρο.  

 

5.2 Ισχύουσες Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή έργου / 

δραστηριότητας 

5.2.1  Προβλέψεις και κατευθύνσεις Γενικού, των Ειδικών και του Οικείου 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης 

Η χωροταξία, που στηρίζεται σε επιστημονικό σχεδιασμό και επιδιώκει την ικανοποίηση 

βασικών οικονομικο-κοινωνικών αναγκών και εξισορρόπηση των αντιθέσεων της ανάπτυξης 

στο χώρο, διαμορφώνει το παρόν και προσανατολίζει το μέλλον, εντάσσεται στους 

πρωταρχικούς σκοπούς του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Η αποστολή της χωροταξίας 

απεικονίζεται στον ορισμό που διατυπώνεται στη Χάρτα της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας 

(γνωστή και ως «Torremolinos Charter»), η οποία υιοθετήθηκε το 1983 από τη Διάσκεψη 

των Υπουργών Χωροταξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT) σύμφωνα με τον οποίο 

«η χωροταξία εκφράζει γεωγραφικά τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικολογικές 

πολιτικές της κοινωνίας. Είναι ταυτόχρονα, ένα επιστημονικό πεδίο, μια διοικητική τεχνική και 

μια πολιτική που αναπτύχθηκε ως διεπιστημονική και συνολική προσέγγιση με στόχο την 

ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη φυσική οργάνωση του χώρου σύμφωνα με μια 

ενιαία στρατηγική». Χαρακτηριστικά ζητήματα με τα οποία συνδέεται η χωροταξία είναι 

μεταξύ άλλων το πλαίσιο χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασης στις συλλογικές υπηρεσίες και υποδομές, η ισορροπία του δικτύου των 

πόλεων και οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Το ευρύτερο πλαίσιο εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού προσδιορίζεται από τις 

κατευθύνσεις των πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού, τα οποία καθορίζονται στο Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» και είναι:  

 το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ),  

 τα Περιφερειακά Πλαίσια, τα οποία εναρμονίζονται και εξειδικεύουν ή συμπληρώνουν 

τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων για το σύνολο των 

Περιφερειών της Χώρας εκτός της Αττικής. Ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής, 

δεν έχει θεσμοθετηθεί Περιφερειακό Πλαίσιο, αλλά υποκαθίσταται από το Νέο 
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Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις (Ν. 4277/2014 ΦΕΚ 

156/Α/01.08.14) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 165/Α/26.08.14),  

 τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ), με 

τα οποία συμπληρώνονται και εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις του ΓΠΣΧΑΑ, και 

 τέλος, με τον Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 241/Α/2016) αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες και η διάρθρωση 

του συστήματος του χωρικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του νόμου 

δίδονται οι ορισμοί του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, του στρατηγικού και 

ρυθμιστικού σχεδιασμού, των οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων και της 

βιώσιμης ανάπτυξης και με το άρθρο 2 ορίζεται ότι: «Ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα με το 

χαρακτήρα του, σε στρατηγικό ή ρυθμιστικό. 

Στο γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (Χ.Σ.) και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α.Α) (ΚΥΑ 

6876/4871 ΦΕΚ 128/Α/2008), εντάσσεται Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη του τομέα 

του τουρισμού. Για το σκοπό αυτό ακολουθούνται κατευθύνσεις πολιτικής, βασικοί στόχοι και 

επιδιώξεις. Ειδικότερα τίθενται τα εξής: 

 Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της 

αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (γεωγραφική θέση, κλίμα, 

πολυνησιακός χαρακτήρας, μήκος και ποιότητα ακτών, ποικιλία και έντονη εναλλαγή 

της μορφής και του είδους των πόρων, πυκνότητα και ποικιλία περιοχών ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο). 

 Βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα με την προσαρμογή 

και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και του σχεδιασμού στα νέα 

δεδομένα και τάσεις της τουριστικής αγοράς.  

 Προώθηση νέων μορφών τουρισμού που αναμένεται να συμβάλουν και στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 Διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της σε νέες 

περιοχές και προώθηση της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με τις 

φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

 Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 Εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων.  

Βάσει των ανωτέρω στόχων – επιδιώξεων, δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις, οι οποίες 

εξειδικεύονται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό σχετικά με την ανάληψη 

ενεργειών και υιοθέτηση δράσεων που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του τουρισμού βάσει 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, της έντασης και του είδους της τουριστικής 
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δραστηριότητας, της γεωμορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων. Οι ενέργειες και 

δράσεις αυτές αφορούν κυρίως στα εξής: 

 Αναβάθμιση της εικόνας των τουριστικών προορισμών προκειμένου να καταστούν 

ελκυστικότεροι και ασφαλέστεροι, με την ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και 

αναγνωρισιμότητας, την αναβάθμιση και την αποκατάσταση του δομημένου χώρου, 

την οργάνωση του, ατύπως διαμορφωμένου οικιστικά, εξωαστικού χώρου, κλπ. 

 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου, με 

ιδιαίτερη μέριμνα στα νησιά. 

 Διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας με ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά 

πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόμενο προϊόν και με παράλληλη προστασία και 

διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, ενίσχυση της σχέσης 

ανεπτυγμένων τουριστικών κέντρων και υπαίθρου ή ανεπτυγμένων παράκτιων 

περιοχών και ενδοχώρας. 

 Εμπλουτισμό και αναβάθμιση των κοινωνικών, τεχνικών και ειδικών υποδομών 

(υγεία, μεταφορές, πληροφόρηση, κ.ά.) στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των 

τουριστικών προορισμών αλλά και της καλύτερης εξυπηρέτησης, θωράκισης και 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των περιοχών τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

 Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, κοκ. 

Σχετικά με τα μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και τις παράκτιες περιοχές αυτού, στο γενικό 

πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (Χ.Σ.) και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α.Α) (ΚΥΑ 6876/4871 

ΦΕΚ 128/Α/2008), αναφέρεται σε σχέση με τις λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες η 

κατασκευή νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων, εξειδικευμένων και μη, λιμενικών υποδομών 

που ενισχύουν (σε συνδυασμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες) την τουριστική ανάπτυξη της 

χώρας μέσω του κλάδου της κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοια, mega yacht κ.ά.). 

Όπως γίνεται αντιληπτό η διατήρηση της χρήσης και λειτουργίας του τουριστικού λιμένα του 

Αλίμου δεν βρίσκει ασυμβατότητα με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που τίθενται στο 

προαναφερόμενο ΓΠΧΣΑΑ, αντιθέτως συμβάλλει στους περισσότερους από αυτούς μέσω 

της ενίσχυσης του τουρισμού της χώρας μιας και αποτελεί τη μεγαλύτερη μαρίνα από άποψη 

δυναμικότητας ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών στη Ελλάδα ενισχύοντας με τον τρόπο 

αυτό την απόδοση και ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα σε επίπεδο θαλάσσιου 

τουρισμού. 

Όπως προαναφέρθηκε Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για την Αττική δεν προβλέπεται, αλλά υποκαθίσταται από το Νέο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις (Ν. 4277/2014 ΦΕΚ 156/Α/01.08.14) 
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 165/Α/26.08.14) το οποίο πέρα από τους στόχους, 

κατευθύνσεις, πολιτική, προτεραιότητες, μέτρα και προγράμματα που θέτει για την 

Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλει και στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων 

περιφερειών. 

Ειδικότερα, με τον Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 156), που εκδόθηκε υπό την ισχύ του ήδη καταργηθέντος Ν. 4269/20142, 

θεσπίσθηκε το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ), το οποίο αποτελεί το σύνολο 

των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των 

προγραμμάτων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την 

προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 1 

παρ. 1). Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη 

ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής 

πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον 

εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον προσδιορισμό 

του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Οι κατευθύνσεις 

του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως: α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του 

χώρου, β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστηριοτήτων, γ) στην προστασία, 

αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των 

πολιτιστικών πόρων, δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδομών 

μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής, ε) στην πολεοδομική 

οργάνωση, στ) στην πολιτική γης, ζ) στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού 

ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων, η) στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων 

που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μητροπολιτικής 

σημασίας, θ) στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων περιφερειών. Το νέο 

ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύμφωνα 

με την παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (άρθρο 1 παρ. 3 και 4). Περαιτέρω, στο Κεφ. 

Β΄ (άρθρα 3 έως 6) του ν. 4277/2914 καθορίζονται η στρατηγική αλλά και οι βασικοί και 

ειδικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ. 

Ένας από τους στόχους που τίθεται στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής αύξηση 

της ελκυστικότητας της Αθήνας − Αττικής ως τουριστικού προορισμού με διεθνή ακτινοβολία, 

με: 

 ενίσχυση της τουριστικής υποδομής, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, 

επέκταση της τουριστικής περιόδου και 

 δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

                                                 
2 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 
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Βάσει του εν λόγω Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής, η περιοχή μελέτης ορίζεται 

στην χωρική ενότητα Αθήνα-Πειραιά και συγκεκριμένα στην χωρική υποενότητα Νότιας 

Αθήνας που περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, 

Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. 

Ειδικότερα, για την χωρική υποενότητα Νότια Αθήνας προβλέπεται η διατήρηση του 

χαρακτήρα της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής και 

εμπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον 

έλεγχο των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση 

της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία και 

την αναψυχή. Επίσης προωθείται η καλύτερη δικτύωση της Υποενότητας και η χωροθέτηση 

υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. 

Επιπρόσθετα, στον ίδιο Ν. 4277/2014 συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών 

αξόνων και πόλων με στρατηγικό χαρακτήρα που εκτείνεται σε όλες τις Χωρικές Ενότητες. Η 

περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός του Αναπτυξιακού Άξονα μητροπολιτικής ακτινοβολίας και 

συγκεκριμένα στον άξονα θαλάσσιου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από το 

Φαληρικό όρμο μέχρι τη Βουλιαγμένη, του οποίου ο βασικός προσανατολισμός συνίσταται 

στην εξασφάλιση του ανοίγματος του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας προς το 

παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων 

πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και 

στη διασφάλιση της συνέχειας και της προσπελασιμότητας της παράκτιας ζώνης για όλους 

τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. 

Επιπλέον, όσον αφορά στον παράκτιο χώρο της Αττικής καθώς αποτελεί συγκριτικό της 

πλεονέκτημα, προτείνεται ολοκληρωμένο σχεδιασμός και διαχείριση έτσι ώστε να 

μεγιστοποιήσει τα οφέλη, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, που προκύπτουν από 

την αξιοποίησή του. 

Οι στόχοι και κατευθύνσεις γενικά για τον παράκτιο χώρο είναι οι εξής: 

 Αξιοποίηση, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας Αττικής σε 

τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, με δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής. 

 Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου, των αρχαιολογικών και 

ιστορικών τόπων και εξυγίανση των παράκτιων οικοσυστημάτων, θαλάσσιων και 

χερσαίων. 

 Διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας 

ζώνης με ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, εξασφάλιση της 

συνέχειας και βελτίωση των προσβάσεων στην ακτή από την ενδοχώρα. 

 Θεσμική και λειτουργική οργάνωση του συστήματος των λιμένων. 
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 Ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα της και τις 

λεκάνες απορροής που καταλήγουν σε αυτήν. 

 Συντονισμός προγραμμάτων δράσεων των εμπλεκόμενων ανά ζώνη φορέων, με 

στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Επί μέρους στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής: 

 Η ανάπτυξη στην Αττική ειδικών και εναλλακτικών νέων μορφών τουρισμού, όπως 

ιδίως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος και ο ιατρικός τουρισμός. Οι νέες μορφές 

τουρισμού περιλαμβάνουν το συνεδριακό, τον ιατρικό τουρισμό. 

 Η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων ελλιμενισμού 

κρουαζιεροπλοίων και εξυπηρέτησης των επιβατών τους, με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση των ωφελειών από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Αττική, καθώς 

επίσης και η αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στους τόπους προορισμού και 

επισκέψεων.  

 Η σύνδεση του θαλάσσιου μετώπου με τον οικιστικό ιστό και απόδοσή του στους 

κατοίκους και τους επισκέπτες. 

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς από τις βασικές 

διεθνείς και εθνικές πύλες εισόδου. Διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη διακίνηση 

μεγαλύτερου ποσοστού επισκεπτών με ήπιους τρόπους μετακίνησης. 

 Η διαμόρφωση του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού με τρόπο που να 

εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας. Προκειμένου η Αττική να 

καταστεί ελκυστικός προορισμός city break και κρουαζιέρας και λόγω των 

συγκεκριμένων απαιτήσεων των ως άνω μορφών τουρισμού, προβλέπεται η 

κατάρτιση ειδικού σχεδίου με κατευθύνσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και 

πολεοδομικών παρεμβάσεων προς ενσωμάτωση στον υποκείμενο σχεδιασμό. 

Επιπλέον, το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο για την ευρύτερη περιοχή μελέτης 

προσδιορίζεται και από τις ρυθμίσεις του από 01.03.04 Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) «περί 

καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην 

παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα», που έχει 

συνταχθεί από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

(ΟΡΣΑ) όπως, θα αναλυθεί κατωτέρω.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4277/2014 

ΦΕΚ 156/Α/01.08.14 η αρμοδιότητα επί του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας -Αττικής 

ανήκει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας με την 

επωνυμία «Οργανισμός Αθήνας» (ΟΡΣΑ), που ιδρύθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1515/1985 (Α' 

18). Από την κατάργηση του ΟΡΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 
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4250/2014 (Α' 74), η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού 

Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής που συστήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 12 του ν. 

4250/2014 και υπάγεται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας 

και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής. Όπου στον παρόν προβλέπεται αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΟΡΣΑ, η αρμοδιότητα αυτή μετά την κατάργηση του ΟΡΣΑ μεταφέρεται στο Συμβούλιο 

Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, που έχει συσταθεί με την παρ. 5 περ. ε΄ του άρθρου 12 του ν. 

4250/2014. 

Όσον αφορά στο είδος της δραστηριότητας (τουριστικός λιμένας) έχει εκδοθεί με την υπ’ 

αριθμ. ΚΥΑ 24208 η «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων αυτού» - (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.09), σκοπός του οποίου είναι η παροχή 

κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για την χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη 

του τουρισμού στον ελληνικό χώρο για την επόμενη δεκαπενταετία (2009-2024). 

Επιπρόσθετα, επιδιώκεται, επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 

προϊόντος, η προστασία των πόρων και η διαμόρφωση ενός πλαισίου κατευθύνσεων προς 

τον υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Η υπ’ αριθμ. 67659/2013 (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.13) «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», ακυρώθηκε σύμφωνα με 

την απόφαση 3623/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

είναι ένας στρατηγικής σημασίας στόχος για το σύνολο των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική 

ισότητα και συνοχή και την οικονομική ευημερία. Ο τουρισμός έχει περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, απορροφά ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού και η εξέλιξή του 

επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό (ΚΥΑ 24208 ΦΕΚ 1138/Β/2009), η περιοχή μελέτης εμπίπτει 

στις περιοχές υπό στοιχείο Δ «Μητροπολιτικές Περιοχές» δεδομένου ότι χωροθετείται εντός 

των ορίων του μητροπολιτικού συμπλέγματος της Αθήνας. 

Η μαρίνα Αλίμου αποτελεί μέρος του παραθαλάσσιου μετώπου της Αθήνας, μιας περιοχής 

όπου προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, αστικός, 

θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός τουρισμός).  
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Ο θαλάσσιος τουρισμός προσδιορίζεται από τη δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητων και 

εκμισθωμένων σκαφών αναψυχής διαφορετικών μεγεθών και εμβέλειας ταξιδιών, με ή άνευ 

πληρώματος και με ποικίλους τρόπους κίνησης. 

Για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, το προαναφερόμενο ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 

προβλέπει τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης έντεκα (11) ενοτήτων θαλάσσιου τουρισμού, 

τα οποία θα διαθέτουν σύγχρονες υποδομές ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού και επισκευών και 

υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες κ.λπ. Τα 

κέντρα αυτά θα εξυπηρετούν το μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

του τουρισμού. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των κέντρων αποτελεί η 

ύπαρξη σύγχρονης υποδομής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας και η γειτνίαση με 

αεροδρόμιο.  

Η μαρίνα Αλίμου χωροθετείται εντός της μίας (1) από τις έντεκα (11) ενότητες θαλάσσιου 

τουρισμού, που ορίζεται με κέντρο το Λαύριο και περιλαμβάνει μια ζώνη με όλους 

υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες από τον Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη, και έχει ακτίνα 

επιρροής τις Βόρειες και Δυτικές Κυκλάδες, το Νότιο Ευβοϊκό και τον Αργοσαρωνικό. 

Παρακάτω, παρατίθεται αποσπασματικό χάρτης του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό, με 

σημειωμένη την περιοχή μελέτης. 

 

  

Χάρτης 3: Απόσπασμα Χάρτη που συνοδεύει το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 

1138/Β/11.06.09). 

Θέση δραστηριότητας 
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Το ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό αναφέρεται επίσης στην αξιοποίηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων της Αθήνας ιδίως για τη διοργάνωση τακτικών διεθνών αθλητικών 

εκδηλώσεων, με στόχο την ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού. 

Ειδικότερα, ορίζονται τα κάτωθι σχετικές κατευθύνσεις χωρική οργάνωσης και ανάπτυξης 

του τουρισμού στις μητροπολιτικές περιοχές (στοιχείο Δ) & παράκτιες περιοχές (στοιχείο Ε): 

 Ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόμενο 

προϊόν, με παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

τους. 

 Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαμορφωμένου εξωαστικού 

χώρου. 

 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων και απαξιωμένων 

κτιρίων χρήσης τουρισμού συνδυαζόμενη με τη διερεύνηση της σκοπιμότητας 

χορήγησης νέων αδειών. 

 Επιτάχυνση των ρυθμών ανάπλασης του ιστορικού κέντρου και του θαλασσίου 

μετώπου της Αθήνας και Θεσ/νίκης.  

 Προστασία, ανάδειξη και συνδυασμένη προβολή των πόρων του ευρύτερου 

περιαστικού τους χώρου (ορεινοί όγκοι, κ.α.). 

 Παροχή κινήτρων για απόσυρση παλαιών κτιρίων, που προσβάλουν υπέρμετρα την 

αισθητική της πόλης. 

 Αναβάθμιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

 Ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς 

ενδιαφέροντος. 

 Συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας ενοποίησης των αρχαιολογικών 

χώρων Αθήνας και Θεσ/νίκης. 

 Δημιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και υπαιθρίων πάρκων αναψυχής 

και αθλητισμού, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. 

 Δρομολόγηση αναπλάσεων σε περιοχές με βιομηχανικό ενδιαφέρον, που έχουν 

χωρική συνέχεια με άλλες περιοχές αστικού τουρισμού. 

 Ενίσχυση δράσεων βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης αστικών υποδομών 

αντιρύπανσης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του Θερμαϊκού Κόλπου. 

 Επιπρόσθετα στις παράκτιες περιοχές των υπό στοιχείων Α, Β, και Δ του άρθρου 4 

κατηγοριών χώρου (Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, Αναπτυσσόμενες τουριστικά 

περιοχές, Μητροπολιτικές Περιοχές) και στα νησιά που σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της 

ενότητας αυτής κατατάσσονται στην ομάδα ΙΙ, διακρίνεται ζώνη υψηλής 

ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε 
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απόσταση 350 μ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του 

τουρισμού. Στη ζώνη αυτή που παρατηρείται υψηλός ανταγωνισμός χρήσεων γης και 

δραστηριοτήτων όλων των ειδών, με άμεση ή έμμεση επίπτωση στον τουρισμό, 

δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

 Ο περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με 

την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 

χονδρικού εμπορίου, εμπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, 

κτίρια περίθαλψης, πρατήρια καυσίμων) ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται 

ως ανεπτυγμένες τουριστικά. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων, που έχουν ανάγκη θαλάσσιου μετώπου και 

εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες ή είναι σημαντικές για την εθνική οικονομία, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία ύστερα από 

συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και στα 

τμήματα των περιοχών αυτών που παρουσιάζουν μειωμένο τουριστικό ενδιαφέρον. 

Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (περιοχές υπό στοιχεία Β και Δ 

του άρθρου 4) η χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται σε τμήματα τους που δεν 

παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους 

υποδοχείς. 

 Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του 

τοπίου και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου. 

 Η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας 

σε ορισμένα τμήματα της ακτογραμμής. 

Τέλος, δίνονται κατευθύνσεις και τίθενται στόχοι οι οποίοι αφορούν στην: 

 Η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και υποδομών που 

αφορούν στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού που περιλαμβάνονται στο 

Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό 

 Η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής 

(μαρίνες) και αγκυροβολίων, κλπ. 

Όπως έχει προαναφερθεί η μαρίνα Αλίμου στην υφιστάμενη μορφή της όπως περιγράφεται 

στην παρούσα ΜΠΕ κινείται στην κατεύθυνση ανάδειξης και ενίσχυσης του τουρισμού και δη 

του θαλάσσιου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί το ρόλο της ως ένα βιώσιμο προορισμό ο 

οποίος δύναται να προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αναψυχής και τουριστικών 

δραστηριοτήτων με κυρίαρχο στοιχείο τον τουρισμό στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης και ανάπτυξης δράσεων προστασίας. 
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Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό (ΚΥΑ 24208 ΦΕΚ 1138/Β/2009), 

παρουσιάζονται με την επιφύλαξη της υπ’ αριθμ 519/2017 Απόφασης ΣτΕ σύμφωνα 

με την οποία αναφέρεται ότι με την υπ’ αριθ. 67659/09.12.2013 απόφαση δεν 

τροποποιήθηκε απλώς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό (ΚΥΑ 24208 ΦΕΚ 1138/Β/2009), αλλά 

αντικαταστάθηκε στο σύνολό του και εγκρίθηκε νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και νέα σχετική Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού ελήφθησαν υπόψη τα νέα δεδομένα 

που είχαν προκύψει μετά την έκδοση το 2009 της προσβαλλομένης αποφάσεως. Με 

τα δεδομένα αυτά η ακύρωση της ως άνω νεώτερης αποφάσεως και του εγκριθέντος 

με αυτήν νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τον Τουρισμό με την απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου δεν έχει ως 

συνέπεια την αναβίωση της προσβαλλομένης με την κρινόμενη αίτηση πράξεως και 

του εγκριθέντος με αυτήν Πλαισίου. 

 

5.2.2 Θεσμικό Καθεστώς 

5.2.2.1 Ρυθμιστικά, Γενικά Πολεοδομικά & Ρυμοτομικά Σχέδια, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, 

κλπ 

Ο Δήμος Αλίμου έχει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το 

Νόμο 1337/83, που καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα διοικητικά όρια του τέως 

καποδιστριακού Δήμου. Η έγκριση του Γ.Π.Σ. έγινε με την υπ’ αρ. 287/56/12.01.87 Απόφαση 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 36/Δ/28.01.87). Το εν λόγω ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου αρχικά 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 80354/5315/11.8.92 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

945/Δ/21.09.92) και ακολούθησε και δεύτερη τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου με 

την υπ’ αρ. 101341/8108/30.12.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 24/Δ/24.01.95). 

Για τη μαρίνα Αλίμου ισχύουν περιορισμοί και όροι δόμησης: 

Α) Το από 08.11.90 ΠΔ περί «έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός 

σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρων και όρων 

και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση της μαρίνας του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)» (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90) 

Σύμφωνα με το από 8.11.90 ΠΔ (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90) εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό 

σχέδιο για εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρων 
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και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση της μαρίνας του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).  

Συγκεκριμένα με το εν λόγω ΠΔ εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με τη δημιουργία 

οικοδομήσιμων χώρων, οδών, χώρων πρασίνου προς εξυπηρέτηση της μαρίνας του EOT. 

Ειδικότερα το από 8.11.90 ΠΔ διακρίνει τα ακόλουθα Οικοδομικά Τετράγωνα (ΟΤ) εντός της 

χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου: 

Α/Α 
Επιτρεπόμενες 

Χρήσεις 

Max 
ποσοστό 
Κάλυψης 

ΣΔ 
(Συντελεστής 

Δόμησης) 

Max επιτρεπόμενο 
ύψος (Η) 

ΟΤ 1 
Κτίρια εξυπηρετήσεως 

και λειτουργίας της 
μαρίνας 

5% του ΟΤ 0,05 13,50m 

ΟΤ 2 
Χρήσεις κέντρου 

διασκέδασης 
16% του ΟΤ 0,16 

7,5m 
(προσαύξηση 1,5m για 

κατασκευή στέγης ή 
δικτυώματος) 

ΟΤ 3 
Χρήσεις τουρισμού-

αναψυχής - εμπορικό 
κέντρο 

10% του ΟΤ 0,12 8,5m 

ΟΤ 4 

Χρήσεις λειτουργίας 
μαρίνας 

(ανεφοδιασμός 
σκαφών) 

5% του ΟΤ 0,005 3,5m 

ΟΤ5 
Χρήσεις διοικητικού 

κέντρου μαρίνας 
10% του ΟΤ 0,15 8,5m 

 

Επιπλέον το εν λόγω ΠΔ προβλέπει τα εξής:  

 Στους χώρους πρασίνου επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων W.C. με μέγιστες 

διαστάσεις 13,00m και 7,00m αντίστοιχα και μέγιστο ύψος 3,5m.  

 Ως ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 

ορίζονται τα 5,0m.  

 Τα κτίρια δύνανται να τοποθετούνται πέρα από τα καθορισθέντα όρια αιγιαλού και 

παραλίας, προς την πλευρά της θάλασσας. 
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Χάρτης 4: Σχέδιο του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχής της μαρίνας Αλίμου 
σύμφωνα με το από 8.11.90 ΠΔ (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90) 

Β) Το από 01.03.04 ΠΔ περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων 

και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό όρμο 

μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04) 

Στη συνέχεια με το από 01.03. 04 ΠΔ περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης 

και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό 

όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04), προσδιορίστηκε εκ νέου το ευρύτερο 

χωροταξικό πλαίσιο στην περιοχή της μαρίνας Αλίμου.  

Το εν λόγω ΠΔ συντάχθηκε από τον ΟΡΣΑ για τον παράκτιο χώρο του ανατολικού 

Σαρωνικού. Με το συγκεκριμένο ΠΔ επιδιώκεται η προστασία και η διαχείριση του 

θαλάσσιου μετώπου, αλλά συγχρόνως παρέχεται και η δυνατότητα αναβάθμισης και 

αναζωογόνησης του νότιου παράκτιου μετώπου της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.  

Συγκεκριμένα, το ΠΔ προβλέπει τον καθορισμό ζωνών προστασίας χρήσεων γης και όρων 

και περιορισμών δόμησης για το τμήμα από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 

Κρωπίας, στα όρια των δήμων Πειραιά, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, 

Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης και Κρωπίας. 

Ειδικότερα, η μαρίνα Αλίμου διαχωρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις (4) επιμέρους 

υποπεριοχές-ζώνες οι οποίες φαίνονται στο απόσπασμα του χάρτη που συνοδεύει την εν 

λόγω απόφαση: 
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Χάρτης 5: Απόσπασμα Χάρτη της περιοχής της μαρίνας Αλίμου σύμφωνα με το από 01.03.04 ΠΔ (ΦΕΚ 
254/Δ/05.03.04). 

Υποπεριοχή – ζώνη 4α:  

Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, παιδικές χαρές, 

διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, μικρά σκίαστρα, χώροι για υπαίθριες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, χώροι υγιεινής μέγιστου εμβαδού 20m2 και υπαίθριοι ή 

στεγασμένοι χώροι στάθμευσης. Τα κτίρια στάθμευσης κατασκευάζονται χωρίς κοπή 

δένδρωντην πλευρά της παραλιακής λεωφόρου και η οροφή τους φυτεύεται και 

διαμορφώνεται σαν χώρος περιπάτου. Απαγορεύεται η κοπή των δένδρων. Τέλος, 

επιτρέπονται περίπτερα ή καντίνες όρθιας εξυπηρέτησης, χωρίς τραπεζοκαθίσματα μεγίστου 

εμβαδού 20m2. 

Υποπεριοχή – ζώνη 5ε:  

Πρόκειται για τμήμα του Οικοδομικού Τετραγώνου ΟΤ 3 της εντός σχεδίου έκτασης της 

μαρίνας Αλίμου (το ΟΤ 3 αφορά στο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με το από 

08.11.90 ΠΔ, που προαναφέρθηκε), η χρήση του οποίου έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑ 

στο Δήμο Αλίμου, όπως φαίνεται και από το χάρτη που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Στη 

ζώνη αυτή επιτρέπεται η κατασκευή κολυμβητηρίου Ολυμπιακών διαστάσεων, χώροι 

αποδυτηρίων και υγιεινής, ιατρείο, γραφείο διοίκησης. Οι όροι δόμησης έχουν καθοριστεί ως 

εξής:  

 ΣΔ: ένα δέκατο (0,1)  

 Max επιτρεπόμενη κάλυψη: δέκα τοις εκατό (10 %) της επιφάνειας του χώρου  

 Max επιτρεπόμενο ύψος: πέντε (5,00)m. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ- 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ 
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Υποπεριοχή – ζώνη 6β:  

Αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της μαρίνας Αλίμου, του οποίου το ρυμοτομικό σχέδιο έχει 

εγκριθεί με το από 08.11. 90 ΠΔ, που προαναφέρθηκε. Συγκεκριμένα στη ζώνη 6β, οι 

χρήσεις και οι όροι δόμησης καθορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ως εξής:  

ΟΤ 1: 

Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και λειτουργίας της μαρίνας και 

συγκεκριμένα: σταθμός ανεφοδιασμού σκαφών, εγκατάσταση μονάδας ανέλκυσης σκαφών, 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ναυλομεσιτών, εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών 

και υποσταθμός ΔΕΗ.  

Οι όροι δόμησης είναι οι εξής:  

 ΣΔ: 0,05  

 Max εμβαδόν δομημένης επιφάνειας 2.000m2 

 Max επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 8,50m. 

ΟΤ 2: 

Επιτρέπεται η χρήση εστιατορίου - αναψυκτηρίου για το λιμένα αναψυχής καθώς και 

υπαίθριος χώρος στάθμευσης.  

Οι όροι δόμησης είναι οι εξής: 

 ΣΔ:0,08  

 Max συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 1.300m2. 

ΟΤ 3: 

Στο ΟΤ 3, εξαιρουμένων των εκτάσεων που εμπίπτουν στη ζώνη 5ε, επιτρέπονται χρήσεις 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης χρηστών των σκαφών δηλαδή εμπορικά καταστήματα 

(μέγιστου συνολικού εμβαδού 500m2), εντευκτήριο, αποθηκευτικοί χώροι, αναψυκτήριο και 

εστιατόριο (μέγιστου συνολικού εμβαδού 600m2), σταθμός Α’ βοηθειών, χώροι υγιεινής, 

αποδυτήρια πλυντήρια, κουρεία, κομμωτήρια, υποκαταστήματα κοινωφελών οργανισμών και 

τραπεζών, πυροσβεστικός- αντιρρυπαντικός σταθμός και πρατήριο βενζίνης.  

Οι όροι δόμησης είναι οι εξής:  

 ΣΔ: 0,09  

 Max δομήσιμη επιφάνεια 3.000m2  

 Max ύψος 4,50m. 

ΟΤ 5:  

Επιτρέπονται οι χρήσεις διοικητικού κέντρου μαρίνας, εντευκτήριο χρηστών των σκαφών, 

εγκαταστάσεις ΔΕΚΟ και πύργος ελέγχου.  

Οι όροι δόμησης είναι οι εξής:  

 ΣΔ: 0,1  
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 Max επιτρεπόμενο ύψος 4,50m με δυνατότητα προσαύξησης σε 7,50 για το 20% της 

συνολικής ωφέλιμης επιφάνεια. Κατ’ εξαίρεση ο πύργος ελέγχου μπορεί να έχει ύψος 

12,00m. 

Για την απόσταση των κτιρίων και εγκαταστάσεων από τον αιγιαλό εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του από 08.11.90 ΠΔ. 

Υποπεριοχή – ζώνη 7:  

Πρόκειται για περιοχή που έχει παραχωρηθεί στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου (ΝΟΚ). Σε 

αυτή την ζώνη επιτρέπονται χρήσεις που συσχετίζονται με την εξυπηρέτηση αθλητών και 

μελών του ομίλου, όπως: χώροι παραμονής σκαφών, εγκαταστάσεις καθέλκυσης - 

ανέλκυσης σκαφών, γλύστρες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τηλεφωνικοί θάλαμοι, μικρά 

γήπεδα αθλοπαιδιών, προσπελάσεις πεζών και οχημάτων, πράσινο, ελεύθεροι χώροι, 

υπαίθρια και ημιυπαίθρια καθιστικά, ανοικτά κολυμβητήρια, οίκημα φύλαξης σκαφών, 

αποθήκη υλικών, εργαστήρια επιδιόρθωσης σκαφών και πανιών, χώρος συγκεντρώσεως, 

χώροι διδασκαλίας, χώρος βιβλιοθήκης, χώρος υποδοχής και πληροφόρησης, χώρος 

εστίασης, μαγειρείο, χώρος αναψυκτηρίου, κυλικείου, χώροι αποδυτηρίων, χώροι υγιεινής 

αθλητών, χώρος ιατρείου, χώροι γραφείων διοίκησης, γραμματείας, προπονητών, χώρος 

υγιεινής για το κοινό, οίκημα ελέγχου - κριτών, χώρος αποθήκευσης μηχανών και καυσίμων 

σκαφών συνοδείας, φυλάκιο. Οι όροι δόμησης καθορίζονται ως εξής:  

 Ποσοστό Κάλυψης: 0,3%  

 ΣΔ: 0,09  

 Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια: 800m2 

 Μέγιστο ύψος: 4,5m2 

 Αριθμός ορόφων: Ένας (1)  

 Τα κτίρια που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις αθλητικές δραστηριότητες των ομίλων 

μπορεί να τοποθετηθούν σε ελάχιστη απόσταση πέντε (5,00) μέτρων από τη γραμμή 

αιγιαλού 

 Δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων ή η επέκταση υφιστάμενων λιμενικών έργων. 

Επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις κεκλιμένων επιπέδων (γλύστρες) και μικρές 

εξέδρες (δέστρες) παράλληλα προς την ακτή 

 Νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο η επισκευή και ο 

εκσυγχρονισμός τους 

 Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης, όπου αυτό είναι πρόσφορο 

με τελική στάθμη αυτή του φυσικού εδάφους και φύτευση της επιφάνειας. 
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Γ) Ο Ν. 4179/2013 περί «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 175/Α/08.08.13) 

Τέλος, για τη μαρίνα Αλίμου, η οποία βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής και 

διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000m2, έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του 

Ν.4179/13 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.13), όπως αντικαταστάθηκε από ορισμένες διατάξεις του Ν. 

4276/14 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.14) και ισχύει. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:  

 Ο γενικός ΣΔ στο σύνολο της μαρίνας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 

 Μεταξύ των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στη μαρίνα μπορούν να περιλαμβάνονται 

αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία / τράπεζες / κτίρια διοίκησης, τουριστικές 

εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, 

εστιατόρια / αναψυκτήρια / κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, 

χώροι συνάθροισης κοινού / πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια / γήπεδα 

στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής 

μεταφοράς. 

 

5.2.2.2 Αιγιαλός και παραλία 

Τέλος, σημειώνεται ότι εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου, οι οριογραμμές 

αιγιαλού και παραλίας έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 600143/27.02.79 Απόφαση 

Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 193/Δ/29.3.79). 

 

5.2.3   Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης  

5.2.3.1 Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR06) 

Η εξεταζόμενη περιοχή μελέτης υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής.  

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR06) και έχει εκδοθεί η ΚΥΑ Α.Π. οικ. 

167394/05.04.13 (ΦΕΚ 1004/Β/24.04.13) με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών 

του υδατικού διαμερίσματος Αττικής». 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής (GR06) και περιλαμβάνει τη 

Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26), συμπεριλαμβανομένων και των 

νήσων Αίγινας & Αγκιστρίου. Σύμφωνα με την απόφαση 706/16.07.10 (ΦΕΚ 

1383/Β/02.09.10 & ΦΕΚ 1572/Β/28.09.10), της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί 

καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων 
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Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους», με την οποία επικυρώθηκαν οι 

σαράντα-πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) 

Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών.  

 

 

 

Εικόνα 1: Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR06) 
(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

Το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) της Αττικής (GR 06) εκτείνεται γεωγραφικά σχεδόν σε ολόκληρο 

το Νομό Αττικής (74,9%), τα νησιά Αίγινα, Σαλαμίνα και Μακρόνησο, μικρό τμήμα του Νομού 

Βοιωτίας (1,4%) και του Νομού Κορινθίας (12,9%). Η συνολική έκταση του ΥΔ είναι 

3.198km2. Στο διαμέρισμα περιλαμβάνονται τέσσερα βουνά με υψόμετρο πάνω από 1.000m 

(Πάρνηθα με 1.413m, Κιθαιρώνα με 1.401m, Πεντέλη με 1.108m, Υμηττός με 1.025m), ενώ 

οι περισσότερες πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στην παράκτια ζώνη. 

Διοικητικά το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής εκτείνεται εντός των ορίων των: 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

Ενώ σε επίπεδο περιφερειών, εκτείνεται εντός των ορίων: 

 Της Περιφέρειας Αττικής 

 Της Περιφέρειας Πελοποννήσου (περιοχή Κορινθίας-Λουτρακίου) 

 Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (περιοχή Βοιωτίας) 

 Της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (νήσος Μακρόνησος) 

Στο ΥΔ Αττικής έχουν εντοπιστεί δέκα τέσσερα (14) ποτάμια υδάτινα σώματα. Φυσικές 

λίμνες δεν αναγνωρίστηκαν. Εντοπίζεται μόνο η Τεχνητή Λίμνη του Μαραθώνα. Επιπλέον 
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αναγνωρίστηκαν δεκατέσσερα (14) παράκτια υδάτινα σώματα και κανένα μεταβατικό. Ακόμα 

προσδιορίστηκαν τέσσερα (4) Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (ΙΤΥΣ). 

Συνολικά οριοθετήθηκαν εικοσιτέσσερα (24) υπόγεια υδατικά συστήματα στο Υδατικό 

Διαμέρισμα Αττικής.  

Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε ζώνη προστασίας πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με το 

οικείο Σχέδιο Διαχείρισης. 

Το ρέμα Πικροδάφνης το οποίο συνορεύει με την περιοχή μελέτης έχει χαρακτηρισθεί από το 

οικείο Σχέδιο Διαχείρισης ως Ποτάμιο Υδάτινο Σώμα με κωδικό GR0626R000300013N. 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υπόγειο υδατικό σύστημα Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου 

Αθήνας) με κωδικό GR0600110 το οποίο έχει χαρακτηρισθεί με καλή ποσοτική κατάσταση 

αλλά κακή ποσοτική κατάσταση. 

 

 
Χάρτης 6: Ποτάμια Υδάτινα Σώματα Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

(πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Αττικής, 2013) 

Το Πρόγραμμα Μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, περιλαμβάνει τις εξής 

κατηγορίες βασικών μέτρων: 

 Μέτρα για την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για την προστασία 

των υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 10 
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(Άρθρο 9 ΠΔ 51/2007) και το μέρος Α Παραρτήματος VI (Τμήμα Α Παραρτήματος VII 

του ΠΔ 51/2007). 

 Μέτρα για την εφαρμογή της ανάκτησης κόστους. Προτείνονται μέτρα που κρίνονται 

κατάλληλα για τους σκοπούς του Άρθρου 9 της οδηγίας 8 του ΠΔ 51/2007.  

 Μέτρα για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού, ώστε να 

αποφευχθεί η απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του Άρθρου 4 της 

Οδηγίας. 

 Μέτρα για την ικανοποίηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας και του και του Άρθρου 7 του 

ΠΔ 51/2007 συμπεριλαμβανομένων μέτρων για διασφάλιση της ποιότητας του νερού 

ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις καθαρισμού του, προς παραγωγή πόσιμου νερού 

και προτάσεων για τον καθορισμό ζωνών ασφαλείας για τα υδατικά αυτά συστήματα. 

 Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και της αποθήκευσης 

επιφανειακού νερού. 

 Μέτρα για τον έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων 

συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αδειοδότησης. 

 Μέτρα για σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. 

 Μέτρα για διάχυτες πηγές απορρίψεων ικανές να προκαλέσουν ρύπανση και 

ιδιαίτερα για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που προορίζονται για ύδρευση. 

 Μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος. 

 Μέτρα για την πρόληψη σημαντικής διαρροής ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και 

για πρόληψη ή και μείωση των επιπτώσεων των επεισοδίων ρύπανσης από ατύχημα 

ή ακραία φυσικά φαινόμενα. 

Περιλαμβάνονται επίσης και ορισμένες κατηγορίες συμπληρωματικών μέτρων: 

 Ελέγχους απολήψεων (πχ τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων σε 

γεωτρήσεις, καταγραφή απολήψεων επιφανειακού νερού για ύδρευση, άρδευση και 

λοιπές χρήσεις από μεγάλους καταναλωτές, δημιουργία ενιαίου μητρώου 

αδειοδοτημέων απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης 

νερού. 

 Οικονομικά ή Φορολογικά Μέτρα (πχ Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων 

παροχών νερού). 

 Έλεγχοι εκπομπής ρύπων (πχ ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων σε 

οικισμούς που εδν εξυπηρετούνται από κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων). 

 Εκπαιδευτικά μέτρα (πχ ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων). 
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 Περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση (πχ προώθηση εθελοντικών 

συμφωνιών με μεγάλους καταναλωτές που καταναλώνουν πολύ νερό ή προκαλούν 

ρύπανση στα υδατικά συστήματα για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδικών ορθής 

συμπεριφοράς). 

 Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

 Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων 

 Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης 

 Μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης 

 Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων 

 Λοιπά σχετικά μέτρα. 

Το προτεινόμενοι έργο βρίσκεται σε συμβατότητα με τους στόχους και τα μέτρα που τίθενται 

στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Αττικής (ΥΔ 06). 

 

5.2.3.2 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των λεκανών Απορροής 

του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR06) 

Στα πλαίσια της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, εκπονήθηκε η 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) και έγινε προσδιορισμός των 

περιοχών όπου υπάρχουν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανό να 

σημειωθεί πλημμύρα. Σημειώνεται ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) H.Π. 

31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/21.07.2010) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 

στο Ελληνικό Δίκαιο οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)». 

Οι χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) συντάσσονται σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 

31822/1542/Ε103/21.7.2010, καθορίζουν τις περιοχές που πλημμυρίζουν και απεικονίζουν 

τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των πλημμυρών που αντιστοιχούν στις κάτωθι πιθανότητες 

υπέρβασης:  

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με 

περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια  

 πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=100 χρόνια  

 πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με 

περίοδο επαναφοράς Τ=1.000 χρόνια.  
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Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές (flood hazard maps), 

καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες 

καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-

ΕΓΥ, 2012): 

 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (GR06RAK0001) 

 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002) 

 Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003) 

 Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου (GR06RAK0004) 

 Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας (GR06RAK0005) 

 Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR06RAK0006) 

 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης (GR06RAK0007) 

 Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011) 

 Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (GR06RAK0012) – Στη συνέχεια η ΖΔΥΚΠ 

GR06RAK0012 αναφέρεται ως Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας Κορωπίου. 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα 

πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται. Στους χάρτες απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλυσης, 

το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και 

παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που 

κατακλύζονται. 

Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες κατά μήκος του ρέματος έχουν καταγραφεί στις 18/08/2002 

στο Νέο Φάληρο, στις 06/11/1961, 02/11/1971, 27/10/1986 στο Παλαιό Φάληρο. Στο 

εξεταζόμενο τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης από το ύψος της λεωφόρου Βουλιαγμένης 

μέχρι τις εκβολές του στον όρμο του Φαλήρου με βάση τα αποτελέσματα της 

μοντελοποίησης στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 χρόνια δεν προκύπτουν 

ουσιαστικά πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο το μήκος του ρέματος με αποτέλεσμα να μην 

επηρεάζονται οι περιοχές του Αγίου Δημητρίου, του Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου που 

διασχίζει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δυσμενέστερη εικόνα εμφανίζεται στην περίοδο Τ=1000 

χρόνια στο τμήμα του ρέματος λίγο πριν την Ποσειδώνος και μέχρι τις εκβολές του με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται το παραλιακό κομμάτι που αποτελείται κυρίως από κατοικίες και 

η λεωφόρος Ποσειδώνος. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός των Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμυρών, όπως καθορίστηκαν, σύμφωνα με το οικείο σχέδιο και συγκεκριμένα στην 

περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως «Λεκάνη Ποταμού Κηφισσού» με κωδικό 

GR06RAK0011 έκτασης 213,14τ.μ.. 

Προβλέψεις, μέτρα ή περιορισμοί δεν έχουν ορισθεί προς το παρόν από το εν λόγω σχέδιο. 
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Χάρτης 7: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων βάθους ροής για Τ=50έτη στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Αττικής (ΥΔ 0) (Πηγή: ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, 2017) 

 

 

Χάρτης 8: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων ταχύτητας ροής για Τ=1000 έτη στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Αττικής (ΥΔ 06) (Πηγή: ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, 2017) 
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6.0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου 

Η μαρίνα Αλίμου κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εντοπίζεται στην 

γεωγραφική περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, στον οδικό άξονα Πειραιά - Σουνίου, επί της 

παραλιακής ζώνης της περιοχής Καλαμακίου, του Δήμου Αλίμου, στα σύνορα με το Παλαιό 

Φάληρο. 

Η θέση ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου οριοθετείται στις βορειοανατολικές ακτές του 

Σαρωνικού Κόλπου, επί του θαλασσίου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της 

Αθήνας και ειδικότερα στο βορειοδυτικό άκρο της ακτής προ του Δήμου Αλίμου, όπου 

συνορεύει με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς λιμένες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και έναν από τους 

μεγαλύτερους της Ανατολικής Μεσογείου.  

Η πρόσβαση στη χερσαία ζώνη γίνεται από δύο εισόδους, μία στο βόρειο και μία στο νότιο 

άκρο της, μέσω της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος. 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου βάσει του υπ’ αριθμ. 109.2 «Τοπογραφικό Διάγραμμα 

Υφιστάμενης Κατάστασης» κλίμακας 1:1250, που έχει προσαρτηθεί στο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 

5/Α/17.01.18) και συνοδεύει το άρθρο 351, στο σύνολό της έχει συνολική επιφάνεια περίπου 

227 στρεμμάτων (227.758,77m2) εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης 

στα βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος προς τα 

ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» του Δήμου Αλίμου στα νότια. Η χερσαία ζώνη 

οριοθετείται προς την πλευρά της θάλασσας από τα υφιστάμενα κρηπιδώματα, τον 

προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο της μαρίνας.  

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 227.758,77m2 

όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε 

κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Εντός χερσαίας 

ζώνης της μαρίνας Αλίμου υφίστανται εκτός από τις συνοδές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία 

της όπως υποσταθμοί, WC, αντλιοστάσιο, διοικητήριο, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι τεχνικής 

υποστήριξης σκαφών (χερσαία απόθεση), φυλάκιο κλπ, και η ζώνη ΤΡΑΜ που 

προαναφέρθηκε, ένα πλυντήριο και πρατήριο καυσίμων εξυπηρέτησης οχημάτων, ένα 

κέντρο διασκέδασης, ένα αναψυκτήριο, το κολυμβητήριο Δ. Αλίμου, μία καφετέρια-

αναψυκτήριο καθώς και οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ). Όλα τα 

ανωτέρω περιγράφονται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Οριζοντιογραφία» σε 

κλίμακα 1:1.250.  

Τα όρια της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας τέθηκαν κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας (Ν. 2160/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
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γειτονικές υποδομές / χρήσεις (παραλιακό κρηπίδωμα παραλίας Ζέφυρος, εκβολή ρέματος 

Πικροδάφνης). 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, Θ2, Θ1, 

Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 

«Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς νότο 

από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς δυτικά, 

βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης εμπίπτουν και 

υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις, 

ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος μώλος και τα παραλιακά κρηπιδώματα . 

Η μαρίνα Αλίμου στο σύνολό της, όπως προαναφέρθηκε είναι η μεγαλύτερη μαρίνα 

(τουριστικός λιμένας) όσον αφορά στη δυναμικότητα σε διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού 

σκαφών καθώς διαθέτει 1000 μόνιμες θέσεις για εξυπηρέτηση διαφόρων μεγεθών σκαφών 

οι οποίες διαμορφώνονται σε σταθερούς και πλωτούς προβλήτες. 

Για την μαρίνα Αλίμου έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 505334/14.02.95 «Διαπιστωτική 

Πράξη Νομιμότητας κτιριακών Εγκαταστάσεων μαρίνας Αλίμου (Κτίριο Διοίκησης, 

Αναψυκτήριο-Bar, κλπ στην παραλία Αλίμου, ιδιοκτησίας ΕΟΤ» καθώς και η υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 502227/10.04.96 «Τροποποιητική της 505334/14.02.95 Διαπιστωτικής Πράξης 

νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων μαρίνας Αλίμου (Κτίριο Διοίκησης, Αναψυκτήριο- Bar, 

κλπ)» στην παραλία Αλίμου (βλ. Παράρτημα 3). Επιπρόσθετα, χερσαίες εγκαταστάσεις 

εντάχθηκαν στις διατάξεις του Ν.4178/13 με την υπ’ αριθμ. ΑΑ 3182889 Δήλωση υπαγωγής 

(βλ. Παράρτημα 3). 

Τέλος, η περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου όσον αφορά στις θαλάσσιες αλλά και 

χερσαίες υποδομές της βάσει του άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου» 

του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) αυτές χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νομίμως 

υφιστάμενες και περιγράφονται στο από Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 

109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. Παράρτημα 3). Ειδικότερα, 

αναφέρεται ότι: «Τα πλωτά στοιχεία, οι θαλάσσιες, χερσαίες, κτιριακές και άλλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις και τα έργα εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού 

λιμένα Αλίμου, όπως αποτυπώνονται εντός του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου με τα 

περιμετρικά στοιχεία Θ1, Θ2-Χ12, Χ13, Χ14, X14.1, Χ15, Χ16, Χ17, Χ18, Χ19, Χ20, Χ21, 

Χ22, Χ23, Χ24, Χ25, Χ26, Χ27, Χ28, Χ29, Χ30, Χ31, Χ32, Χ33, Χ34, Χ35, Χ36, Χ37, Χ38, 

Χ39, Χ40, Χ41, Χ42, Χ43, Χ44-Θ21, Θ22, Θ23, Θ1 στο από Δεκεμβρίου 2015 τοπογραφικό 

διάγραμμα (Αρ. Σχεδίου 109.02 κλίμακας 1:1250) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης (Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων) της 
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ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», […] , και 

προσαρτάται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα 3), χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως 

υφιστάμενα». 

 

6.2 Αναλυτική Περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

Χερσαίες Εγκαταστάσεις 

Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δραστηριότητες 

περιμετρικά της λιμενολεκάνης οι οποίες είναι είτε άμεσα εξαρτημένες με τη λειτουργία της 

μαρίνας Αλίμου είτε όχι. 

Εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα Αλίμου υφίστανται οι παρακάτω 

εγκαταστάσεις: 

 Φυλάκιο Εισόδου. 

 Διοικητήριο μαρίνας. Η εγκατάσταση αυτή αναπτύσσεται περί το κέντρο περίπου της 

μαρίνας η οποία στεγάζει τη Διοίκηση της μαρίνας, το Λιμενικό Φυλάκιο κλπ. 

 Α’ Υποσταθμός. 

 Β’ Υποσταθμός. 

 Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης και Δεξαμενές Νερού. 

 Αποθήκη Υλικού (τέως συγκρότημα WC 2).  

 Αντλιοστάσιο αποθ. 

 Αντλιοστάσιο WC2. 

 Αντλιοστάσιο Α. 

 Αντλιοστάσιο Β. 

 Γραφείο.  

 Συνεργείο. Η εγκατάσταση αυτή αφορά υποστηρικτική κτιριακή υποδομή για την 

πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης σκαφών, όπως αναλύεται παρακάτω. 

 Ηλεκτρικοί πίνακες 2. 

 Συγκρότημα WC-Ντους 1. 

 Συγκρότημα WC-Ντους 2. 

 Χώρος Τεχνικής Εξυπηρέτησης Σκαφών (χερσαία απόθεση σκαφών). Η μαρίνα στην 

υφιστάμενη κατάσταση δεν διαθέτει ράμπα για την ανέλκυση - καθέλκυση σκαφών 

για το λόγο αυτό η ανέλκυση/καθέλκυση των σκαφών γίνεται με ιδιωτικούς 

ελαστικοφόρους γερανούς, δεδομένου ότι η μαρίνα δεν διαθέτει κατάλληλο μηχάνημα 

(τύπου travelift) και την ανάλογη νηοδόχο.  

 Περιβάλλων Χώρος Πρασίνου. 
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 Δίκτυο Κυκλοφορίας Οχημάτων. 

 Πρατήριο Καυσίμων & Πλυντήριο για εξυπηρέτηση οχημάτων. Η λειτουργία τους δεν 

αφορά στους χρήστες της μαρίνας αποκλειστικά αλλά και την ευρεία κυκλοφορία-

χρήση της γύρω περιοχής (διερχόμενοι, κάτοικοι, κλπ). Σχετική άδεια λειτουργίας 

παρατίθεται στο τέλος της παρούσης (Παράρτημα 8). 

 Αναψυκτήριο. 

 Εγκαταστάσεις εστίασης (Κέντρο Διασκέδασης, Εστιατόριο – Μπαρ, Καφετέρια) & 

υπαίθριοι χώροι στάθμευσης & χώροι πρασίνου. 

 Υπαίθριες εγκαταστάσεις κολυμβητηρίου. Η πρόσβαση των οχημάτων στο χώρο του 

δημοτικού κολυμβητηρίου του Δ. Αλίμου γίνεται στην  υφιστάμενη κατάσταση μέσω 

του εξωτερικού και εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. 

 Εγκαταστάσεις Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ) (φυλάκιο, υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις, κλπ). Οι εγκαταστάσεις αυτές αναπτύσσονται στο νότιο άκρο του 

παρά την Λεωφόρου Ποσειδώνος χερσαίου χώρου. 

 Εγκαταστάσεις αλιευτικών σκαφών στους ιδιοκτήτες των οποίων έχει δοθεί 

(ονομαστικά) το σχετικό δικαίωμα ελλιμενισμού. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως η μαρίνα Αλίμου εξυπηρετεί αποκλειστικά 

υπηρεσίες ελλιμενισμού σκαφών. Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριότητας η μαρίνα Αλίμου 

διαθέτει και χώρους (χερσαία απόθεση σκαφών) καθώς και βοηθητικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις (συνεργείο). Οι εργασίες συντήρησης σκαφών που γίνονται στους χώρους 

της τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών (χερσαίας απόθεσης) περιλαμβάνουν: 

 καθαρισμό των υφάλων τμημάτων της γάστρας των σκαφών  

 εργασίες μικρής κλίμακας με χρήση τριβείου.  

 λοιπές εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών (αντικατάσταση σχοινιών και 

ιστίων, έλεγχος ηλεκτρικών μερών, συντήρηση τουαλέτας σκάφους κλπ.).  

 καθαρισμό (πλύσιμο) των σκαφών (εξωτερικά και εσωτερικά). 

Σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν προβλέπεται η δυνατότητα καθαρισμού 

των σκαφών με υδροβολή. Αναλυτικότερα στοιχεία για τα ανωτέρω παρουσιάζονται στην § 

6.5.1. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου 

διέρχεται η ζώνη ΤΡΑΜ η οποία έχει παραχωρηθεί στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές Συγκοινωνίες 

ΑΕ) για την πορεία διέλευσης του τραμ επί συγκεκριμένου χώρου τροχιολωρίδας βάσει 

σχετικής σύμβασης παραχώρησης επ’ αορίστου χρόνου. Η τροχιολωρίδα του ΤΡΑΜ 

περιφράσσεται προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (από τη βόρεια μέχρι τη νότια είσοδο της 

μαρίνας) έτσι ώστε να απομονώνεται από την γύρω περιοχή.  
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Οι παραπάνω εγκαταστάσεις όπως είναι φανερό, είτε σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της 

μαρίνα Αλίμου είτε αφορούν σε συνοδευτικές γειτονικές δραστηριότητες μιας περιοχής με 

αστικού περιεχομένου χρήσεις οι οποίες δρουν συμπληρωματικά με τη χρήση της μαρίνας 

(πχ πρατήριο καυσίμων και πλυντήριο για οχήματα, κλπ).  

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 227.758,77m2 

όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε 

κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. 

Λιμενικές Εγκαταστάσεις 

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν προβλήτες σταθερούς και πλωτούς στα 

παραλιακά κρηπιδώματα και στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου και του υπήνεμου 

μώλου προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσδεση των σκαφών. Οι προβλήτες και τα 

κρηπιδώματα είναι εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους και πυργίσκους παροχών (ηλεκτρικό 

ρεύμα, νερό) στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.  

Ο προσήνεμος μώλος, έχει κεκαμένο σχήμα και προστατεύει τη λιμενολεκάνη έναντι των 

κυματισμών του νότιου-νοτιοανατολικού τομέα. Πρόκειται για λιμενικό έργο με κατακόρυφα 

μέτωπα, εσωτερικά και εξωτερικά, το οποίο φέρει και τοίχο προστασίας για να μην 

υπερπηδάται από τους κυματισμούς. Για την απόσβεση των κυματισμών έχουν τοποθετηθεί 

στην εξωτερική πλευρά του μώλου φυσικοί ογκόλιθοι (πρανές). Στην εσωτερική πλευρά του 

μώλου και έχουν επίσης τοποθετηθεί φυσικοί ογκόλιθοι για την απόσβεση των 

βορειοδυτικών κυματισμών αλλά και των κυματισμών που δημιουργούνται στο δίαυλο 

εισόδου στη μαρίνα. Ο προσήνεμος μώλος είναι βατός από πεζούς και οχήματα, τα οποία 

φθάνουν μέχρι το ακρομώλιό του, όπου υπάρχει διαπλάτυνση. Στην εσωτερική πλευρά του 

μώλου πρυμνοδετούν μεγάλα σκάφη αναψυχής, μήκους άνω των 25m.  

Ο υπήνεμος μώλος, έχει ευθύγραμμο σχήμα και προστατεύει τη λιμενολεκάνη έναντι των 

κυματισμών του νοτιοδυτικού-δυτικού τομέα. Πρόκειται για λιμενικό έργο με κατακόρυφα 

μέτωπα, εσωτερικά και εξωτερικά, το οποίο φέρει και τοίχο προστασίας για την αποφυγή 

υπερπήδησης. Για την απόσβεση των κυματισμών έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική 

πλευρά του μώλου φυσικοί ογκόλιθοι (πρανές), οι οποίοι είναι γενικά σε καλή κατάσταση, 

εκτός από τη ρίζα του όπου έχουν μερικώς αποδιοργανωθεί. Ο μώλος είναι βατός από 

πεζούς και οχήματα, τα οποία φθάνουν μέχρι το ακρομώλιό του, όπου υπάρχει 

διαπλάτυνση. Στην εσωτερική πλευρά του μώλου πρυμνοδετούν μεγάλα σκάφη αναψυχής, 

μήκους άνω των 20m.  

Περιμετρικά της λιμενολεκάνης αναπτύσσονται τα παραλιακά κρηπιδώματα της μαρίνας, ενώ 

κάθετα σε αυτά έχουν κατασκευαστεί προβλήτες. Σε αυτούς τους προβλήτες γίνεται η 

πρόσδεση των σκαφών αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα, στη βορειοδυτική πλευρά της 
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λιμενολεκάνης υπάρχουν παραλιακά κρηπιδώματα κάθετα στα οποία υπάρχουν σταθεροί 

προβλήτες ΠΡ.1, ΠΡ.2, ΠΡ.3 και ΠΡ.4 οι οποίοι κατά περίπτωση διαθέτουν και πλωτά 

τμήματα για την επαρκή εξυπηρέτηση των σκαφών. Στη βορειοανατολική πλευρά της 

λιμενολεκάνης υπάρχουν παραλιακά κρηπιδώματα, κάθετα στα οποία υπάρχουν οι 

προβλήτες ΠΡ.5, ΠΡ.6, ΠΡ.7, ΠΡ.8 και ΠΡ.9 οι οποίοι κατά περίπτωση διαθέτουν και πλωτά 

τμήματα για την επαρκή εξυπηρέτηση των σκαφών όπως φαίνεται στο Σχέδιο Χ6 

«Τοπογραφικό Διάγραμμα - Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται περιγραφή και μήκος των υφιστάμενων 

προβλητών: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ) 

Α/Α 

ΜΗΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΤΜΗΜΑ (m) 

ΠΛΩΤΟ 
ΤΜΗΜΑ (m) 

1 159.65 80.40 

2 159.65 67.00 

3 162.10 
30.30 

40.40 

4 98.95  

5 55.05  

6 180.10 84.00 

7 180.25 93.80 

8 180.25 80.40 

9 180.40  

Όπως έχει προαναφερθεί στη νότια πλευρά της μαρίνας και κοντά στη ρίζα του προσήνεμου 

μώλου υφίστανται θέσεις ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση των μελών του ΝΟΚ καθώς 

επίσης στον ίδιο χώρο ελλιμενίζεται και μικρός αριθμός αλιευτικών σκαφών. 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, Θ2, Θ1, 

Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 

«Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς νότο 

από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς δυτικά, 

βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης εμπίπτουν και 

υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις, 

ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος μώλος και τα παραλιακά κρηπιδώματα. 
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6.3 Τεχνική Περιγραφή κτιρίων, οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης, κοκ 

6.3.1 Τεχνική Περιγραφή κτιρίων 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που αφορούν στη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου και που θα 

παρουσιασθούν στην παρούσα παράγραφο υφίστανται νόμιμα βάσει της υπ’ αριθμ. 

505334/04.02.95 Διαπιστωτικής Πράξης καθώς και της υπ’ αριθμ. 502227/10.04.96 

Τροποποιητική Πράξη αυτής, της υπ’ αριθμ. 3182889 Δήλωσης Υπαγωγής στο Ν. 

4178/2013 και του άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου» του Ν. 

4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) που συνοδεύεται από το από Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό 

διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

Φυλάκιο 

Το κτίριο του Φυλακίου εντοπίζεται στην βόρεια είσοδο της μαρίνας. Συνολικά το κτίριο του 

φυλακίου είναι περίπου 7,0m2. 

Τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζονται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό 

Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250. 

 

Εικόνα 2: Κάτοψη Κτιρίου Φυλακίου – Απόσπασμα τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης 
Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 

Διοικητήριο μαρίνας 

Το κτίριο του Διοικητηρίου αναπτύσσεται περί το κέντρο περίπου της μαρίνας η οποία 

στεγάζει τη Διοίκηση της μαρίνας, το Λιμενικό Φυλάκιο, αποθήκη και W.C.- Ντούς κλπ. 

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο, σύμμεικτης κατασκευής και συνολικού εμβαδού 449,07m2 

περίπου. 
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Εικόνα 3: Κάτοψη Κτιρίου Διοικητηρίου – Απόσπασμα τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της 
Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 

Α’ Υποσταθμός 

Το κτίριο του Α’ Υποσταθμού εντοπίζεται περί τη δυτική περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας. 

Πρόκειται για συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 77,41m2 περίπου. 

 

Εικόνα 4: Κάτοψη Κτιρίου A’ υποσταθμού – Απόσπασμα τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της 
Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 

 

Β’ Υποσταθμός 

Το κτίριο που στεγάζεται ο Β’ Υποσταθμός εντοπίζεται περί μέσον της περιοχής ανάπτυξης 

της μαρίνας και προς το ανατολικό όριο αυτής όπισθεν του Διοικητηρίου. Πρόκειται για 

συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 98,89m2 περίπου. 
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Αποθήκη Υλικού 

Το κτίριο που στεγάζεται η αποθήκη υλικού εντοπίζεται περί μέσον της περιοχής ανάπτυξης 

της μαρίνας και προς το ανατολικό όριο αυτής όπισθεν του Διοικητηρίου. Πρόκειται για 

συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 138,22m2 περίπου. 

Συνεργείο 

Το κτίριο που στεγάζεται το συνεργείο εντοπίζεται περί μέσον της περιοχής ανάπτυξης της 

μαρίνας και προς το ανατολικό όριο αυτής όπισθεν του Διοικητηρίου (εικόνα 5). Πρόκειται για 

συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 57m2 περίπου. Η εγκατάσταση αυτή αφορά 

σε υποστηρικτική κτιριακή υποδομή για τις εργασίες συντήρησης σκαφών που 

πραγματοποιούνται στους χώρους τεχνικής εξυπηρέτησης (χερσαίας απόθεσης σκαφών) 

που παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρακάτω § 6.5.1. 

Γραφείο 

Το κτίριο που στεγάζεται το γραφείο εντοπίζεται περί μέσον της περιοχής ανάπτυξης της 

μαρίνας και προς το ανατολικό όριο αυτής όπισθεν του Διοικητηρίου. Πρόκειται για 

συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 24,34m2 περίπου. 

Ηλεκτρικοί Πίνακες 

Το κτίριο που στεγάζονται οι ηλεκτρικοί πίνακες εντοπίζεται περί μέσον της περιοχής 

ανάπτυξης της μαρίνας και προς το ανατολικό όριο αυτής όπισθεν του Διοικητηρίου. 

Πρόκειται για συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 28,95m2 περίπου. 

 

 

Εικόνα 5: Κάτοψη Κτιρίου Β’ υποσταθμού, αποθήκης υλικού, συνεργείου, γραφείου, ηλεκτρικών 
πινάκων – Απόσπασμα τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ 

ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 
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Συγκρότημα WC-Ντους 1 

Το κτίριο που στεγάζεται το συγκρότημα WC-Ντους 1 εντοπίζεται στην αρχή τον 

κρηπιδώματος που αποτελεί συνέχεια τον προβλήτα 4. Πρόκειται για συμβατική κατασκευή 

από σκυρόδεμα εμβαδού 77m2 περίπου. 

 

Εικόνα 6: Κάτοψη συγκροτήματος WC-Ντους 1 – Απόσπασμα τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) 
της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 

Συγκρότημα WC-Ντους 2 

Το κτίριο που στεγάζεται το συγκρότημα WC-Ντους 2 εντοπίζεται στη ρίζα του προβλήτα 7. 

Πρόκειται για συμβατική κατασκευή από σκυρόδεμα εμβαδού 76,98m2 περίπου. 

 

Εικόνα 7: Κάτοψη συγκροτήματος WC-Ντους 2 – Απόσπασμα τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) 
της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 

Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης και Δεξαμενές Νερού. 

Το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης και οι δεξαμενές νερού εντοπίζονται όπισθεν του κτιρίου 

διοίκησης εμβαδού 23,60m2 περίπου.  
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Εικόνα 8: Κάτοψη αντλιοστασίου πυρόσβεσης και δεξαμενών νερού – Απόσπασμα τοπογραφικό 
διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ, άρθρου 351 Ν. 4512/2018 

Αντλιοστάσια 

Οι εγκαταστάσεις αυτές εντοπίζονται εντός του χώρου ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης της 

μαρίνας και αφορούν σε βοηθητικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: 

 Αντλιοστάσιο (τέως αποθ.) εμβαδού 38,54m2 περίπου . 

 Αντλιοστάσιο WC2 εμβαδού 7,64m2 περίπου. 

 Αντλιοστάσιο Α εμβαδού 24,77m2 περίπου. 

 Αντλιοστάσιο Β εμβαδού 29,18m2 περίπου. 

Όπως προαναφέρθηκε εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας υφίστανται επίσης οι κάτωθι 

κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες αφορούν σε συνοδευτικές γειτονικές δραστηριότητες μιας 

περιοχής αστικού περιεχομένου και δρουν συμπληρωματικά με τη χρήση της μαρίνας: 

 Πρατήριο Καυσίμων & Πλυντήριο οχημάτων. Όπως έχει προαναφερθεί, το εν λόγω 

πρατήριο καυσίμων & πλυντήριο αφορά αποκλειστικά σε εξυπηρέτηση οχημάτων τα 

οποία κατά κύριο λόγο αφορούν εξυπηρέτηση της ευρύτερης αστικής περιοχής είτε 

αυτή αφορά σε κατοίκους των γύρω περιοχών είτε διερχόμενα οχήματα. Σχετική 

άδεια λειτουργίας παρατίθεται στο τέλος της παρούσης (Παράρτημα 8). 

 Αναψυκτήριο εμβαδού 223m2 περίπου και κλειστοί Η/Χ εμβαδού 110m2 περίπου. 

 Εγκαταστάσεις εστίασης (Κέντρο Διασκέδασης εμβαδού 1.831,28m2 περίπου, 

Εστιατόριο –Μπαρ εμβαδού 1961,54m2 περίπου), & υπαίθριοι χώροι στάθμευσης & 

χώροι πρασίνου. 

 Υπαίθριες εγκαταστάσεις του Δημοτικού κολυμβητηρίου Δ. Αλίμου και Καφετέρια, 

εμβαδού 1.475,97m2 περίπου. Η πρόσβαση των οχημάτων στο χώρο του 

κολυμβητηρίου γίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση μέσω του εξωτερικού και 

εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. 
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 Εγκαταστάσεις Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ) (φυλάκιο, υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις, κλπ) εμβαδού 293,16m2 περίπου. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

αναπτύσσονται στο νότιο άκρο του παρά την Λεωφόρου Ποσειδώνος χερσαίου 

χώρου. 

 Εγκαταστάσεις αλιευτικών σκαφών στους ιδιοκτήτες των οποίων έχει δοθεί 

(ονομαστικά) το σχετικό δικαίωμα ελλιμενισμού. 

 

6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών 

Οδικό Δίκτυο 

Η ευρύτερη οδική πρόσβαση στη μαρίνα πραγματοποιείται μέσω της παραλιακής Λεωφόρου 

Ποσειδώνος. 

Η είσοδος στη χερσαία ζώνη γίνεται από δύο προσβάσεις. Η πρώτη εντοπίζεται στο βόρειο 

άκρο του ακινήτου και η δεύτερη στο νότιο άκρο αυτής μέσω της παραλιακής λεωφόρου 

Ποσειδώνος και στις δύο περιπτώσεις. 

Η οδική κυκλοφορία στο εσωτερικό της μαρίνας διασφαλίζεται από ένα κύριο οδικό άξονα 

που διασχίζει τη χερσαία ζώνη της μαρίνας από τον υπήνεμο έως τον προσήνεμο μώλο.  

Το οδικό δίκτυο της μαρίνας είναι εξ’ ολοκλήρου ασφαλτοστρωμένο και παρέχει άμεση 

πρόσβαση σε όλα τα σημεία όπου υφίστανται εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της μαρίνας 

συμπεριλαμβανομένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων στα κρηπιδώματα και τους 

προβλήτες στον προσήμενο και υπήνεμο μώλο. 

Η μαρίνα Αλίμου επίσης συνδέεται άμεσα με τα μέσα σταθερής τροχιάς, με τα υπεραστικά 

δίκτυα μαζικών μεταφορών, το διεθνή αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, τον κεντρικό επιβατικό 

λιμένα του Πειραιά αλλά και το υπεραστικό σιδηροδρομικό δίκτυο.  

Αναλυτικότερα, με τα μέσα σταθερής τροχιάς (τραμ, μετρό) πραγματοποιείται άμεση 

συνδεσιμότητα της μαρίνας τόσο με το κέντρο της Αθήνας όσο και με τις γύρω περιοχές 

(παραλιακό μέτωπο, κοκ). Συγκεκριμένα η μαρίνα Αλίμου συνδέεται  απευθείας με τη 

γραμμή τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ και Ασκληπιείο Βούλας - Σύνταγμα). 

Αντίστοιχη άμεση πρόσβαση πραγματοποιείται και με τις βασικές γραμμές των αστικών 

λεωφορείων του ΟΑΣΑ που κινούνται επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος (η μαρίνα 

εξυπηρετείται από στάση που βρίσκεται πλησίον της νότιας εισόδου της), προσφέρει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή από οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας. 

Τέλος, η πρόσβαση των πεζών στη μαρίνα είναι δυνατή μέσω των δύο εισόδων που 

προαναφέρθηκαν (βόρειο και νότιο άκρο), οι οποίες βρίσκονται σε εγγύτητα με τη λεωφόρο 
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Ποσειδώνος και τη στάση του τραμ διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση από τις γραμμές 

του. 

Δίκτυα Υποδομών 

 Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ. Εντός της μαρίνας 

λειτουργούν υποσταθμοί για την μετατροπή της τάσης από μέση σε χαμηλή ώστε να 

εξυπηρετούνται επαρκώς οι λειτουργίες της μαρίνας. 

 Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. 

 Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της 

ΕΥΔΑΠ. 

Σχετικές βεβαιώσεις από αρμόδιους φορείς παρατίθενται στα Παραρτήματα 4, 5. 

 

6.3.3 Χώροι στάθμευσης 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, εντός του χώρου ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου και πλησίον 

της υποδοχής, υφίσταται χώρος για τη στάθμευση των οχημάτων των επισκεπτών, 

τουριστών αλλά και των εργαζομένων με πρόβλεψη επίσης για οχήματα ΑΜΕΑ.  

Όσον αφορά στις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, η μαρίνα Αλίμου ως ο μεγαλύτερος 

τουριστικός λιμένας των Βαλκανίων παρέχει δυνατότητα  ελλιμενισμού σκαφών διαφόρων 

διαστάσεων κυρίως έως 25m μήκος χιλίων (1000) θέσεων εκ των οποίων 50 θέσεις 

αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25m. 

 

6.3.4 Τεχνική Περιγραφή και διάγραμμα μηχανολογικών 

Όπως έχει προαναφερθεί στην εγκατάσταση βρίσκονται σε λειτουργία βασικά δίκτυα 

υποδομών και συγκεκριμένα: 

 Δίκτυο Ύδρευσης 

 Δίκτυο Αποχέτευσης  

 Δίκτυο Πυρόσβεσης 

 Δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται αναφορά στα πιο βασικά στοιχεία των μελετών, καθώς 

έχει γίνει διεξοδική ανάλυση σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσης. 

Δίκτυο Ύδρευσης 

Ο τουριστικός λιμένας Αλίμου καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας που 

ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ, όπως βεβαιώνεται από το σχετικό έγγραφο που παρατίθεται στο 

Παράρτημα 4 της παρούσας. 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης, όπως 

καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 

 

Έτος 
Κατανάλωση 

νερού χρήσης (m
3
) 

2016 23.162 

2017 17.666 

 

Δίκτυο Αποχέτευσης 

Ο τουριστικός λιμένας Αλίμου καλύπτεται από το δίκτυο αποχέτευσης της πρωτεύουσας που 

ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ, όπως βεβαιώνεται από το σχετικό έγγραφο που παρατίθεται στο 

Παράρτημα 4 της παρούσας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανάγκες σε αποχέτευση, όπως 

καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 

Έτος 
Καταναλώσεις 

(m
3
) 

2016 23.162 

2017 17.666 

 

Δίκτυο Πυρόσβεσης 

Η τουριστική μαρίνα διαθέτει δίκτυο πυρόσβεσης (αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, δεξαμενές 

αποθήκευσης νερού, σωληνώσεις, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ) σύμφωνα το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 849/Φ.701.31/02.05.14 - ΧΠΕ 75261 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας που 

παρατίθεται στο Παράρτημα 7 της παρούσας. 

 

Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 

Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ το οποίο αναπτύσσεται στα 

όρια της ιδιοκτησίας. Επίσης, εντός του ακινήτου λειτουργούν υποσταθμοί για την μετατροπή 

της τάσης από μέση σε χαμηλή προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της μαρίνας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως 

καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 

 

Έτος 
Κατανάλωση 
ηλεκτρικού 

ρεύματος (kW) 

2016 1.196.779 

2017 1.282.094 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στους προβλήτες και τα κρηπιδώματα υφίστανται 

ειδικές εγκαταστάσεις με πυργίσκους παροχών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) προκειμένου να 

εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες νερού και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα 

ελλιμενιζόμενα σκάφη.  

 

6.3.5 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας που καταλαμβάνεται 

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 227.758,77m2 

όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε 

κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Στο κεφάλαιο 

6.2 υπάρχει αναλυτική περιγραφή της προς αδειοδότηση χερσαίας ζώνης της μαρίνας 

Αλίμου. 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, Θ2, Θ1, 

Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 

«Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς νότο 

από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς δυτικά, 

βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στο κεφάλαιο 6.3 υπάρχει αναλυτική 

περιγραφή της προς αδειοδότηση θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Αλίμου. 

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-

Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.25 καθώς και στο από Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό 

διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. Παράρτημα 3) 

που συνοδεύει το άρθρο 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου» του Ν. 4512/2018 

(ΦΕΚ 5/Α/17.01.18). 

 

6.4 Φάση Κατασκευής 

Η μαρίνα Αλίμου είναι υφιστάμενο έργο εδώ και περίπου πάνω από τριάντα πέντε χρόνια. 

Στην παρούσα φάση δεν θα γίνουν κτιριακές ή άλλου είδους επεμβάσεις, οπότε και δεν 

παρατίθενται σχετικά στοιχεία. 

 

6.5 Φάση Λειτουργίας 

6.5.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και διαχείρισης του έργου 

Σκοπός της λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η διατήρηση ενός προορισμού μιας 

υψηλής ποιότητας σύγχρονων υποδομών για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με 

ιδιωτικά και μικρά επαγγελματικά σκάφη διαφόρων κατηγοριών μεγεθών και ταυτόχρονα 
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ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη εναρμόνιση με τον αστικό ιστό αλλά και το φυσικό 

περιβάλλον υπό το πρίσμα όμως πάντα της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

προστασίας. Για το σκοπό αυτό η δραστηριότητα τηρεί όλες τις προδιαγραφές της κείμενης 

νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη φάση λειτουργίας η 

δραστηριότητα παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

 Δυνατότητα φιλοξενίας λόγω της ύπαρξης επαρκούς αριθμού θέσεων ελλιμενισμού 

σκαφών ποικίλων μεγεθών σε συνδυασμό με την παροχή οργανωμένων τουριστικών 

υπηρεσιών για τους επισκέπτες και τουρίστες. 

 Δυνατότητα για περίπατο και ποδηλασία εντός του χερσαίου χώρου της μαρίνας. 

 Δυνατότητα για εύκολη μετακίνηση μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς ή ΙΧ τόσο 

προς το μητροπολιτικό και τουριστικό κέντρο της Αθήνας αλλά και της παραλιακής 

ζώνης του παραθαλάσσιου μετώπου του πολεοδομικού κέντρου της Αθήνας, κλπ. 

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στη μαρίνα Αλίμου για την εξυπηρέτηση των 

σκαφών και την διευκόλυνση των πελατών της αυτές έχουν ως εξής: 

 Ύδρευση 

 Ηλεκτροδότηση 

 Τηλεφωνική Σύνδεση – Διαδίκτυο  (Wi-Fi Internet) 

 Φύλαξη (security) 

 Πυρασφάλεια 

 Συλλογή αποβλήτων  

 Χώροι Αποθήκευσης  

 Χώροι στάθμευσης 

 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής (W.C.- Showers)  

 Παροχή χώρου σε προβλήτα για ανέλκυση και καθέλκυση σκάφους  

 Χερσαίος Χώρος Τεχνικής Εξυπηρέτησης Σκαφών 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση των σκαφών της 

μαρίνας Αλίμου τα έτη 2016 & 2017: 

A/A 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΚΑΦΩΝ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΟΝΙΜΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛ- 
ΜΑΤΙΚΑ 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΟΝΙΜΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΟΝΙΜΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛ- 
ΜΑΤΙΚΑ 

ΞΗΡΑ 

ΜΟΝΙΜΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΞΗΡΑ 

2016 2017 2016 2017 2016 2016 2017 2017 

1 I (<10m) 45 46 62 56 29 9 0 3 

2 II (10-12m) 365 398 142 130 283 6 14 3 

3 III (12-15m) 397 380 118 125 295 8 21 2 

4 IV (15-18m) 45 42 33 31 65 14 3 3 

5 V (18-20m) 10 9 4 3 30 5 0 0 

6 VI (20-25m) 5 6 3 6 16 9 0 0 

7 VII (25-30m) 5 4 2 1 19 1 0 0 
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8 
VIII (30-

35m) 0 0 0 0 8 0 0 0 

9 IX (35-40m) 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 X (40-45m) 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ 872 885 364 352 745 53 38 11 

 

Άρα ενδεικτικά το έτος 2016: 

 Διερχόμενα Επαγγελματικά στη θάλασσα: 872 σκάφη. 

 Μόνιμα Επαγγελματικά στη θάλασσα: 745 σκάφη. 

 Διερχόμενα Ιδιωτικά στη θάλασσα: 364 σκάφη. 

 Μόνιμα Ιδιωτικά στη θάλασσα: 53 σκάφη. 

Άρα ενδεικτικά το έτος 2017: 

 Διερχόμενα Επαγγελματικά στη θάλασσα: 885 σκάφη. 

 Διερχόμενα Ιδιωτικά στη θάλασσα: 352 σκάφη. 

 Μόνιμα Επαγγελματικά στην ξηρά: 38 σκάφη. 

 Μόνιμα Ιδιωτικά στην ξηρά: 11 σκάφη. 

Αυξημένη κίνηση επιβατών και σκαφών στη μαρίνα Αλίμου εντοπίζεται κυρίως τα 

Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου, η οποία κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ενδιαφερόμενοι στην πλειοψηφία τους είναι πελάτες που ενοικιάζουν επαγγελματικά σκάφη 

είτε με πλήρωμα είτε χωρίς, με σκοπό ή την έναρξη κάποιας κρουαζιέρας ή την επιστροφή 

από αυτήν. Επιπρόσθετη κίνηση δημιουργείται και από τους εργαζομένους που σχετίζονται 

με τα επαγγελματικά σκάφη. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη μαρίνα Αλίμου δεν πραγματοποιούνται 

δραστηριότητες για τον ανεφοδιασμό σκαφών. Πέραν από τις υπηρεσίες ελλιμενισμού 

εντοπίζονται και χώροι τεχνικής υποστήριξης σκαφών (χερσαία απόθεση) και συνεργείο στα 

οποία πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης σκαφών. Όπως προαναφέρθηκε και στην § 

6.2 οι εργασίες συντήρησης σκαφών που γίνονται στους χώρους της τεχνικής εξυπηρέτησης 

σκαφών (χερσαίας απόθεσης) περιλαμβάνουν: 

 καθαρισμό των υφάλων τμημάτων της γάστρας των σκαφών προκειμένου για την 

αφαίρεση των φυκιών και μικροοργανισμών (στρειδώνα) που προσκολλούνται σε 

αυτά και εν συνεχεία επάλειψη των ύφαλων των σκαφών με μοράβια. Κατά την 

εκτέλεση των εν λόγω εργασιών τοποθετείται κάτω από το σκάφος κατάλληλης 

ποιότητας νάιλον, ώστε να συλλέγονται τα προϊόντα καθαρισμού και τυχόν 

μικροποσότητες μοράβιας που καταλήγουν στο δάπεδο και να αποφεύγεται η 

ρύπανση του εδάφους. Το σύνολο των προϊόντων που παράγονται κατά τις ανωτέρω 

εργασίες και το νάιλον διατίθενται σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 

Αποβλήτων της μαρίνας. 
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 εργασίες μικρής κλίμακας με χρήση τριβείου. Οι εργασίες αυτές αφορούν στη 

συντήρηση τοπικά επιφανειών των σκαφών που παρουσιάζουν μικροφθορές, οι 

οποίες αφ’ ενός δεν αφορούν στη συνολική επιφάνεια του σκάφους, δεν απαιτούνται 

σε ετήσια βάση, ενώ η χρονική τους διάρκεια ανά σκάφος περιορίζεται σε λίγες μόνο 

ώρες. Κατά την εκτέλεση εργασιών με χρήση τριβείου τοποθετείται γύρω από το 

σκάφος περίφραγμα για την αποφυγή διασποράς της σκόνης που παράγει το τριβείο 

στη γύρω περιοχή. Η σκόνη που συλλέγεται από το δάπεδο και το υλικό του 

περιφράγματος διατίθεται σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 

Αποβλήτων της μαρίνας. 

 λοιπές εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών (αντικατάσταση σχοινιών και 

ιστίων, έλεγχος ηλεκτρικών μερών, συντήρηση τουαλέτας σκάφους κλπ.). Ειδικά για 

την αλλαγή μηχανελαίων (είτε αυτό γίνεται στη θέση ελλιμενισμού του σκάφους είτε 

στο χώρο χερσαίας απόθεσης) λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή / 

και να αντιμετωπίζονται τυχόν ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων και 

να μην προκαλείται ρύπανση του εδάφους. 

 καθαρισμό (πλύσιμο) των σκαφών (εξωτερικά και εσωτερικά). Ο φορέας διαχείρισης 

της μαρίνας συνιστά στους ιδιοκτήτες των σκαφών τη χρήση καθαριστικών 

προϊόντων φιλικών για το περιβάλλον (βιοδιασπώμενα, χωρίς τοξικές ουσίες κλπ.). 

Σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν προβλέπεται η δυνατότητα καθαρισμού 

των σκαφών με υδροβολή. 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια της ορθής 

διαχείρισης η οποία θα περιλαμβάνει σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, ευαισθητοποίηση 

του κοινού για αποκομιδή σκουπιδιών, λυμάτων κοκ τόσο σε χερσαίο όσο και σε θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

Επίσης, προτείνεται η ύπαρξη κατάλληλου υπευθύνου ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την 

τήρηση των πρακτικών διαχείρισης για τη λειτουργία του συνόλου της δραστηριότητας. 

Υπεύθυνοι επίσης θα πρέπει να υφίστανται για υποχρεωτική φύλαξη του χώρου και την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καλής λειτουργίας. 

Περαιτέρω στοιχεία της χρήσης των εγκαταστάσεων δίνονται στις § 6.1, 6.2 & 6.3 που 

προηγήθηκαν. 
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6.5.2 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία  

6.5.2.1 Χρήση νερού 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης όπως έχουν 

διαμορφωθεί τα δύο (2) τελευταία έτη: 

 

Έτος 
Κατανάλωση 
νερού χρήσης 

(m
3
) 

2016 23.162 

2017 17.666 

 

Οι απαιτήσεις σε εξασφάλιση παροχής νερού καθόλο το 24ώρο καθορίζονται ανάλογα με τη 

ζήτηση. 

Οι παραπάνω καταναλώσεις αφορούν αποκλειστικά τα κτιριακά συγκροτήματα και τις 

λειτουργίες της μαρίνας και περιλαμβάνουν καταναλώσεις δημόσιας χρήσης, επισκεπτών  

και προσωπικού που απασχολείται στη μαρίνα.  

Συγκεκριμένα, το προσωπικό στη μαρίνα Αλίμου είναι 35 άτομα.  

Το έτος 2016 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.582 σκάφη εκ των οποίων 794 αφορούν μόνιμα 

και 1.240 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 76 μόνιμα και 472 διερχόμενα σκάφη 

σε ξηρά. 

Το έτος 2017 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.571 σκάφη εκ των οποίων 774 αφορούν μόνιμα 

και 1.253 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 36 μόνιμα και 508 διερχόμενα σκάφη 

σε ξηρά. 

Ο τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχή που 

ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ. Σχετική βεβαίωση παρατίθεται στο Παράρτημα 3 της παρούσης. 

 

6.5.2.2 Χρήση Ενέργειας 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως έχουν 

διαμορφωθεί τα δύο (2) τελευταία έτη: 

Έτος 
Κατανάλωση 
ηλεκτρικού 

ρεύματος (kW) 

2016 1.196.779 

2017 1.282.094 

Οι απαιτήσεις σε εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθόλο το 24ώρο καθορίζονται 

ανάλογα με τη ζήτηση. 
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Οι παραπάνω καταναλώσεις αφορούν αποκλειστικά τα κτιριακά συγκροτήματα και τις 

λειτουργίες της μαρίνας και περιλαμβάνουν καταναλώσεις δημόσιας χρήσης, επισκεπτών, 

και προσωπικού που απασχολείται στη μαρίνα.  

Συγκεκριμένα, το προσωπικό στη μαρίνα Αλίμου είναι 35 άτομα.  

Το έτος 2016 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.582 σκάφη εκ των οποίων 794 αφορούν μόνιμα 

και 1.240 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 76 μόνιμα και 472 διερχόμενα σκάφη 

σε ξηρά. 

Το έτος 2017 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.571 σκάφη εκ των οποίων 774 αφορούν μόνιμα 

και 1.253 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 36 μόνιμα και 508 διερχόμενα σκάφη 

σε ξηρά. 

Ο τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου καλύπτεται από το δίκτυο της περιοχής που ελέγχεται 

από την ΔΕΗ. 

 

6.5.2.3 Εισροές υλικών- πρώτες ύλες προϊόντα 

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποια παραγωγική γραμμή και κατά συνέπεια κανενός είδους 

παραγωγική διαδικασία, δεν υπάρχουν πρώτες ύλες και κατ’ επέκταση προϊόντα από τη 

λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης. 

 

6.5.3 Εκροές υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία  

Στη φάση της υφιστάμενης λειτουργίας του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα, τα υγρά αστικού 

τύπου απόβλητα που προκύπτουν από τους χώρους των υγιεινής, τις ντουζιέρες, κοκ 

οδηγούνται μέσω εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ευρύτερης 

περιοχής που ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ σύμφωνα και με τη σχετική βεβαίωση που 

παρατίθεται στο Παράρτημα 4. 

Για την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων είναι δυνατή στα πλαίσια διατήρησης της ορθής 

λειτουργίας της εγκατάστασης η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 

αποχετευτικού δικτύου. 

Λόγω της φύσης της υπό μελέτη δραστηριότητας, υφίστανται και άλλου είδους εκροές υγρών 

αποβλήτων πέραν των αστικών λυμάτων, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στη λειτουργία 

των ελλιμενιζόμενων ή σταθμευμένων σκαφών ιδιωτικών και επαγγελματικών που 

προσεγγίζουν την περιοχή. Αυτά μπορεί να αφορούν σε ατυχηματική διάθεση λιπαντικών 

ελαίων, ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών, τυχόν απόρριψη υγρών αποβλήτων που 
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προκύπτουν κατά την λειτουργία και συντήρηση της μηχανής των σκαφών (π.χ. πετρέλαια, 

λάδια, βρώμικα νερά, διαρροές παλαιότερων μηχανών κατά την λειτουργία). 

Επίσης, υγρά αποβλήτων που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη ναυσιπλοΐα 

σκαφών αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, υφαλοχρώματα, έλαια μηχανών, εκπλύσεις 

χερσαίας ζώνης απόθεσης σκαφών κλπ), είναι δυνατόν ανακύψουν και τα οποία θα πρέπει 

να διαχειρίζονται κατάλληλα έτσι ώστε να προάγεται η προστασία του ευρύτερου θαλάσσιου 

και χερσαίου περιβάλλοντος 

Υγρά απόβλητα όπως πετρελαιοειδή απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν μη χλωριωμένα 

έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, κλπ καθώς και στερεά απόβλητα όπως 

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, απόβλητα από φίλτρα λαδιού, μπαταρίες, κλπ 

συλλέγονται και διατίθενται από ειδικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους φορείς για 

τον σκοπό αυτό (Παράρτημα 6). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα είδη και ενδεικτικές ποσότητες υγρών 

αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου. 

 

Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, έχουν προκύψει από τις 

μετρήσεις των τελευταίων δύο (2) ετών (2016-2017) κατά τα οποία ισχύουν: 

 Το προσωπικό που απασχολείται στη μαρίνα Αλίμου είναι 35 άτομα.  

 Το έτος 2016 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.582 σκάφη εκ των οποίων 794 αφορούν 

μόνιμα και 1.240 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 76 μόνιμα και 472 

διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

 Το έτος 2017 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.571 σκάφη εκ των οποίων 774 αφορούν 

μόνιμα και 1.253 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 36 μόνιμα και 508 

διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

Συνολικά, για την εκτίμηση του συνολικού όγκου των παραγόμενων υγρών αποβλήτων στη 

  Α/Α 
Είδος 

αποβλήτου 
Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

Μορφή 
(Υγρό/ 
Στερεό) 

Μέγιστη Ετήσια 
Ποσότητα  

Διαχείριση 
(R/D) 

Τελικός αποδέκτης 

Φάση 
Λειτουργίας 

1 
Αστικά λύματα – 
βιοαποικοδομή-
σιμα απόβλητα 

20 02 01 Υγρό 
 

Δίκτυο 
ΕΥΔΑΠ  

2 
Πετρελαιοειδή 

απόβλητα 
16 07 08* Υγρό 3,000tn/έτος 

Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

3 
Απόβλητα 

Λιπαντικών 
Ελαίων 

13 02 05* Υγρό 8,50-15tn/έτος 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 
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φάση λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης του χρησιμοποιήθηκε η κωδικοποίηση του 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής 

Ε.Κ. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ε.Κ.Α.). 

 

6.5.4 Εκροές στερεών αποβλήτων 

Τα στερεά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου είναι καταρχάς αστικά τύπου 

απόβλητα όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727. Τα απόβλητα που αναμένεται ότι θα 

προκύπτουν κατά τη λειτουργία των υπό μελέτη εγκαταστάσεων και αφορούν σε αστικού 

τύπου απορρίμματα από τους εργαζομένους και τους επισκέπτες/ επιβάτες, χαρακτηρίζονται 

ως Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).  

Τα αστικά απορρίμματα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το προσωπικό και αποτίθενται 

στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης του 

τουριστικού λιμένα από όπου και αποκομίζονται από απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου 

Αλίμου. 

Πέραν όμως των ανωτέρω, λόγω της φύσης της υπό μελέτη δραστηριότητας, υφίστανται και 

άλλου είδους εκροές στερεών αποβλήτων πέραν των αστικών. 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν 

οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές, απόβλητα από φίλτρα λαδιού, 

απόβλητα από μπαταρίες και συσσωρευτές, απόβλητα από απορριπτόμενο ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απόβλητα από σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα 

υδράργυρο, συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους φορείς 

συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετικές συμβάσεις 

συνεργασίας της μαρίνας Αλίμου με αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων παρατίθενται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. 

Τα είδη και η εκτίμηση του όγκου στερεών αποβλήτων που θα παράγονται στη φάση 

λειτουργίας των υπό μελέτη έργων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  
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Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, έχουν προκύψει από τις 

μετρήσεις των τελευταίων δύο (2) ετών (2016-2017) κατά τα οποία ισχύουν: 

 Το προσωπικό που απασχολείται στη μαρίνα Αλίμου είναι 35 άτομα.  

 Το έτος 2016 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.582 σκάφη εκ των οποίων 794 αφορούν 

μόνιμα και 1.240 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 76 μόνιμα και 472 

διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

 Το έτος 2017 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.571 σκάφη εκ των οποίων 774 αφορούν 

μόνιμα και 1.253 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 36 μόνιμα και 508 

διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

Συνολικά, για την εκτίμηση του συνολικού όγκου των παραγόμενων στερεών αποβλήτων 

στη φάση λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης του χρησιμοποιήθηκε η κωδικοποίηση 

 
Α/Α Είδος αποβλήτου Κωδικός Ε.Κ.Α. 

Μορφή 
(Υγρό/ 
Στερεό) 

Μέγιστη Ετήσια 
Ποσότητα  

Διαχείριση 
(R/D) 

Τελικός αποδέκτης 

Φάση 
Λειτουργίας 

1 
Ανάμεικτα δημοτικά 

απόβλητα 
20 03 01 Στερεό 17,990tn/έτος 

Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

2 Οικιακά απορρίμματα 
20 01 01, 20 01 02, 
20 01 08, 20 01 39,  

20 03 01 
Στερεό 

 

Διαχωρισμός 
ανακυκλώσιμων/ 

Κάδοι 
απορριμμάτων 

Κάδοι 
απορριμμάτων, 

ειδικοί κάδοι 
ανακύκλωσης του 

Δήμου 

3 

Απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων, υφάσματα 

σκουπίσματος, 
προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν 
μολυνθεί από επικίνδυνες 

ουσίες 

15 02 02* Στερεό 
 

Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

4 

Χρώματα και βερνίκια 
που περιέχουν 

οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 11*. Στερεό 
400lt/έτος 
(εκτίμηση) 

Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

5 

Απόβλητα από 
συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα 
επικινδύνων ουσιών ή 

έχουν μολυνθεί από αυτές 

15 01 10* Στερεό 
 

Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

6 
Απόβλητα από φίλτρα 

λαδιού 
16 01 07* Στερεό 

 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

7 

Απόβλητα από μπαταρίες 
και συσσωρευτές που 

περιλαμβάνονται στα 16 
06 01, 16 06 02 ή 16 06 
03 και μεικτές μπαταρίες 
και συσσωρευτές που 
περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες 

20 01 33* Στερεό 0,03tn/έτος 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

8 

Απόβλητα από 
απορριπτόμενο ηλεκτρικό 

και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό εκτός του 

αναφερόμενου στο 20 01 
21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 36 Στερεό 0,156tn/έτος 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

9 

Απόβλητα από σωλήνες 
φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο 

20 01 21* Στερεό 0,0266tn/έτος 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 
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του καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της 

Επιτροπής Ε.Κ. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ε.Κ.Α.). 

Η συλλογή των διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε κλειστούς κάδους στην 

περιοχή της δραστηριότητας. Ο Δήμος Αλίμου έχει αναλάβει την αποκομιδή των 

απορριμμάτων αστικού τύπου. Ο τρόπος διαχείρισης αφορά σε εργασίες διάθεσης (D1) η 

οποία πραγματοποιείται μέσω του Δήμου Αλίμου (βλ. Παράρτημα 5 σχετική βεβαίωση 

αποκομιδής απορριμμάτων).  

Γενικά, οι εργασίες ανάκτησης των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων είναι: 

 R3: Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως 

διαλύτες 

 R4: Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενισχύσεων 

Οι λοιπές κατηγορίες στερεών αποβλήτων αποκομίζονται από κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένους φορείς για την παραλαβή, μεταφορά και διάθεση αυτών σε κατάλληλους 

αποδέκτες, βάσει συμβάσεων που έχει συνάψει ο φορέας λειτουργίας της μαρίνας (βλ. 

Παράρτημα 6). 

 

6.5.5 Εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου στον αέρα από την 

λειτουργία του έργου 

Στην φάση λειτουργίας των έργων, στο εσωτερικό δίκτυο της περιοχής κινούνται 

μηχανοκίνητα οχήματα παρόλα αυτά όμως δεν διαφαίνεται κίνδυνος από τις εκπομπές 

αερίων ρύπων ή σκόνης λόγω της κίνησης αυτών. Επίσης, στις περιοχές που 

διαμορφώνονται οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης υφίστανται εκπομπές ρύπων από τα 

καυσαέρια των οχημάτων των επισκεπτών ο αριθμός όμως των οποίων δεν αφορά κίνδυνο 

από τις εκπομπές αερίων ρύπων ή σκόνης. 

Επιπλέον, τόσο οι δρόμοι πρόσβασης για την είσοδο των οχημάτων όσο και το εσωτερικό 

οδικό δίκτυο καθώς και η περιοχή στάθμευσης αυτών είναι ασφαλτοστρωμένοι με 

αποτέλεσμα να μην υφίστανται εκπομπές σωματιδίων και σκόνης. 

Επίσης, εκπομπές αερίων ρύπων από τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα προέρχονται 

από τα καυσαέρια των μηχανών των σκαφών που εξυπηρετεί η μαρίνα. 

Γενικά, οι εκπομπές αερίων αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του τουριστικού 

λιμένα αναμένονται μικρές καθώς η βασική πηγή ρύπανσης προέρχεται από την κυκλοφορία 

οχημάτων της Λεωφόρου Ποσειδώνος. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 79 

Ενδεχόμενη επιβάρυνση στα παραπάνω, αναμένεται να υφίσταται λόγω των γειτονικών  

χρήσεων (πχ κολυμβητήριο, πρατήριο καυσίμων οχημάτων, κλπ) η πρόσβαση στα οποία 

συμπίπτει με την πρόσβαση στη μαρίνα, οπότε οποιαδήποτε κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε 

αυτά οδηγεί σε ενδεχόμενη επιβάρυνση από τις εκπομπές αερίων ρύπων στην περιοχή. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, εκπομπές αερίων ρύπων θα προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις των συνοδευτικών/γειτονικών μονάδων (μαγειρεία, γεννήτριες, κλπ των 

χώρων εστίασης, κοκ), καθώς και από την διαδικασία τεχνητής υποστήριξης κλίματος στο 

εσωτερικό των κτιρίων η ποσότητα των οποίων δεν κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.  

Τα αέρια που προέρχονται από τυχόν παρασκευαστήρια οδηγούνται μέσω συστήματος 

απαγωγής αερίων (χοάνης, φίλτρα, αεραγωγούς, εξαεριστήρες) στα δώματα/στέγες των 

κτιρίων, ούτως ώστε να μην επηρεάζουν όσο το δυνατόν την περιοχή ανάπτυξης της 

μαρίνας Αλίμου.  

Συμπερασματικά, κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν αναμένεται να παράγονται 

σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων ενώ οι όποιες εκπομπές πληρούν τα όρια που τίθενται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

Τέλος, τα κτίρια των χώρων υγιεινής περιβάλλονται από δέντρα με αποτέλεσμα να 

αποφεύγονται οσμές και όχληση. 

 

6.5.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από την λειτουργία του έργου 

Η αξιολόγηση του παραγόμενου θορύβου από συγκοινωνιακά έργα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367 Β΄ 2012) «Καθορισμός Δεικτών 

Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 

προέρχονται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 

ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, 

προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες 

διατάξεις».  

Στο Άρθρο 3 «Δείκτες αξιολόγησης περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου» ορίζονται ως 

δείκτες αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία 

οδικών έργων οι:   

Lden (Lday-evening-night)=σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24-ώρου=(Lημέρας-απογεύματος-

νύκτας) 

Lden = 10lg ) 
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όπου: 

Lday (12-ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) 

Levening (4-ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού θορύβου) 

Lnight (8-ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 

Ως χρονικές περίοδοι εφαρμογής των ανωτέρω δεικτών ορίζονται: 

 Χρονική περίοδος ημέρας: από 07:00 έως 19:00 

 Χρονική περίοδος απογευματινή: από 19:00 έως 23:00 

 Χρονική περίοδος νύκτας: από 23:00 έως 07:00. 

Στο Άρθρο 4 «Όρια δεικτών αξιολόγησης περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου» 

καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών οδικού θορύβου:  

 Για τον δείκτη Lden (24-ωρος): τα 70 dB(A) 

 Για τον δείκτη Lnight (8-ωρος νυκτερινός): τα 60dB(A)  

Ο υπολογισμός και μέτρηση των ανωτέρω δεικτών και ορίων πραγματοποιείται σε ύψος 4,0 

± 0,2m (3,8 έως 4,2m) πάνω από το έδαφος και σε ελάχιστη απόσταση 2m από την πιο 

εκτεθειμένη (προς την εκάστοτε γραμμική πηγή συγκοινωνιακού θορύβου), πρόσοψη 

(εξωτερικός τοίχος η κούφωμα), των κτιρίων κατοικίας και λοιπών ευαίσθητων χρήσεων που 

χρήζουν προστασίας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής», οι δείκτες και τα όρια εφαρμόζονται για δέκτες 

κατοικίας ευρισκόμενης εντός πάσης φύσεως -εν ισχύ- θεσμοθετημένων ορίων οικιστικής 

ανάπτυξης όπως ΓΠΣ, σχεδίων πόλης, οικισμών κλπ για τα οποία υπάρχει σχετική 

απόφαση καθορισμού ορίων και όρων δόμησης. 

Επιπλέον, εφαρμόζονται για την προστασία ακουστικά ευαίσθητων δεκτών όπως: 

 Εγκαταστάσεις Υγείας και Εκπαίδευσης (σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.) 

 Γηροκομεία, οίκοι τυφλών και συναφή ιδρύματα 

 Χώροι πολιτιστικών/ κοινωνικών εκδηλώσεων (ανοικτά θέατρα, συνεδριακά κέντρα, 

κοκ). 

Στην φάση λειτουργίας της υπό μελέτη δραστηριότητας, μικρή επιβάρυνση στο ακουστικό 

περιβάλλον αναμένεται ότι θα προέρχεται από την κυκλοφορία των οχημάτων στην 

υφιστάμενη γειτονική Λεωφόρο Ποσειδώνος που διέρχεται στα όρια του γηπέδου 

εγκατάστασης και από την κίνηση των οχημάτων των επισκεπτών στην περιοχή της 

δραστηριότητας και στις θέσεις στάθμευσης αυτών καθώς και προς τις θέσεις ελλιμενισμού 

των σκαφών.  

Επίσης, πηγές θορύβου εντοπίζονται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού από 

γεννήτριες, αντλιοστάσια για την εξυπηρέτηση των δικτύων, κλπ. Οι προαναφερόμενες 
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εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες επί ειδικών αντικραδασμικών βάσεων για την βέλτιστη 

ηχομείωση. 

Όσον αφορά στις κλιματιστικές μονάδες που είναι τοποθετημένες εντός των διαφόρων 

χώρων για τη λειτουργία της μαρίνας, αυτές είναι διαιρούμενου τύπου για κάθε χώρο. Έτσι, 

δεν υφίστανται ενοχλητικοί θόρυβοι, αφού χρησιμοποιούνται αυτόνομες μονάδες 

διαιρούμενου τύπου μικρής ισχύος. Ο τυπικός θόρυβος συσκευής κλιματισμού στην 

εσωτερική μονάδα συνήθως κυμαίνεται από 20-33dB. Σε πιθανή αντικατάστασή τους θα 

επιλεχθούν κλιματιστικά σύγχρονης τεχνολογίας με την πρόνοια όλων των απαιτούμενων 

μέτρων για τη σωστή τοποθέτηση τους, ώστε να αποφευχθούν οι θόρυβοι από κραδασμούς 

των μηχανημάτων. 

Στην πλήρη λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων, το ύψος του θορύβου στα όρια της 

ιδιοκτησίας θα είναι έως την τάξη των 40 dB(A). 

Η περιοχή των έργων παρουσιάζει αυξημένη επισκεψιμότητα, λόγω της προσέλευσης 

τουριστικών και επαγγελματικών σκαφών που παρκάρουν εντός των οργανωμένων χώρων 

στάθμευσης αλλά και επισκεπτών γύρω περιοχών καθώς αποτελεί έναν θαυμάσιο 

προορισμό για αναψυχή, περίπατο, κλπ. Η λειτουργία του έργου συνολικά δεν αναμένεται να 

επηρεάσει αρνητικά το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής των έργων, αφού δεν σχετίζεται 

με την παραγωγή αυξημένων επιπέδων θορύβου. 

Η περιοχή επίσης παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμότητα και λόγω των γειτονικών χρήσεων 

(πχ κολυμβητήριο, πρατήριο, κλπ) με πιθανή αύξηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή 

σε περιόδους αιχμής καθώς οποιαδήποτε πιθανή κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε αυτά οδηγεί 

σε ενδεχόμενη επιβάρυνση από τις εκπομπές θορύβου στην περιοχή. 

Η υφιστάμενη Λεωφόρος Ποσειδώνος διαμορφώνει κατά κύριο λόγω την κατάσταση του 

ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή των έργων. Η παραγωγή θορύβου από τους 

επισκέπτες που προσελκύει η λειτουργία της μαρίνας δεν αναμένεται να υπερκαλύψει τον εν 

λόγω θόρυβο. 

Εν γένει, οι εκπομπές θορύβου αναμένονται περιορισμένες καθώς η δραστηριότητα εκ 

φύσης δεν εμπίπτει σε αυτές με το χαρακτηρισμό ως οχλούσες. 

 

6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν αναμένονται κατά τη φάση λειτουργίας των 

έργων που προτείνονται.  
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6.6 Παύση Λειτουργίας - αποκατάσταση 

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας ο χώρος ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου θα 

αποκατασταθεί κατάλληλα.  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστικά υλικά, τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα 

υλικά θα αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν καθ΄όλα ή εν μέρει είτε ανακυκλούμενα είτε 

διατιθέμενα σε εξουσιοδοτημένους αποδέκτες.  

Τα οικοδομικά υλικά καθαίρεσης, μεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, 

κουφώματα θα διατεθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β).  

Το σύνολο των υγρών και στερεών αποβλήτων της μαρίνας Αλίμου θα διατεθούν σύμφωνα 

με τη μελέτη.  

 

6.7 Έκτακτες Συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας δυσμενή ενδεχόμενα έκτακτων συνθηκών ή 

επικίνδυνων καταστάσεων τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σημαντικής έκτασης και 

έντασης ατυχήματα, ζημιές ή καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

εντοπίζονται κατά την πιθανότητα έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας ή 

χερσαίας περιοχής από πετρελαιοειδή, λιπαντικά έλαια, κλπ σε περίπτωση ατυχήματος 

διαρροής από τα ελλιμενιζόμενα ή προς ελλιμενισμό σκάφη.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός του λιμένα με όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή 

(πχ πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες), διαρροές λιπαντικών 

ελαίων βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης παραγόμενων αποβλήτων. 

Η εγκατάσταση διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση 

πιθανών περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
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7.0 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Η μαρίνα Αλίμου είναι υφιστάμενο έργο εδώ και περίπου πάνω από τριάντα πέντε (35) 

χρόνια και οποιαδήποτε μεταβολή των εγκαταστάσεών της αποσκοπεί στη συντήρηση και 

στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της μιας και είναι ο μεγαλύτερο 

τουριστικός λιμένας της Ελλάδας και συγκεντρώνει πλήθος τουριστικών ενοικιαζόμενων ή 

και ιδιωτικών σκαφών ποικίλλων μεγεθών. 

Η διατήρηση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων έχει προσαρμοστεί με το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

Ως εκ τούτου οι η διατήρηση της λειτουργίας της είναι απαραίτητη οπότε δεν τίθεται θέμα για 

την επιλογή της παύσης της λειτουργίας. Η κατά το βέλτιστο τρόπο αξιοποίηση μέσω της 

διατήρησης και του ενδεχόμενου μελλοντικού εκσυγχρονισμού ενός σύγχρονου τουριστικού 

λιμένα όπως είναι η μαρίνα Αλίμου θα έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη τόσο 

οικονομικά όσο και πολιτιστικά, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

7.1. Παρουσίαση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων 

7.1.1  Μηδενική Λύση 

Η μηδενική λύση αφορά στην παύση της δραστηριότητας τουριστικού λιμένα – μαρίνας 

Αλίμου. Η εν λόγω εναλλακτική λύση – μηδενική λύση (παύση λειτουργίας) απορρίπτεται 

καθώς η λειτουργία της  μαρίνας επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Ειδικότερα, η λειτουργία της μαρίνας Αλίμου προσφέρει: 

 Ύπαρξη θέσεων εργασίας. 

 Παροχή οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών για τους επισκέπτες και τουρίστες. 

 Προσέλκυση νέων τουριστών στην περιοχή με άμεση οικονομική ωφέλεια. 

 Αξιοποίηση και προβολή των ευρύτερων τουριστικών πόρων της ευρύτερης 

περιοχής τόσο στο παράκτιο μέτωπο όσο και προς τον αστικό ιστό και το 

μητροπολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας. 

 Γενικά ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού καθώς το μέγεθος, και η εμβέλεια του 

έργου, επιφέρει αυτοτελώς οικονομικά οφέλη που επηρεάζουν αισθητά την εθνική 

οικονομία. 

 Προστασία της περιοχής από τον ανεξέλεγκτο ελλιμενισμό σκαφών έτσι ώστε να μην 

διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον. 

 Προστασία από πυρκαγιές μέσω του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης στην 

περιοχή. 
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Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται η θετική συμβολή τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό - εθνικό 

επίπεδο από τη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου, του μεγαλύτερου σύγχρονου, τουριστικού 

λιμένα στην Ελλάδα. 

 

7.1.2. Εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις  & Αξιολόγηση Τελικής Επιλογής 

Διαφορετικές εναλλακτικές προσεγγίσεις στην λειτουργία, πέραν της μηδενικής λύσης, 

επίσης εξετάσθηκαν, καθώς έγινε προσπάθεια για τις όσο το δυνατόν περιορισμένες σε 

έκταση επιπτώσεις της περιοχής μελέτης.  

Ως προς το σχεδιασμό των υφιστάμενων δικτύων υποδομής εξετάσθηκαν εναλλακτικές 

λύσεις ως προς το δίκτυο ηλεκτροδότησης & ύδρευσης. 

Ως εναλλακτική λύση για την περίπτωση του δικτύου ηλεκτροδότησης εξετάσθηκε η μόνιμη 

χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες) για την εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος σε 

αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου γεννήτριες χρησιμοποιούνται μόνο ως 

εφεδρικές σε περίπτωση ανάγκης και η βασική παροχή γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΗ.  

Η λύση αυτή δεν προκρίνεται καθώς είναι ενεργειακά μη συμφέρουσα με επιπρόσθετο 

περιβαλλοντικό κόστος λόγω πιθανών διαρροών καυσίμου αλλά και εκπομπής αερίων 

ρύπων στην ατμόσφαιρα καθώς και αύξηση επιπέδων θορύβου στην εγγύς περιοχή. 

Ως εναλλακτική λύση για την περίπτωση του δικτύου ύδρευσης εξετάσθηκε η περίπτωση 

υδροδότησης της εγκατάστασης με πόσιμο νερό από βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού. 

Στο νερό των βυτιοφόρων θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα δειγματοληψίας και να 

ελέγχεται η ποιότητα του παρεχόμενου νερού τόσο χημικά όσο και μικροβιολογικά, με σκοπό 

την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η λύση αυτή δεν προκρίνεται καθώς είναι οικονομικά μη συμφέρουσα με επιπρόσθετο 

κίνδυνο μόλυνσης του ύδατος από εξωτερικούς παράγοντες κατά την μεταφορά - 

αποθήκευση. 

Γενικότερος στόχος είναι η συνολική εικόνα της εν λόγω τουριστικής εγκατάστασης - μαρίνας 

να συμβάλλει στην επιτυχή προβολή και ανάδειξη της περιοχής ως βιώσιμη αξιοποίησή της 

λειτουργίας ως τουριστικό πόρο.  
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8.0 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή μελέτης 

Η περιοχή μελέτης προσδιορίζεται ως η ζώνη ακτίνας 1km πέριξ της περιμέτρου των χώρων 

που συνθέτουν τις χερσαίες και λιμενικές εγκαταστάσεις του υπό εξέταση έργου ή 

δραστηριότητας, όπως φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί: 

 

Χάρτης 9: Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης  
(Απόσπασμα Χάρτη ΓΥΣ 1:50.000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, 1:25000 ΓΛΥΦΑΔΑ) 

Περιλαμβάνει τμήμα του Δήμου Αλίμου στον οποίο ανήκει και διοικητικά η μαρίνα Αλίμου, και 

τμήμα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προς τα βόρεια της θέσης ανάπτυξης του εν λόγω 

τουριστικού λιμένα. 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την περιβαλλοντική αδειοδότηση μαρίνας Αλίμου η οποία 

περιλαμβάνει πλωτά στοιχεία, θαλάσσιες χερσαίες, κτιριακές και άλλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις και έργα εντός τη χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα 

Αλίμου. Ειδικότερα, οι προς αδειοδότηση περιοχές αφορούν: 

 Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου στο σύνολό της έχει συνολική επιφάνεια 

περίπου 227 στρέμματα (227.758,77m2) και εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του 

ρέματος Πικροδάφνης στα βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και της παραλιακής 
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λεωφόρου Ποσειδώνος προς τα ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» του Δήμου 

Αλίμου στα νότια. Προς την πλευρά της θάλασσας η χερσαία ζώνη οριοθετείται από 

τα υφιστάμενα κρηπιδώματα, τον προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο της μαρίνας. Η 

προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 

227.758,77m2 όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-

Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, 

Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης 

χερσαίας ζώνης εμπίπτουν χερσαίες και κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες βάσει του 

άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 

5/Α/17.01.18) χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως υφιστάμενες και οι οποίες 

περιγράφονται στο από Δεκέμβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) 

της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. Παράρτημα 3). 

 Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, 

Θ2, Θ1, Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 

Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται 

προς νότο από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και 

προς δυτικά, βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στην προς 

αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης εμπίπτουν και 

υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και άλλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις οι οποίες βάσει του άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα 

Αλίμου» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους 

νομίμως υφιστάμενες και οι οποίες περιγράφονται στο από Δεκέμβριο 2015 

τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ 

(βλ. Παράρτημα 3). 

 

Παραλιακό Μέτωπο βόρεια και νότια Περιοχής Μελέτης 

Στο τμήμα του παραλιακού μετώπου νότια της μαρίνας Αλίμου, αναπτύσσονται διάφοροι 

χώροι σε σχέση με την εγγύτητα προς τη μαρίνα Αλίμου:  

Αρχικά εντοπίζεται η παραλία «Ζέφυρος», που περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης 

αυτοκινήτων, παιδική χαρά, συγκρότημα χώρων ψυχαγωγίας και παραλιακό πεζόδρομο που 

αναπτύσσεται από το νότιο όριο της μαρίνας μέχρι τις δημοτικές παραλίες του Αλίμου που 

ακολουθούν, σε γειτονία με τη θάλασσα. Οι δημοτικές παραλίες του Αλίμου που ακολουθούν 

εξυπηρετούνται κυρίως από τις στάσεις του τραμ Καλαμακίου, 3η Καλαμακίου, 4η 

Καλαμακίου, Ζέφυρος.  

Στο τμήμα του παραλιακού μετώπου βόρεια της μαρίνας Αλίμου υπάρχει η αδιαμόρφωτη 

εκβολή του ρέματος της Πικροδάφνης και στη συνέχεια η δημοτική πλαζ του Παλαιού 
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Φαλήρου. Το τμήμα αυτό του παραλιακού μετώπου εξυπηρετείται κυρίως από τις στάσεις 

του τραμ Εδέμ, Μπάτης, Παλμύρα, Φλοίσβος. 

Το ανατολικό όριο της μαρίνα Αλίμου γειτνιάζει με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος η οποία 

ακολουθεί την ακτογραμμή και η παράλληλα χαραγμένη σε αυτή τροχιολωρίδα του τραμ. 

 

8.2 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Κλιματολογικά χαρακτηριστικά  

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής έχει τα χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού. Στη παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της ΕΜΥ που 

βρίσκεται στο Ελληνικό Αττικής με γεωγραφικό μήκος (Lon) 23° 73' 60" και γεωγραφικό 

πλάτος (Lat) 37° 88' 90" σε υψόμετρο 43m. Ο μετεωρολογικός σταθμός στο Ελληνικό 

διαθέτει στοιχεία της ευρύτερης περιοχής για τη περίοδο 1955 - 1997. 

Ο θερμότερος μήνας στην περιοχή μελέτης είναι ο Ιούλιος, ενώ ο ψυχρότερος είναι ο 

Ιανουάριος. Η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί είναι 42°C ενώ η απόλυτη 

ελάχιστη είναι -3,2°C. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί είναι 28°C ενώ η 

μέση ελάχιστη είναι 7°C. Σε απόλυτες τιμές, η μέγιστη θερμοκρασία στην ίδια περίοδο 

σημειώνεται τον μήνα Ιούλιο ενώ η ελάχιστη τον Ιανουάριο. 

Οι επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή μελέτης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή είναι οι 

Βόρειοι. Οι μήνες που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ένταση ανέμου είναι ο Αύγουστος και ο 

Φεβρουάριος. 

Όσο αφορά στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου 

κυμαίνονται γενικά στα ίδια πλαίσια. 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Ελληνικού Αττικής με 

γεωγραφικό μήκος (Lon) 23° 73' 60" και γεωγραφικό πλάτος (Lat) 37° 88' 90" 

διαμορφώνονται οι παρακάτω πίνακες: 
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Μήνας 
Θερμοκρασία 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

Ιανουάριος 10,3 13,6 7,0 

Φεβρουάριος 10,6 14,1 7,1 

Μάρτιος 12,3 15,7 8,4 

Απρίλιος 15,9 19,4 11,4 

Μάιος 20,7 24,1 15,8 

Ιούνιος 25,2 28,7 20,1 

Ιούλιος 28,0 31,8 22,8 

Αύγουστος 27,8 31,7 22,8 

Σεπτέμβριος 24,2 28,2 19,6 

Οκτώβριος 19,5 23,2 15,6 

Νοέμβριος 15,4 18,8 12,0 

Δεκέμβριος 12,0 15,2 8,8 

Πίνακας 3: Τιμές θερμοκρασίας σταθμού Ελληνικού 
με γεωγραφική θέση 23° 73' 60" και 37° 88' 90" 

Βροχοπτώσεις 

Οι βροχοπτώσεις διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 

30,4mm και 98,3 ημέρες βροχόπτωσης όλο το χρόνο. Οι βροχοπτώσεις κατανέμονται κατά 

τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 4. Ο μήνας με το μικρότερο μέσο 

ύψος βροχής είναι ο Ιούλιος (5,2mm) και με το μεγαλύτερο ο Δεκέμβριος (64,1mm).  

Στον παρακάτω Πίνακα, παρουσιάζονται οι μέσες συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις, που 

μετρήθηκαν στο Μετεωρολογικό Σταθμό του Ελληνικού. 

Μήνας 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΥΓΡΑΣΙΑ (%) 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

(mm) 

Ιανουάριος 68,8 48,3 

Φεβρουάριος 68,0 40,9 

Μάρτιος 66,9 39,7 

Απρίλιος 62,6 26,0 

Μάιος 59,0 15,2 

Ιούνιος 52,8 5,6 

Ιούλιος 47,0 5,2 

Αύγουστος 47,1 7,0 

Σεπτέμβριος 53,4 9,6 

Οκτώβριος 62,1 47,8 

Νοέμβριος 68,7 55,4 

Δεκέμβριος 70,2 64,1 

Πίνακας 4: Τιμές υγρασίας, βροχόπτωσης σταθμού Ελληνικού 
με γεωγραφική θέση 23° 73' 60" και 37° 88' 90" 
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Άνεμοι 

Οι επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή μελέτης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή είναι οι 

Βόρειοι. Οι μήνες που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ένταση ανέμου είναι ο Αύγουστος και ο 

Φεβρουάριος. 

Οι μέσες μηνιαίες ταχύτητες ανέμου που καταγράφηκαν στο Μετεωρολογικό Σταθμό του 

Ελληνικού έχουν ως εξής: 

Μήνας 

Τιμές κατεύθυνσης ανέμου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
(σε m/sec) 

Ιανουάριος Β – 7,6 

Φεβρουάριος Β – 7,7 

Μάρτιος Β – 7,3 

Απρίλιος Ν – 6,4 

Μάιος Ν – 6,0 

Ιούνιος Ν – 6,4 

Ιούλιος Β – 7,6 

Αύγουστος Β – 7,8 

Σεπτέμβριος Β – 7,0 

Οκτώβριος Β – 7,1 

Νοέμβριος Β – 6,7 

Δεκέμβριος Β – 7,4 

Πίνακας 5:Τιμές διεύθυνσης & ταχύτητας ανέμου σταθμού Ελληνικού 
με γεωγραφική θέση 23° 73' 60" και 37° 88' 90" 

Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Η βιοκλιματική ταξινόμηση ή διερεύνηση του βιοκλίματος, όπως επίσης συναντάται, δεν είναι 

άλλο από τη μελέτη της σύνθεσης των επί μέρους κλιματικών στοιχείων (θερμοκρασία, 

σχετική υγρασία, βροχοπτώσεις κλπ). Από τα στοιχεία αυτά η θερμοκρασία και οι 

βροχοπτώσεις αποτελούν τις πιο σημαντικές οικολογικές παραμέτρους, οι οποίες επιδρούν 

στην ανάπτυξη και εξάπλωση της βλάστησης. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι, οι οποίες 

αποτελούν αποδεκτές προσεγγίσεις για τον καθορισμό του βιοκλίματος και 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τους ερευνητές του μεσογειακού χώρου. 

Προσδιορισμός υγρής και ξηρής περιόδου κατά Lang & Gracanin 

Για τον προσδιορισμό της υγρής και ξηρής περιόδου του έτους χρησιμοποιείται και ο 

βροχομετρικός συντελεστής του Lang G=PfT, όπου Ρ η μέση μηνιαία βροχόπτωση και Τ η 

μέση μηνιαία θερμοκρασία. Η κλίμακα κατάταξης κατά Gracanin έχει ως εξής: 

Συντελεστής 
Lang  

<2  2-3,5  3,5-5  5-8,3  8,3-15  >15  

Χαρακτηρισμός  Υπέρξηρος  Ξηρός  Υπόξηρος  Ύφυγρος  Υγρός  Υπέρυγρος  

Πίνακας 6:Υπολογισμός Κλίματος κατά Lang & Gracanin 
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Μήνες  

ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ LANG  

Χαρακτηρισμός  
Ρ (mm)  Τ (oC)  

Συντελεστής 
Lang  

Ιανουάριος  48,3 10,3 4,69 Υπόξηρος  

Φεβρουάριος  40,9 10,6 3,97 Υπόξηρος  

Μάρτιος  39,7 12,3 3,23 Ξηρός  

Απρίλιος  26,0 15,9 1,64 Υπέρξηρος 

Μάϊος  15,2 20,7 0,73 Υπέρξηρος 

lούνιος  5,6 25,2 0,22 Υπέρξηρος 

lούλιος  5,2 28,0 0,19 Υπέρξηρος 

Αύγουστος  7,0 27,8 0,25 Υπέρξηρος 

Σεπτέμβριος  9,6 24,2 0,40 Υπέρξηρος 

Οκτώβριος  47,8 19,5 2,45 Ξηρός  

Νοέμβριος  55,4 15,4 3,60 Υπόξηρος  

Δεκέμβριος  64,1 12,0 5,34 Ύφυγρός  

Πίνακας 7: Βροχομετρικοί συντελεστές Lang 

Μέθοδος διάκρισης των χαρακτήρων του Μεσογειακού βιοκλίματος (Bagnouls & 

Gaussen) 

Σύμφωνα με τους Bagnouls & Gaussen (1957), κάποιος μήνας χαρακτηρίζεται σαν «ξηρός», 

όταν το σύνολο των παρατηρηθέντων κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκειά του, είναι ίσο ή 

μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του εν λόγω μήνα. 

Έτσι καταρτίζονται τα ομβροθερμικά διαγράμματα των Bagnouls & Gaussen με τους μήνες 

του έτους στην τετμημένη, τις μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις Ρ (mm) στην αριστερή 

τεταγμένη και τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες T (οC) στην δεξιά τεταγμένη και σε κλίμακα 

διπλάσια από εκείνη των βροχοπτώσεων (Ρ=2Τ). Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται δύο 

καμπύλες, μία των βροχοπτώσεων και μία των θερμοκρασιών. Τα σημεία όπου αυτές 

τέμνονται καθορίζουν το χρονικό σημείο που ισχύει Ρ=2Τ. Όπου η καμπύλη των 

βροχοπτώσεων·διέρχεται πάνω από αυτήν των θερμοκρασιών ισχύει Ρ>2Τ και όπου 

διέρχεται από κάτω ισχύει Ρ<2Τ. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ 

των σημείων Ρ=2Τ, αποτελεί γραφική έκφραση της διάρκειας και της έντασης της ξηρής 

περιόδου για την περιοχή του σταθμού. Ακολουθεί το ομβροθερμικό διάγραμμα για τον 

μετεωρολογικό σταθμό Ελληνικού. 
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Σχήμα 1: Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Ελληνικού 

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι στην περιοχή του σταθμού (και συνεπώς στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου) η ξηρή περίοδος διαρκεί από τα μέσα Μαΐου μέχρι και το τέλος 

Οκτωβρίου. Βεβαίως η ένταση της ξηρασίας δεν είναι η αυτή κατά τη διάρκεια της ξηρής 

περιόδου. Για αυτό υπολογίζουμε και τον ξηροθερμικό δείκτη (Xm) για κάθε μήνα της ξηρής 

περιόδου, ο οποίος χαρακτηρίζει ακριβώς την ένταση της ξηρασίας για το εν λόγω ξηρό 

μήνα. Το άθροισμα των ξηροθερμικών δεικτών (ΣΧm) όλων των μηνών της ξηρής περιόδου 

δίνει τον ξηροθερμικό δείκτη (Χ) ολόκληρης της περιόδου, ο οποίος ορίζει τον αριθμό των 

ημερών αυτής που θεωρούνται ξηρές από βιολογική άποψη. 

Ανάλογα με την τιμή που λαμβάνει ο ξηροθερμικός δείκτης (Χ) της ξηρής περιόδου, το 

Μεσογειακό κλίμα διακρίνεται σε: 

 Ξηρο-θερμό-μεσογειακό όταν 150<Χ<200 

 Θερμό-μεσογειακό 

α) Έντονο με μεγάλη ξηρή περίοδο όταν 125<Χ<150 

β) Ασθενές με μικρή ξηρή περίοδο, όταν 100<Χ<150 

 Μέσο-μεσογειακό 

α) Έντονο με μεγάλη ξηρή περίοδο όταν 75<Χ<100 

β) Ασθενές με μικρή περίοδο, όταν 40<Χ<75 

 Υπό-μεσογειακό, όταν 0<Χ<40 

Όταν Χ=0 το κλίμα δεν ανήκει στα Μεσογειακά βιοκλίματα και χαρακτηρίζεται ως αξηρικό. 

Βάσει του υπολογισθέντος ξηροθερμικού δείκτη (26,71) το κλίμα της ευρύτερης περιοχής 

χαρακτηρίζεται ως υπό-μεσογειακό.  
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8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Οι ακτές στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου είναι σχετικά ήπιες, με εξαίρεση το 

βόρειο τμήμα του κόλπου του Φαλήρου όπου εκβάλλουν ο Ιλισός και ο Κηφισός, με 

συνέπεια να δημιουργούν απότομες κλίσεις εξαιτίας των μεγάλων ποταμοθαλάσσιων 

αποθέσεων. Πλησίον της θέσης έργου, οι ακτές είναι αδιαμόρφωτες και καλύπτονται από 

χαλαρό υλικό, διαμορφώνοντας ακτή κολύμβησης.  

Σχετικά με τη βαθυμετρία στη περιοχή του έργου, όπως προκύπτει από το βυθομετρικό 

διάγραμμα, τα βάθη εντός της μαρίνας κυμαίνονται από 3,40 έως 8m, ενώ στη είσοδο 

φτάνουν τα 7m περίπου. Οι κλίσεις του πυθμένα εκτός της λιμενολεκάνης είναι της τάξεως 

του 2%.  

Κατά τα λοιπά, η περιοχή μελέτης παρουσιάζει το κοινό αστικό τοπίο. 

Τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Το τοπίο έχει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που οφείλονται στη δράση των φυσικών 

παραγόντων που το διαμόρφωσαν, αλλά και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις που διαχρονικά 

συνέβησαν πάνω σε αυτό. Η αισθητική κάθε τοπίου καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο 

συνδυάζονται τα διάφορα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία. 

Γενικά, στόχος της αισθητικής εκτίμησης του τοπίου της περιοχής μελέτης είναι η αποτίμηση 

της αξίας του όσο και της αντοχής του σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Μέσα από αυτά 

εξετάζεται η λειτουργικότητα των παρεμβάσεων και των έργων αποκατάστασης, 

προκειμένου να προκύψει το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. 

Βασικά κριτήρια για την ανάλυση του τοπίου της περιοχής είναι ο Βαθμός Επέμβασης, η 

Οπτική Ευαισθησία, η Ποικιλομορφία, το Επίπεδο Ευαισθησίας και η Απορροφητική 

Ικανότητα. 

Άλιμος σημαίνει θαλάσσιος. Αυτός, που ανήκει στη θάλασσα. Ο Άλιμος είναι ένα προάστιο 

της Αθήνας με ελκυστική φυσιογνωμία. Ένα ιδιαίτερα όμορφο τοπίο αναπτύσσεται κατά 

μήκος των ακτών του Σαρωνικού Κόλπου με μικρούς και μεγαλύτερους όρμους, θαυμάσιες 

αμμουδιές, αλλά και η μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας (μόλις 8km) καθιστούν 

τον Άλιμο μια ιδιαίτερα ελκυστική περιοχή για επίσκεψη, κατοικία αλλά και αναψυχή.  

Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, που, ακολουθώντας την ακτογραμμή, καταλήγει στη 

νοτιοανατολική άκρη της Αττικής, το Σούνιο, προσφέρεται για περιπάτους αλλά και διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες. Η μαρίνα του Αλίμου, στη δυτική πλευρά της παραλίας του, 

προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη θαλάσσια αναψυχή. 
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Βαθμός Επέμβασης 

Το τοπίο της υπό εξέταση περιοχής έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Το τοπίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαρακτηριστικό παραθαλάσσιο τοπίο 

του Σαρωνικού με πολλές παραλίες και έντονες διευθετήσεις της γης από τον άνθρωπό. 

Άλλες σημαντικές επεμβάσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι τα αναγκαία έργα 

υποδομής (οδοποιία, δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ). 

Οπτική Ευαισθησία 

Η περιοχή μελέτης εκφράζει μεγάλο βαθμό ανοχής και δυνατότητα του τοπίου να 

αφομοιώσει επεμβάσεις. Ο τύπος τοπίου, η μη ύπαρξη ευαίσθητων τμημάτων καθώς και η 

μη σημαντική δράση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που το διαμορφώνουν 

συνηγορούν ώστε το τοπίο να μπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχει μεγάλο βαθμό ανοχής, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι πρόκειται για περιοχές έντονα αστικοποιημένες. 

Ποικιλομορφία Τοπίου 

Το τοπίο μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το «τυπικό» παραθαλάσσιο τοπίο του Σαρωνικού με 

έντονα στοιχεία αστικού περιβάλλοντος με ανεπτυγμένη λιμενική ζώνη. Η ποικιλομορφία της 

περιοχής προκύπτουν από το τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής, από έγχρωμες 

φωτογραφίες (ΚΕΦ. 14 της παρούσης) και τον Χάρτη με Εξειδικευμένες Πληροφορίες σε 

κλίμακα 1:10.000. 

Επίπεδα Ευαισθησίας 

Τα επίπεδα ευαισθησίας εκφράζουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον για την οπτική ποιότητα της 

θέας. 

 

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη νοτιοανατολική Αττική και αναπτύσσεται στις παρυφές του 

ορεινού όγκου του Υμηττού, ενώ βρέχεται από τον Σαρωνικό Κόλπο στα δυτικά. Βρίσκεται 

στο νότιο τμήμα του λεκανοπεδίου Αττικής (Αθηνών), το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη πεδιάδα της Αττικής. Μορφολογικά, το λεκανοπέδιο αποτελεί μια επιμήκη 

λεκάνη που οριοθετείται από τους ορεινούς όγκους του Αιγάλεω στα δυτικά, της Πάρνηθας 

στα βόρεια και του Υμηττού στα ανατολικά, ενώ προς νότο βρέχεται από τον Σαρωνικό 

Κόλπο. 
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Σχήμα 2: Τοπογραφική Αποτύπωση μαρίνας Αλίμου. Με διακριτό πράσινο χρώμα απεικονίζεται η παλιά 
ακτογραμμή (Πηγή: Σχέδιο υπ’ αριθμ. 129/28.03.03 της ΕΤΑΔ ΑΕ) 

Όσον αφορά στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, αυτή αποτελείται 

κυρίως από άμμους και ποτάμιες αποθέσεις όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ4 

Γεωλογικός Χάρτης σε κλίμακα 1:50.000, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι η υφιστάμενη 

διαμόρφωση της ξηράς στη μαρίνα Αλίμου έχει δημιουργηθεί από επιχώσεις κατά τα πρώτα 

χρόνια της δημιουργίας του παραλιακού μετώπου. 

Το ιζηματολογικό καθεστώς της ακτής συνίσταται κυρίως από αλλουβιακές αποθέσεις και 

συγκεκριμένα σύγχρονες αποθέσεις χειμάρρων, άργιλους, άμμους, χάλικες και ποτάμιες 

αποθέσεις, εναλλασσόμενα κροκαλοπαγή με λεπτές ενστρώσεις λατυποπαγών, πηλών, 

ψαμμιτών και ερυθρών ψαμμούχων μαργών με παρεμβολές κίτρινης ψαμμούχας μάργας σε 

διασταυρούμενες στρώσεις (του Τεταρτογενούς).  

Όσον αφορά στο Νεογενές, απαντώνται επιπρόσθετα, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και ψαμμίτες, 

επικλυσιγενή ιζήματα θαλάσσιας και παράκτιας φάσης. Στη βάση του συναντούν 

κροκαλοπαγή με παρεμβολές από ψαμμίτες και ψαμμούχες μάργες. Στα ανώτατα μέλη 

εναλλάσσονται με λιμναία και χερσαία ιζήματα κυρίως κροκαλοπαγή και η διάκρισή τους από 

τους υπερκείμενους σχηματισμούς του Πλειστόκαινου (του Τεταρτογενούς) είναι δύσκολη.  
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Σχήμα 3: Χάρτης των γεωτεκτονικών ζωνών του Ελλαδικού χώρου 

 

H Αττικοκυκλαδική Μάζα είναι μια από τις ζώνες των Εσωτερικών Ελληνίδων και θεωρείται 

ως η προς νότο προέκταση της Πελαγονικής ζώνης. Αποτελείται από μια ακολουθία 

καλυμμάτων που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του Άνω Ηωκαίνου και περιλαμβάνει 

κυρίως μεταμορφωμένα πετρώματα. Δομικά από κάτω προς τα πάνω διακρίνονται οι έξης 

τεκτονικές ενότητες: α) Η Ενότητα Βάσεως, β) Η Ενότητα γλαυκοφανιτικών σχιστολίθων ή 

κυανοσχιστολίθων (CBU) και γ) Η Ανώτερη Ενότητα. 

Στην περιοχή της Αττικής απαντούν (Παπανικολάου 1986):  

 Μεταλπικοί σχηματισμοί  

 Αμεταμόρφωτοι σχηματισμοί: Ενότητα Υποπελαγονικής & Ενότητα Ανατολικής 

Ελλάδας 

 Μεταμορφωμένοι σχηματισμοί: Ενότητα Αττικής & Ενότητα Λαυρίου 

Περιοχή δραστηριότητας 
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Τεκτονικά Χαρακτηριστικά 

Στο χάρτη επικέντρων των πιο γνωστών ισχυρών σεισμών που έγιναν στον Ελληνικό χώρο 

κατά την περίοδο 1800-1986 (Παπαζάχος & Παπαζάχου 1989) δεν παρατηρούνται 

σημαντικές σεισμικές εστίες πλησίον της περιοχής μελέτης, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

μικρή σχετικά σεισμικότητα της. 

 

 
Εικόνα 9: Κατανομή επικέντρων σεισμών επιφανειακού και ενδιάμεσου βάθους κατά την χρονική 

περίοδο 1800 - 1987  
(Πηγή: Παπαζάχος και Παπαζάχου 1989) 

 

Θεωρητικά η περιοχή επηρεάζεται κύρια από την έντονη σεισμική δραστηριότητα των 

μεγάλου βάθους ρηγμάτων των προαναφερομένων ευρύτερων περιοχών. 

Οι σύγχρονες μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου (Τομέας Γεωφυσικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών & Θεσ/νικης Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ΙΤΣΑΚ, 1989), οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, στην οποία υπάγεται και η περιοχή εκτέλεσης 

του έργου, χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά σεισμική επικινδυνότητα και κατατάσσεται στην 

Ζώνη Ι, δηλ. σε ζώνη μικρής σεισμικής επικινδυνότητας (Παπαζάχος,1987). 

Για τις περιοχές της Ζώνης I, η αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση του εδάφους είναι 
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1,57m/s2 προκύπτοντας από την σχέση A=a*g = 0,16*g όπου: 

g = η επιτάχυνση της βαρύτητας και, 

a = 0,16 ( συντελεστής οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης) 

Οι Papadopoulos G. & Kijko Α. (1991) στην δική τους έρευνα για την σεισμική 

επικινδυνότητα του Ελληνικού Χώρου, συμπεραίνουν ότι η περιφέρεια Αττικής, 

εμπεριέχοντας και την περιοχή ενδιαφέροντος, χαρακτηρίζεται από μικρή σεισμική 

επικινδυνότητα.  

Σεισμικότητα της περιοχής 

Απαραίτητο στοιχείο στην έρευνα σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας μιας 

περιοχής είναι η συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων σεισμολογικών δεδομένων. 

Στον χάρτη επικέντρων στην περιοχή μελέτης δεν εμφανίζεται κάποιο επίκεντρο σεισμού 

που να έγινε αισθητός με ένταση μεγαλύτερο τον 5,9 Richter (σεισμική δόνηση της 07.09.99, 

μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Richter με επίκεντρο την Πάρνηθα).  

 

Χάρτης 10: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος 

Περιοχή δραστηριότητας 
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 4,5 Richter που 

έχουν εκδηλωθεί από το 1901 έως το 2007 στην περιοχή μελέτης με κέντρο την περιοχή 

μελέτης και ακτίνα εκατό χιλιόμετρα. 

ΕΤΟΣ 
ΓΕΩΓ. 

ΠΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓ. 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 

1901 37.8 24 0 4.6 

1902 38.3 23.5 0 4.6 

1909 37.8 24.3 14 4.6 

1912 38 24 0 4.8 

1915 38.3 23.5 0 5.1 

1915 38.3 23.5 0 5 

1915 38.4 23.7 0 5 

1916 38.4 23.5 0 4.9 

1916 38.4 23.5 0 5.3 

1919 38.4 23.9 0 5.1 

1919 38.4 23.9 0 4.6 

1925 38 24 0 4.7 

1925 38 24 0 4.5 

1925 38 24 0 4.5 

1926 38 24.5 0 4.6 

1926 38.4 23.8 0 4.9 

1927 38 24 0 4.6 

1933 38.3 23.8 0 4.6 

1934 38.2 23.7 0 4.6 

1934 38.3 23.7 0 4.6 

1938 38.29 23.79 0 6 

1938 38.3 23.8 0 5 

1939 38.2 24 0 4.9 

1955 38.3 23.9 0 4.8 

1956 37.8 24.2 0 5 

1956 37.8 24.2 0 5 

1957 38.2 23.7 0 4.6 

1964 37.8 23.7 52 4.5 

1964 38 23.6 155 6 

1965 37.7 23.8 0 4.7 

1967 38.3 24.1 46 4.5 

1972 37.55 24.06 0 4.5 

1972 37.73 23.86 157 4.7 

1972 37.89 23.43 142 4.5 

1973 37.53 23.72 12 4.5 

1975 37.35 23.81 11 4.7 

1979 37.6 23.44 156 4.5 

1981 38.319 23.402 1 4.7 

1988 38.06 24.1 11 4.6 

1999 38.062 23.537 16 6 

1999 38.08 23.463 16 4.5 

1999 38.08 23.547 8 4.9 

1999 38.106 23.515 13 4.7 

1999 38.119 23.569 18 4.5 
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1999 38.173 23.757 12 4.8 

2001 38.12 23.68 10 4.5 

2002 37.691 24.11 0 4.5 

2002 37.824 24.371 9 4.8 

2002 38.225 23.665 10 4.5 

2004 38.3 24.032 20 4.6 
Πίνακας 8: Σεισμική δραστηριότητα περιοχής ενδιαφέροντος 

Όπως γίνεται φανερό η περιοχή μελέτης δεν φιλοξενεί κάποιο σημαντικό επίκεντρο. Η 

περιοχή γενικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή με ήπια σεισμική συμπεριφορά. 

Σεισμική επικινδυνότητα των εδαφών της ευρύτερης περιοχής 

Για τον χαρακτηρισμό των εδαφών από άποψη επικινδυνότητας, λήφθηκαν υπόψη η 

σύσταση, η κλίση, η ομοιογένεια, η έκταση και το πάχος των στρωμάτων. 

Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής υπάγεται στην Ζώνη Ι και χαρακτηρίζεται από μικρή σεισμική 

επικινδυνότητα (Ε.Α.Κ. 2000). 

Είναι έτσι δυνατόν, να καθοριστούν για οποιαδήποτε τοποθεσία ή περιοχή οι δύο 

παράμετροι της σεισμικής κίνησης (ym, Ι) για οποιαδήποτε περίοδο επανάληψης. 

Γνωρίζοντας την ένταση Ι για ορισμένη ζώνη και ορισμένη περίοδο επανάληψης, μπορούμε 

να υπολογίσουμε κάποια προσεγγιστική τιμή και για την μέγιστη εδαφική ταχύτητα. 

Συνήθως ως μέγιστη τιμή μιας παραμέτρου της εδαφικής σεισμικής κίνησης η οποία δεν 

πρέπει να προκαλέσει βλάβες ή μπορεί να προκαλέσει μικρές βλάβες εύκολα 

επισκευάσιμες, καθορίζεται εκείνη η οποία έχει την μέγιστη πιθανότητα να συμβεί κατά τον 

χρόνο ζωής της κατασκευής (π.χ. Τ=60 έτη). Ως μέγιστη τιμή μιας παραμέτρου της εδαφικής 

κίνησης η οποία δεν πρέπει να προκαλέσει κατάρρευση της κατασκευής θεωρείται 

συνήθως, εκείνη που έχει μεγάλη μέση περίοδο επανάληψης (π.χ. Τα=1000 έτη). 

Το μέγιστο μέγεθος που έχει παρατηρηθεί στην σεισμική ζώνη στην οποία ανήκει και η 

ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι αυτό της τάξης των 6 της κλίμακας Richter. 

 

Υδρολιθολογία 

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR06) και έχει εκδοθεί η ΚΥΑ Α.Π. οικ. 

167394/05.04.13 (ΦΕΚ 1004/Β/24.04.13) με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών 

του υδατικού διαμερίσματος Αττικής». 

Παρακάτω παρουσιάζεται Υδρολιθολογικός Χάρτης του Υδατικού Διαμερίσματος της Αττικής 

βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης με σημειωμένη την περιοχή μελέτης σύμφωνα με τον οποίο η 
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περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από πορώδεις σχηματισμούς και ειδικότερα κοκκώδεις μη 

προσχωματικές αποθέσεις μέτριας έως υψηλής υδατοπερατότητας. 

 
Χάρτης 11: Υδρολιθολογικός Χάρτης Αττικής  

(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων σε ότι αφορά 

στα ύδατα είναι:  

 Προστασία των υδάτων από την ρύπανση  

 Διατήρηση της αποχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων  

 Αλλαγή πορείας ρεμάτων ή νερών από πλημμύρες  

 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πηγές ρύπανσης (εκπλύσεις 

χερσαίας ζώνης, λύματα κτιριακών υποδομών, κατάλοιπα σκαφών, απόβλητα 

δραστηριοτήτων συντήρησης σκαφών κλπ.)  

 Ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και υγρών αποβλήτων  

 Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων  

 Επάρκεια διαθέσιμου νερού για ύδρευση  

 Επάρκεια διαθέσιμου νερού για άρδευση  

Αναλυτικότερα, στοιχεία για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα δίνονται στα κεφάλαια που 

ακολουθούν. 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΡΓΟΥ 
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8.5 Φυσικό Περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

Η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα από 

περιβαλλοντικής άποψης. Ακόμα, η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερου 

κάλλους, ούτε χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη (Natura 2000, Εθνικός Δρυμός κ.λ.π.). 

Εν τούτοις στην ευρύτερη περιοχή απαντώνται οι περιοχές  που ανήκουν στο δίκτυο Natura 

2000  με κωδικούς GR3000006 "Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη 

Βουλιαγμένης", και GR3000015 "Όρος Υμηττός", όπως και περιοχές οι οποίες έχουν 

ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο προστασίας.  

Σημαντική αποτελεί η ύπαρξη λιβαδιών ποσειδωνίας στον πυθμένα της θάλασσας, τα οποία 

δείχνουν την καλή οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται 

από αστική δραστηριότητα, χωρίς δασικές εκτάσεις. 

Το τοπίο της περιοχής μελέτης διαμορφώνεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών στοιχείων, 

που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας και χρήσης της γης (αστικός 

ιστός, λιμενική ζώνη, κλπ) και λιγότερο των φυσικών παραγόντων. 

 

8.5.2 Περιοχές του Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό ΔΙΚΤΥΟ 

ΝΑΤURA 2000, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα και στο χάρτη που ακολουθούν: 

α/α 
α/α  

(Ν. 3937/ 
2011) 

SITECODE Κατηγορία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 

1 276 GR3000015 SPA Όρος Υμηττός 8.319 

2 269 GR3000006 SCI 
Υμηττός - Αισθητικό Δάσος 

Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης  
8.819 

Πίνακας 9:Τόποι κοινοτικής σημασίας (SCI- SPA) ζώνες ειδικής προστασίας 

Η περιοχή ενδιαφέροντος δεν ανήκει στον εθνικό κατάλογο NATURA 2000 (τόποι κοινοτικής 

σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής 

(ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ.1)), δηλαδή δεν βρίσκεται υπό θεσμοθετημένο καθεστώς 

προστασίας, σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον ή την κοινωνική κληρονομιά.  

Επιπλέον, δεν ανήκει στον κατάλογο «Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της 

ορνιθοπανίδας», σύμφωνα με την οδηγία ΕΟΚ 79/409. 

Οι πλησιέστερες φυσικές περιοχές με έντονο οικολογικό ενδιαφέρον είναι : 

 η περιοχή (SPA), με τον κωδικό GR3000015 και την επωνυμία «Όρος Υμηττός»  
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 η περιοχή (SCI), με τον κωδικό GR3000006 και την επωνυμία «Υμηττός - Αισθητικό 

Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης». 

 
Εικόνα 10: Περιοχή προστατευόμενων περιοχών ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr/home/) 

 

 
Χάρτης 12: Απόσπασμα χάρτη περιοχών SPA  

(Πηγή: Natura 2000 Network Viewer) 

 

GR 3000015 

http://filotis.itia.ntua.gr/home/
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Χάρτης 13: Απόσπασμα χάρτη περιοχών SCI 

(Πηγή: Natura 2000 Network Viewer) 

ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ (GR3000015-SPA) 

Διοικητική Υποδιαίρεση: Νομός Αττικής 

Συνολική Έκταση (ha):  8.319,47 

Χερσαία Έκταση (ha):  8.319,47 

Συνολική Περίμετρος (km):  45,9 

Μέγιστο Υψόμετρο (m):  1.023,0 

Ελάχιστο Υψόμετρο (m):  64,00 

Περιγραφή Τόπου 

Το Όρος Υμηττός είναι ένα επίμηκες βουνό (συνολικό μήκος 20km) με υψηλότερη κορυφή η 

οποία φτάνει τα 1026m. Ένα βαθύ αλλά μικρού μήκους φαράγγι χωρίζει το βορειότερο με το 

νοτιότερο τμήμα του. Τα συχνότερα πετρώματα που συναντώνται είναι σχιστόλιθος και 

ασβεστόλιθος κυρίως στα νοτιοανατολικά του εν λόγω όρους. 

Αξίες  

Η περιοχή είναι σημαντική για την αναπαραγωγή Sylvia rueppelli. Είναι επίσης πολύ 

σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πουλιά, όπως η αετογερακίνα (Buteo rufinus), το 

Πετρίτης (Falco peregrinus), και το Φιδαετός (Circaetus gallicus). Άλλα σημαντικά είδη που 

συναντώνται είναι: Emberiza caesia, Sylvia cantillans, Sylvia crassirostris και το Oenanthe 

hispanica τα οποία κυρίως αναπαράγονται σε θαμνώνες και φρύγανα. 

GR 3000006 
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Τρωτότητα 

Οι κύριες απειλές είναι η νόμιμη και η παράνομη οικιστική επέκταση. Η μετατροπή των 

γεωργικών εκτάσεων σε δομημένες περιοχές είναι η πιο σημαντική απειλή στο ανατολικό 

τμήμα, ενώ η επέκταση των υφιστάμενων οικισμών είναι η κύρια απειλή στη δυτική. Η 

κατασκευή ενός νέου δρόμου που θα περάσει μέσα από το κεντρικό τμήμα του βουνού, 

συνδέοντας την Αθήνα με τον κάμπο των Σπάτων, θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη απώλεια 

των οικοτόπων και ανασυγκρότησης. Στρατιωτικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή 

είναι, επίσης, η πρόκληση διαταραχών καθώς επίσης υπάρχουν σχέδια για την επέκτασή 

τους.  

Πανίδα –Χλωρίδα 

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα  

Αξιόλογα Θηλαστικά 

Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους) Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος) 

 

Αξιόλογα Πτηνά Accipiter nisus nisus 

(Τσιχλογέρακο) 
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός) 

Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος) Circaetus gallicus (Φιδαητός) 
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα) Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) 
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα) Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) 
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα) Circus macrourus (Στεπόκιρκος) 
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα) Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος) 
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα) Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο) 
Apus apus apus (Σταχτάρα) Columba palumbus palumbus (Φάσσα) 
Apus melba melba (Σκεπαρνάς) Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα) 
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα) Coturnix coturnix (Ορτύκι) 
Asio otus otus (Νανόμπουφος) Cuculus canorus (Κούκος) 
Athene noctua (Κουκουβάγια) Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο) 
Buteo buteo buteo (Γερακίνα) Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος) 
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα) Emberiza cia (Βουνότσιχλονο) 
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα) Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο) 
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα) Emberiza hortulana (Βλάχος) 
Carduelis cannabina bella (Φανέτο …) Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) 
Carduelis carduelis balcanica  

(Καρδερίνα η Βαλκανική) 
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των 
Βαλκανίων) 

Carduelis chloris aurantiiventris (Φλώρος …) Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) 
Carduelis spinus (Λούγαρο) Falco naumanni (Κιρκινέζι) 
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης) Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός) 
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο) Circaetus gallicus (Φιδαητός) 
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος) Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) 
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα) Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) 
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα) Circus macrourus (Στεπόκιρκος) 
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα) Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος) 
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα) Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο) 
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα) Columba palumbus palumbus (Φάσσα) 
Apus apus apus (Σταχτάρα) Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα) 
Apus melba melba (Σκεπαρνάς) Coturnix coturnix (Ορτύκι) 
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα) Cuculus canorus (Κούκος) 
Asio otus otus (Νανόμπουφος) Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο) 
Athene noctua (Κουκουβάγια) Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος) 
Buteo buteo buteo (Γερακίνα) Emberiza cia (Βουνότσιχλονο) 
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα) Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο) 

http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6063/
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Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα) Emberiza hortulana (Βλάχος) 
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα) Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) 
Carduelis cannabina bella (Φανέτο …) Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των 

Βαλκανίων) 
Carduelis carduelis balcanica (Καρδερίνα η 
Βαλκανική) 

Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) 

Carduelis chloris aurantiiventris (Φλώρος …) Falco naumanni (Κιρκινέζι) 
Carduelis spinus (Λούγαρο) Falco peregrinus brookei (Πετρίτης) 
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο) Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα) 
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο) Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα) 
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης) Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης) 
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης) Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα) 
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης) Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης) 
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος) Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος) 
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης) Otus scops (Γκιώνης) 
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα 
μαυροκέφαλη) 

Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα) 

Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός) Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα) 
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός) Parus lugubris anatoliae (Ανατολικός κλειδωνάς) 

Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα) 
Parus major aphrodite (Καλόγερος της 
Αφροδίτης) 

Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα) Pernis apivorus (Σφηκιάρης) 
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο) Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης) 

Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι) 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus 

(Κοκκινονούρης) 

Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης) 
Phylloscopus collybita abietinus 

(Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων) 
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος) Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος) 

Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς) 
Phylloscopus trochilus acredula 

(Θαμνοφυλλοσκόπος) 
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος) Pica pica galliae (Καρακάξα) 
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα) Prunella modularis (Θαμνοψάλτης) 
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι) Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος) 
Merops apiaster (Μελισσοφάγος) Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος) 
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας) Saxicola rubetra (Καστανολαίμης) 
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας) Saxicola torquata (Μαυρολαίμης) 

Serinus serinus (Σκαρθάκι) 
Sylvia melanocephala melanocephala 

(Μαυροτσιροβάκος) 
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος) Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος) 
Streptopelia turtur (Τριγώνι) Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης) 
Strix aluco aluco (Χουχουριστής) Turdus iliacus iliacus (Κοκκινότσιχλα) 
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου) Turdus merula aterrimus (Κότσυφας) 
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης) Turdus philomelos (Τσίχλα) 
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος) Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα) 
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος) Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα) 
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος) Tyto alba alba (Τυτώ) 

 

Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά 

Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης) Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα) 
Elaphe situla (Σπιτόφιδο) Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα) 

 

ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

(GR3000006 - SCI) 

Διοικητική Υποδιαίρεση: Νομός Αττικής 

http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6024/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6795/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6922/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6807/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6923/
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Συνολική Έκταση (ha):  8.819,21 

Χερσαία Έκταση (ha):  8.819,21 

Συνολική Περίμετρος (km):  54,40 

Μέγιστο Υψόμετρο (m):  1.025,0 

Περιγραφή Τόπου 

Το Όρος Υμηττός είναι ένα επίμηκες βουνό (συνολικό μήκος 20km) με υψηλότερη κορυφή η 

οποία φτάνει τα 1026m. Ένα βαθύ αλλά μικρού μήκους φαράγγι χωρίζει το βορειότερο με το 

νοτιότερο τμήμα του. Τα συχνότερα πετρώματα που συναντώνται είναι σχιστόλιθος και 

ασβεστόλιθος κυρίως στα νοτιοανατολικά του εν λόγω όρους (ομοίως με ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ 

GR3000015-SPA). 

Αξίες 

Ενέργειες προς την κατεύθυνση της διατήρησης της άγριας ζωής είναι απαραίτητο να γίνουν 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές. Αυτή είναι η περίπτωση της 

ανάγκης για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας φύσης γενικότερα 

στο όρος Υμηττού. Παρά το γεγονός ότι τα φυσικά οικοσυστήματα του βουνού έχουν 

λιγότερο ή περισσότερο επηρεαστεί από τις ανθρώπινες πιέσεις, ένα καλά οργανωμένο και 

οικολογικά σχέδιο διαχείρισης είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει προς την κατεύθυνση της 

διατήρησης και εμπλουτισμού της άγριας ζωής.  

Παρά του ότι δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που θεωρούν τον Υμηττό ως χώρου απόθεσης των 

αποβλήτων ή ως μια έκταση για την ανάπτυξη νέων οικισμών, η άγρια ζωή του βουνού 

σώζεται κάθε είδους πίεση και δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τη βιοποικιλότητα μοναδική 

για ένα βουνό τόσο κοντά σε μια τεράστια αστική περιοχή. Πολλά ενδημικά είδη έχουν 

σημειωθεί στην περιοχή του (μερικά από τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική 

νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το πιο ενδιαφέροντα ενδημικά της περιοχής είναι το 

Fritillaria obliqua που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση της Βέρνης (Αναθεωρημένο Παράρτημα 

I, 1992) και στο Παράρτημα IV της οδηγίας 92/43 / ΕΟΚ. Επιπλέον, υπάρχουν και ορισμένα 

άλλα είδη τα οποία είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 

όπου μπορούν να βρεθούν: Onosma graeca και η Veronica glauca ssp. glauca, Anthemis 

cretica ssp. cretica, Ssp Dianthus serratifolius. serratifolius, Atraphaxis billardieri, Brassica 

cretica ssp. cretica, Carum graecum ssp. graecum. Η περιοχή του Υμηττού είναι στενά 

συνδεδεμένη με την ιστορία της ανάπτυξης της βοτανικής και της οικολογίας στην Ελλάδα. 

Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι ήδη από την εποχή του Ορφανίδη και Heildreich (μέσα 

του 19ου αιώνα), πολλά είδη φυτών αρχικά συλλέχθηκαν από εδώ. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο πολλά φυτά της ελληνικής χλωρίδας έχουν ως δεύτερο όνομα τη λέξη «hymettia» 

ή «hymetium». Όσον αφορά στην πανίδα του τόπου, αυτή περιλαμβάνει πολλά ενδημικά 

είδη ασπόνδυλων και πολλά προστατευόμενα είδη. Μια ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη 

Λίμνη Βουλιαγμένης (λίμνη Βουλιαγμένης). Η Λίμνη Βουλιαγμένης βρίσκεται στο νότιες 
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πλαγιές του βουνού. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν υπόγεια κανάλια που επιτρέπουν τη 

θάλασσα να επικοινωνεί με τη λίμνη. Η λίμνη είναι αρκετά βαθιά και υπάρχει μια υποβρύχια 

σπηλιά που τελειώνει εκεί. Επίσης, στην περιοχή της λίμνης ένα νέο είδος, Trimium atticum, 

πρόσφατα έχει βρεθεί. Εκτός από την οικολογική της αξία, η τοποθεσία του Υμηττού έχει 

ιστορική σημασία. Πολλά μοναστήρια είναι χτισμένα στις πλαγιές του, τα οποία 

χρονολογούνται στον 15ο αιώνα. Το πιο διάσημο από όλα αυτά είναι η Μονή Καισαριανής, η 

οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του Αισθητικού Δάσους της Καισαριανής. Εν κατακλείδι, η 

άγρια ζωή του βουνού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όχι 

μόνο από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά από τους μαθητές κάθε ηλικίας 

της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Άλλα σημαντικά είδη είναι: DPlants: Aristolochia 

microstoma, Campanula rupestris, Silene spinescens, Helianthemum hymettium, Centaurea 

attica, Scorzonera crocofolia, Fritillaria obliqua, Consolida tenuissima, και Johrenia distans 

τα οποία είναι ενδημικά είδη που προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/81. Το 

είδος Atraphaxis billardieri είναι μια απομονωμένη εκπρόσωπος της Ασιατικής γένους, ένα 

σπάνιο είδος σε βραχώδεις μακκία σε ασβεστόλιθο τα οποία εντοπίζονται σε Στερεά Ελλάδα 

(Υμηττός, Εύβοια, Τυμφρηστός), Κρήτη, τη Σάμο, τη Χίο, τη Ρόδο. Το θηλαστικό Pipistrellus 

pipistrellus, το αμφίβιο Bufo viridis, οι viridis ερπετά Lacerta, Coluber najadum, Λιακόνι, 

Natrix natrix, και Σαπίτη, και το ασπόνδυλα Trimium atticum, Cetonischera aeruginosa, 

Anthocharis grueneri, Πιερής krueperi, Hipparchia Αρισταίος, Freyeria trochylus, Agrodiaetus 

Οι Άδμητος, Sipalia phloidis, και Carcharodus flociferus προστατεύονται από το Προεδρικό 

Διάταγμα 67/81.  

Τρωτότητα 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, όταν οι δασικές εκτάσεις του Υμηττού ήταν περίπου 5600 

εκτάρια (70% του βουνού), οι πυρκαγιές του καλοκαιριού και οι μη ορθολογικής διαχείρισης 

ενέργειες μετά την πυρκαγιά έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της δασικής έκτασης και την 

υποβάθμιση των χερσαίων οικοσυστημάτων που υπάρχουν εκεί. Επιπλέον το παράνομο 

κυνήγι, η υπερβόσκηση, η αναδάσωση με τα ξένα είδη και παράνομη οικοδόμηση κάνει την 

κατάσταση χειρότερη. 

Πανίδα –Χλωρίδα 

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα  

Αξιόλογα Φυτά 

Anthemis cretica cretica Fritillaria graeca 
Atraphaxis billardieri Fritillaria obliqua 

Biarum spruneri 
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του 
Υμηττού) 

Bolanthus graecus Inula candida limonella 
Campanula celsii carystea Linum leucanthum 
Campanula drabifolia(Καμπανούλα η 
δραβόφυλλη) 

Onobrychis ebenoides 

Centaurea attica pentelica Scabiosa hymettia (Σκαμπιόζα του Υμηττού) 

http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/3890/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4751/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/1431/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4762/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/5414/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/951/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/1808/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/3855/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/3706/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/639/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/3752/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/562/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4195/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/3659/
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Centaurea raphanina mixta Scorzonera crocifolia 
Cerastium candidissimum Silene spinescens 
Chondrilla ramosissima Crocus laevigatus 

 

Αξιόλογα Θηλαστικά 

Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα) Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος) 
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)  

 

Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά 

Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος) Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …) 
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι) Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης) 
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ) Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό) 
Elaphe situla (Σπιτόφιδο) Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα) 
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …) Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα) 

 

Αξιόλογα Ασπόνδυλα 

Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τύποι οικοτόπων που απαντώνται στην 

περιοχή του δικτύου Natura 2000 «GR3000006: Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - 

Λίμνη Βουλιαγμένης», σύμφωνα με την Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της περιοχής. Δεν 

υφίστανται τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. 

Κωδικός Ονομασία 

1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. 

5210 Δενδροειδή Juniperus spp. 

5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum 

8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 

9320 Δάση ελιάς και χαρουπιάς 

9540 
Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της Pinus 

mugo και Pinus leucodermis 

Πίνακας 10: Κατανομή των τύπων οικοτόπων της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «GR3000006: 
Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης» 

(Πηγή: Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της περιοχής Natura 2000 «GR3000006: Υμηττός - Αισθητικό 
Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης») 

Η εκτίμηση - αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής του δικτύου Natura 2000 

«GR3000006: Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης» σύμφωνα με 

την Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων για την εν λόγω περιοχή φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Κωδικός ha Κάλυψη Αντιπροσωπευτικότητα 
Σχετική 
Κάλυψη 

Καθεστώς 
διατήρησης 

Συνολική 
εκτίμηση 

1240 1.25437 B C Β Β 

5210 547.951 A C Β Β 

5420 759.094 B C Β Β 

8210 22.131 A C Α Β 

9320 2868.75 B Β Β Β 

http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4164/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4330/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/1575/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/1674/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4414/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/4659/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6113/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6100/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6103/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6905/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6834/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6903/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6812/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6794/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6796/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6807/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6922/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6834/
http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/6923/
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Κωδικός ha Κάλυψη Αντιπροσωπευτικότητα 
Σχετική 
Κάλυψη 

Καθεστώς 
διατήρησης 

Συνολική 
εκτίμηση 

9540 2699.6 B Β Β Β 

Πίνακας 11: Αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «GR3000006: 
Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης» 

(Πηγή: Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της περιοχής Natura 2000 «GR3000006: Υμηττός - Αισθητικό 
Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης») 

Επεξήγηση 

Αντιπροσωπευτικότητα:  
Βαθμός παρουσίας του φυσικού τύπου οικοτόπου στην περιοχή  
(Α: εξαιρετική, Β: καλή, C: σημαντική, D: μη σημαντική) 

Σχετική κάλυψη:  

Επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού 
ενδιαιτήματος(οικοτόπου) σε σχέση με την ολική επιφάνεια που καλύπτεται από 
τον εν λόγω τύπο φυσικού ενδιαιτήματος στην εθνική επικράτεια  
(Α: 100 >=p>15%, B: 15>=p>2%, C: 2>=p>0%) 

Καθεστώς διατήρησης:  
Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου 
φυσικών ενδιαιτημάτων και δυνατότητες αποκατάστασης  
( Α: εξαιρετική, Β: καλή, C: σημαντική, D: μη σημαντική) 

Συνολική εκτίμηση:  
Συνολική εκτίμηση/ αξιολόγηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου  
(Α: εξαιρετική αξία, Β: καλή αξία, C: επαρκής αξία) 

 

Για την περιοχή του δικτύου Natura 2000 «GR3000015: Όρος Υμηττός», σύμφωνα με την 

Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της περιοχής δεν αναφέρονται να προστατεύονται 

σχετικοί τύποι οικοτόπων ενώ προστατεύονται 109 τύποι χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων 

όπως προαναφέρθηκε. 

 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Στην περιοχή μελέτης δεν απαντώνται δάση ή δασικές εκτάσεις. 

 

8.5.4 Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

Περιοχή Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος - Ρέμα Πικροδάφνης 

Το βορειοανατολικό όριο της μαρίνας Αλίμου συμπίπτει με την εκβολή του ρέματος της 

Πικροδάφνης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της Αττικής που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/Δ/1993). 

Το φυσικό περιβάλλον του ρέματος Πικροδάφνης είναι σε ένα βαθμό υποβαθμισμένο, λόγω 

αστικών πιέσεων και πιο συγκεκριμένα λόγω της ανεξέλεγκτης δόμησης στην παρόχθια 

ζώνη, της κατά τόπους παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και της διευθέτησης της 

φυσικής κοίτης. Το ρέμα παρουσιάζει ροή σχεδόν όλο το έτος, ενώ χαρακτηρίζεται, σε 

τμήματα του, από την παρουσία μαιάνδρων, πλημμυρικών όχθων και μικρών ταμιευτήρων. 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής - Όρος Αιγάλεω 

Η περιοχή μελέτης, απέχει απόσταση περίπου 10km από το πλησιέστερο καταφύγιο Άγριας 

Ζωής (Όρος Αιγάλεω). 
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Χάρτης 14: Απόσπασμα χάρτη περιοχής καταφυγίου Άγριας Ζωής (Όρος Αιγάλεω) 

(Πηγή: Natura 2000 Network Viewer) 

Αισθητικό Δάσος - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής 

Η περιοχή μελέτης, απέχει απόσταση περίπου 8km από το κοντινότερο Αισθητικό Δάσος 

(Αισθητικό Δάσος Καισαριανής). 

  
Χάρτης 15: Απόσπασμα χάρτη περιοχής Αισθητικού Δάσους - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής) 

(Πηγή: Natura 2000 Network Viewer) 
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Βιότοποι Corine  

Η περιοχή μελέτης, απέχει απόσταση περίπου 5km από τον βιότοπο Corine- «Κορυφές 

Όρους Υμηττός και περιοχή Καισαριανής – Καρέα» (κωδικός A00060040) στα 

βορειοανατολικά της περιοχής μελέτης και απόσταση περί τα 3,30km από τον βιότοπο 

Corine – «Εκβολή Ιλισού» (κωδικός A00060044) στα βορειοδυτικά της περιοχής μελέτης. 

  
Χάρτης 16: Απόσπασμα χάρτη περιοχής Βιοτόπων Corine 

(Πηγή: filotis.itia.ntua.gr) 

 

8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός – Χρήσεις γης 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν στο 

κεφάλαιο 5 (Συμβατότητα του έργου / δραστηριότητας  με θεσμοθετημένες χωρικές και 

πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής) σχετικά με τις ισχύουσες χωροταξικές και 

πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή έργου / δραστηριότητας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται, 

τα εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων Αλίμου & Παλιού Φαλήρου και με τις 

μελλοντικές προβλέψεις αυτών, τα οποία είναι σε άμεση γειτονία με την περιοχή μελέτης. 

Χωροταξικός σχεδιασμός 

Σύμφωνα με την Διοικητική Διαίρεση της Ελλάδας η περιοχή μελέτης ανήκει στον Δήμο 

Αλίμου. Ο Δήμος Αλίμου συνορεύει προς τα βόρεια με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και προς 

τα νότια με το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, όπως αυτοί καθορίσθηκαν σύμφωνα με το 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο Δήμος Αλίμου με το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης παρέμεινε ως είχε. 

5km 

3,30km 
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Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αλίμου 

Ο Δήμος Αλίμου έχει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το 

Νόμο 1337/83, που καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα διοικητικά όρια του τέως 

καποδιστριακού Δήμου. Η έγκριση του Γ.Π.Σ. έγινε με την υπ’ αρ. 287/56/12.01.87 Απόφαση 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 36/Δ/28.01.87).  

Το ισχύον ΓΠΣ Αλίμου προβλέπει:  

 την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 

32.000 κατοίκων με τη δημιουργία 6 πολεοδομικών ενοτήτων,  

 τον προσδιορισμό των χρήσεων γης εντός των ορίων του ΓΠΣ με κυρίαρχο στοιχείο 

την κατοικία ενώ κάθε πολεοδομική ενότητα διαθέτει και το αντίστοιχο πολεοδομικό 

κέντρο,  

 τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία αστικού πρασίνου 

και κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών, και  

 την οργάνωση των δικτύων υποδομής. 

1η Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλίμου 

Το ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου αρχικά τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 80354/5315/11.8.1192 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 945/Δ/21.09.92) όσον αφορά στην ένταξη εντός του 

ΓΠΣ δύο περιοχών με χρήση «Γενική Κατοικία» και «Ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο» 

αντίστοιχα. Επιπλέον, έγινε ένταξη έκτασης που βρίσκεται εντός των ζωνών Β και Γ που 

προβλέπονται από το 13.01.86 ΠΔ «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 

δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Αλίμου» όπου εντάσσεται στην 

Πολεοδομική Ενότητα 1 της οποία η μέση πυκνότητα μεταβάλλεται σε 50 κάτοικοι/Ηα και ο 

μέσος συντελεστής δόμησης σε 1,2. Στην έκταση αυτή καθορίστηκαν χρήσεις Πολεοδομικού 

Κέντρου, Γενικής Κατοικίας, Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) – Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) 

προς εξυγίανση, ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο και χρήση αθλητικού κέντρου. Τέλος, 

καθορίστηκε Ζώνη Αγοράς Συντελεστή στην περιοχή «Τραχώνες» της ΠΕ 1 που αφορά 

μόνο ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός του Δήμου Αλίμου, ενώ έγινε συμπλήρωση και 

τροποποίηση του οδικού δικτύου.  

2η Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλίμου 

Ακολούθησε και δεύτερη τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου με την υπ’ αρ. 

101341/8108/30.12.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 24/Δ/24.01.95), σύμφωνα με 

την οποία προβλεπόταν τα παρακάτω: 

 Ένταξη εντός των ορίων του ΓΠΣ ζώνης άλλης χρήσης πλην κατοικίας με χρήση 

Βιομηχανικού-Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) προς εξυγίανση, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του από 23.02.1987 ΠΔ (ΦΕΚ 166/Δ/06.03.87) όπως συμπληρώθηκε με το 
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από 08.12.90 Π.Δ. (ΦΕΚ 706/Δ/19.12.90).  

 Την κατάργηση της Ζώνης Αγοράς στην περιοχή «Τραχώνες».  

 Την αφαίρεση της περιοχής «Τραχώνες» από το όριο του ΓΠΣ και ειδικότερα από τα 

όρια της Πολεοδομικής Ενότητας 1, την επιβολή λήψης μέτρων για τον χαρακτηρισμό 

της εν λόγω περιοχής σε αρχαιολογικό χώρο, την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

γύρω από τα μνημεία και τη διαμόρφωση αρχαιολογικού πάρκου, χώρου αναψυχής 

και περιπάτου. Επίσης, στην ίδια περιοχή απαγορεύεται και η ιδιωτική πολεοδόμηση, 

ισχύον δε οι χρήσεις και οι περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το από 

13.01.86 ΠΔ (ΦΕΚ 5/Δ/20.01.86). 

Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνονται οι ρυθμίσεις που ορίζονται με το ισχύον ΓΠΣ του Δήμου 

Αλίμου για την περιοχή πέριξ της μαρίνας Αλίμου. 

 
Χάρτης 17: Χάρτης εγκεκριμένου ΓΠΣ Δήμου Αλίμου όπως ισχύει σήμερα 

 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου  

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει θεσμοθετημένο ΓΠΣ, σύμφωνα με το νόμο 1337/83, που 

καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα διοικητικά όρια του τέως καποδιστριακού δήμου. Η έγκριση του 

Γ.Π.Σ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έγινε με την υπ’ αρ. 43155/2336/16.5.89 Απόφαση 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 386/Δ/13.6.89). Με το ΦΕΚ 1073/Δ/96 έγινε αναδημοσίευση του 

ΓΠΣ Παλαιού Φαλήρου, στην οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες.  

Το ισχύον ΓΠΣ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προβλέπει: 
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 την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 

69.000 κατοίκων με τη δημιουργία 11 πολεοδομικών ενοτήτων,  

 τον προσδιορισμό των χρήσεων γης εντός των ορίων του ΓΠΣ με κυρίαρχο στοιχείο 

την γενική κατοικία ενώ κάθε πολεοδομική ενότητα διαθέτει και το αντίστοιχο 

πολεοδομικό κέντρο,  

 τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία αστικού πρασίνου 

και κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών, και  

 την οργάνωση των δικτύων υποδομής.  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οι συντελεστές δόμησης των 

11 Πολεοδομικών Ενοτήτων του κυμαίνονται από 2,4 έως 1,4. 

 

 
Χάρτης 18: Χάρτης εγκεκριμένου ΓΠΣ Δήμου Παλαιού Φαλήρου όπως ισχύει σήμερα  

Στο χάρτη που παρατίθεται παραπάνω φαίνονται οι ρυθμίσεις που ορίζονται με το ισχύον 

ΓΠΣ του Δήμου Παλιού Φαλήρου εντός της περιοχής μελέτης για τη μαρίνα Αλίμου. 

 

Προβλέψεις θεσμοθετημένων ρυθμίσεων στην περιοχή πέριξ της μαρίνας Αλίμου  

Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στις Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) των Δήμων Αλίμου και 

Παλαιού Φαλήρου πέριξ της μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα ΓΠΣ 

όπως αυτά ισχύουν περιγράφονται παρακάτω: 
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Πολεοδομική Ενότητα 4 Δήμου Αλίμου:  

Βρίσκεται σε άμεση επαφή με την μαρίνα Αλίμου και ειδικότερα ανατολικά αυτής.  

 Χρήσεις γης: Περιλαμβάνει περιοχή Κέντρου του Δήμου (κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς λειτουργίες), το Συμμαχικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο, καθώς και περιοχή 

κατοικίας.  

 Συντελεστής δόμησης: 1,40  

Πολεοδομική Ενότητα 3 Δήμου Αλίμου:  

Βρίσκεται ανατολικά της μαρίνας Αλίμου.  

 Χρήσεις γης: Περιλαμβάνει περιοχή Κέντρου του Δήμου (κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς λειτουργίες, όπου προβλέπεται και ο χώρος του Δημαρχείου), καθώς και 

περιοχή κατοικίας.  

 Συντελεστής δόμησης: 1,10  

Πολεοδομική Ενότητα 5 Δήμου Αλίμου:  

Βρίσκεται νοτιοανατολικά της μαρίνας Αλίμου.  

 Χρήσεις γης: Περιλαμβάνει περιοχή Κέντρου Γειτονιάς (κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

λειτουργίες), καθώς και περιοχή κατοικίας.  

 Συντελεστής δόμησης: 1,10  

Πολεοδομικές Ενότητες 10 και 11 Δήμου Παλαιού Φαλήρου:  

Βρίσκονται βόρεια της μαρίνας Αλίμου.  

 Χρήσεις γης: Περιλαμβάνουν 3 Κέντρα Γειτονιάς (κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

λειτουργίες), καθώς και περιοχή κατοικίας.  

 Συντελεστές δόμησης: 2,40 για την Π.Ε. 10 και 2,20 για την ΠΕ 11  

Όπως έχει παρουσιασθεί εκτενώς και στο κεφάλαιο 5, το ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04) 

Καθορισμός Ζωνών Προστασίας, χρήσεων γης και όρων & περιορισμών δόμησης 

στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 

Κρωπίας καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί 

δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 

Κρωπίας. Η παραλιακή αυτή ζώνη εκτείνεται στα όρια των Δήμων Πειραιά, Μοσχάτου, 

Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης 

και Κρωπίας. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται συνολικός χάρτης με σημειωμένες τις ζώνες προστασίας σε όλο 

το μήκος της παραλιακής ζώνης της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 

Κρωπίας. 

.
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Χάρτης 19: Χάρτης με σημειωμένες ζώνες προστασίας ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04  

Περιοχή 

Δραστηριότητας 
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Χρήσεις γης 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης πέριξ της μαρίνας Αλίμου αφορούν λειτουργίες τουριστικής 

υποδομής (ξενοδοχεία, εστιατόρια, παραλίες κολύμβησης, πρατήρια καυσίμων, 

γυμναστήρια).  

Οι επικρατούσες εμπορικές λειτουργίες (supermarkets, καταστήματα ναυτιλιακών, 

καταστήματα επίπλων), καθώς και η γραμμική ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου του 

Παλαιού Φαλήρου εκτείνονται χωρικά κυρίως κατά μήκος των μεγάλων οδικών αρτηριών 

(Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λεωφόρος Καλαμακίου, Λεωφόρος Αμφιθέας, Λεωφόρος Αλίμου, 

οδός Αγ. Βαρβάρας). 

Στον επόμενο χάρτη που ακολουθεί, σημειώνονται οι χρήσεις γης που επικρατούν στην 

περιοχή μελέτης. Ειδικότερα, η περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου καθορίζεται ως 

Ζώνη Λιμένων, ενώ σε γειτονία με τη μαρίνα αναπτύσσονται χρήσεις χαρακτηρισμένες ως 

διακεκομμένη αστική δόμηση και συνεχής αστική δόμηση. 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

111 Συνεχής αστική οικοδόμηση 

112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 

123 Ζώνες λιμένων 

124 Αεροδρόμια 

142 Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 

Πίνακας 12: Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής 
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Χάρτης 20: Απόσπασμα χάρτη χρήσεων γης κατά CORINE 2000 

Περιοχή 

Δραστηριότητας 
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8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Ο Δήμος Αλίμου συνορεύει με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, καθώς και με τους Δήμους Αγίου 

Δημητρίου, Ηλιουπόλεως και Αργυρούπολης-Ελληνικού. Νοτιοδυτικά βρέχεται από την 

παραλία του Σαρωνικού, ενώ απέχει μόλις οκτώ χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. 

 

Εικόνα 11: Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 

Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με την Διοικητική Διαίρεση της Ελλάδας ανήκει στο Δήμο 

Αλίμου, της ΔΚ Αλίμου, Δ Αλίμου, Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της 

Περιφέρειας Αττικής αναπτύσσεται σε έκταση 7,5km2: 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
41.720 κάτοικοι 

Μόνιμος 
Πληθυσμός  

Πίνακας 13: Πληθυσμός στο Δήμο Αλίμου κατά περιοχές (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 

8.6.3 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Βαθιά στον χρόνο φθάνουν οι ρίζες του Αλίμου. Στη γη του, στα χρόνια της Αθηναϊκής 

Δημοκρατίας γεννήθηκε ο μεγάλος ιστορικός: ο Θουκυδίδης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα 

αποδεικνύουν ότι η περιοχή είχε κατοικηθεί τουλάχιστον από τον 23ο αιώνα π.Χ. Τα 

σημαντικότερα, γύρω από τα κατάλοιπα αρχαίου θεάτρου με μοναδική τετράγωνη ορχήστρα, 

έχουν ανακαλυφθεί στο εσωτερικό του Αλίμου, στη θέση Τράχωνες. 

Δήμος της Αρχαίας Αθήνας, που ανήκε στη Λεοντίδα φυλή, δείχνει από το όνομά του ότι η 

ζωή εδώ ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Αναφέρεται μάλιστα ότι υπήρχε 

σημαντικό λιμάνι, που η αρχαιολογική έρευνα το τοποθετεί στο ανατολικό άκρο της παραλίας 

του Αλίμου, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα μία από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές του: 
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το Μικρό Λιμανάκι στο οποίο έχουν το καταφύγιο τους οι ερασιτέχνες ψαράδες. Πολίτης του 

Δήμου Αλιμούντος ήταν ο Θουκυδίδης, ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών. 

Γεννήθηκε στον Άλιμο το 460 π.Χ και πέθανε μεταξύ του 399 και 396. Με την ιστορία του για 

τον Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.Χ) κληροδότησε στην παγκόσμια γραμματεία το 

πρότυπο της ιστορικής συγγραφής, ως αποτέλεσμα έρευνας αντικειμενικής καταγραφής και 

ουσιαστικής ερμηνείας των γεγονότων, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα στους ανθρώπους την 

οδό για να οδηγούνται από τα συμβάντα και τις πράξεις του παρελθόντος σε συμπεράσματα 

για το μέλλον. 

Διατηρητέα κτίρια 

Στο Δήμο Αλίμου υπάρχει ένα (1) διατηρητέο κτίριο: 

1. Κτίριο κατοικίας – θέση: Λυκούργου 4, Άγιος Δημήτριος (~350m από περιοχή 

μελέτης) 

Σχετικά ΦΕΚ: 
ΦΕΚ/599/Δ/09.09.91: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί 

της οδού Λυκούργου αρ. 4, Δήμου Καλαμακίου (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών 

όρων και περιορισμών δόμησης, ΦΕΚ 838/Δ/19.10.95. 

Περιγραφή: 
Μονώροφο με υπόγειο και πατάρι, κεραμοσκεπές κτίριο με συμμετρική διάταξη 

μορφολογικών αξόνων. Πλαίσιο απλής μορφής. Σημαντική ογκοπλαστική. Εναλλαγή 

πλήρων κενών. Αλλοίωση στη στέγη. Προσθήκες και επέκταση. 

Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου υπάρχουν πενήντα οκτώ (58) διατηρητέα κτίρια, σε 

αποστάσεις μεγαλύτερες από 500m από την περιοχή μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Κτίριο κατοικίας – θέση: Αγίου Αλεξάνδρου 1 & Αμφιτρίτης 7, Παλαιό Φάληρο  

2. Κτίριο κατοικίας – θέση: Αγίου Αλεξάνδρου 21 & Θέτιδος 16, Παλαιό Φάληρο  

3. Κτίριο κατοικίας – θέση: Αγίου Αλεξάνδρου 78, Παλαιό Φάληρο 

4. Κτίριο κατοικίας – θέση: Αίολου & Ναϊάδων 39, Παλαιό Φάληρο 

5. Κτίριο κατοικίας – θέση: Αίολου 43 & Αλκυόνης 9Β, Παλαιό Φάληρο, κλπ. 

Στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης υπάρχουν εννέα (9) διατηρητέα κτίρια, σε αποστάσεις 

μεγαλύτερες από 500m από την περιοχή μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Κτίριο κατοικίας – θέση: Δέλτα & Τρίτης 18, Ελληνικό  

2. Κτίριο κατοικίας – θέση: Λ. Ποσειδώνος & Β’ ΑΡ. 1, Κάτω Ελληνικό  

3. Κτίριο κατοικίας – θέση: Οδός 3ης ΑΡ. 29, Κάτω Ελληνικό 

4. Κτίριο κατοικίας – θέση: Οδός 1η ΑΡ. 14, Κάτω Ελληνικό  

5. Κτίριο κατοικίας – θέση: Οδός 3ης ΑΡ. 9, Κάτω Ελληνικό 

6. Κτίριο κατοικίας – θέση: Οδός 3ης ΑΡ. 29, Κάτω Ελληνικό 

7. Κτίριο κατοικίας – θέση: Οδός 3ης ΑΡ. 29, Κάτω Ελληνικό 
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8. Κτίριο κατοικίας – θέση: Οδός Α’ ΑΡ. 7 & 3ης, Κάτω Ελληνικό 

9. Κτίριο κατοικίας – θέση: Τρίτης 24, Ελληνικό  

(Πηγή: http://estia.minenv.gr/) 

Αρχαιολογικοί Χώροι - Κηρύξεις 

Ο κοντινότερος αρχαιολογικός χώρος έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ 

ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/ 447483/ 295142/ 11471/ 3862 (ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/02.11.17) 

«Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-

Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» και απέχει απόσταση περί 

τα 1,30km από την περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου καθώς και «ο Λόφος Πανί» στο 

Δήμο Αλίμου (ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/41549/2082/11.06.12-ΦΕΚ 

205/ΑΑΠ/14.06.12) και ο «Λόφος Αγίας Άννας» (ΥΑ 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/30526/1557/11.06.12-ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/14.06.12) οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στον πρώτο αναφερόμενο αρχαιολογικό χώρο.  

Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος οι πλησιέστεροι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή 

μνημεία πολιτιστικής σημασίας είναι οι:  

Δήμος Αλίμου 

 Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο «Αγίας Άννας», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 

(ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/14.06.12) 

 Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο «Πανί», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/14.06.12) 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 

 Κτίριο της «Οικίας Β. Κουλούρα» στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 14 και Τρίτωνος 1, στο 

Παλαιό Φάληρο, φερόμενης ιδιοκτησίας Μουσείου Μπενάκη (ΦΕΚ 

394/ΑΑΠ/09.09.08) 

 Κτίριο στις οδούς Δαβάκη και Πίνδου 53 στο Νέο Φάληρο, ιδιοκτησίας Άννας Στεφ. 

Χαμψά (ΦΕΚ 791/ΑΑΠ/08.09.78) 

 Κτίριο Πολεμικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 919/Β/17.09.80, ΦΕΚ 551/Β/21.09.83) 

 Κτίριο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 30, ιδ. Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 

386/Β/29.04.98) 

 Κτίριο στις οδούς Πρωτέως 11 και Ίριδος 10, ιδ. Ευγενίας Λασκαράτου, Σπυρίδωνος 

Λασκαράτου και Ντόροθυ - Μαίρης Λασκαράτου (ΦΕΚ 446/Β/14.06.96) 

 Κτίριο ιδιοκτησίας Γ.και Χρ. Αδαμόπουλου- Αποχαρακτηρισμός (ΦΕΚ 405/Β/26-5-

1989)  

 Κτίριο ιδιοκτησίας Αντωνίου Σκάσση, στην οδό Ήβης αριθ.24, στο Παλαιό Φάληρο 

(ΦΕΚ 162/Β/07.04.83) 
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 Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου (ΦΕΚ 466/Β/16.08.83) 

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης 

 Όρος Υμηττός (ΦΕΚ 669/Β/30.11.68, ΦΕΚ 236/Β/04.04.69) 

 Ναός Παναγίας, Εισόδια Θεοτόκου (ΦΕΚ 134/Β/15.02.72) 

 Αρχαιολογικός Χώρος Σπηλαίου «Αγ. Ειρήνης», πίσω από το εκκλησάκι της Αγ. 

Ειρήνης, (Δήμος Αργυρουπόλεως) (ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/19.05.10, ΦΕΚ 

115/ΑΑΠ/01.06.11) 

 Χερσόνησος Αγίου Κοσμά (ΦΕΚ 184/Β/08.07.57, ΦΕΚ 265/Β/01.10.57) 

 Τρία (3) υπόστεγα της Πολιτικής Αεροπορίας στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού 

(Χασάνι) φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, (μαζί με τα προσκτίσματά τους) 

(ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/24.06.09) 

 Το κτίριο του πρώην «Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών», φερόμενης ιδιοκτησίας 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ΦΕΚ 351/Β/24.03.06) 

Οι λοιποί πλησιέστεροι στην περιοχή μελέτης κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι βρίσκονται σε 

απόσταση μεγαλύτερη από 5km και είναι οι: 

 «Τάφος Θεμιστοκλή» στον Πειραιά 2,10km. 

 «Αρχαιολογικός Χώρος Ηετιώνειας Πύλης» στον Πειραιά (ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967) 

 «Αρχαία Τείχη» στον Πειραιά, κλπ. 

(Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/) 

 

8.7 Κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον  

Κοινωνικό Περιβάλλον 

Πληθυσμός 

Κατά την απογραφή του 2011, στο Δήμο Αλίμου καταμετρήθηκαν 41.720 άτομα, τα οποία 

αποτελούν το 1,09% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής και το 7,87% του πληθυσμού 

του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αττικής. 

Σύνθεση του Πληθυσμού κατά Ηλικία και Φύλο - Δημογραφικοί Δείκτες 

Κατανομή κατά φύλο 

Κατά την απογραφή του 2011, στο Δήμο Αλίμου το ποσοστό των ανδρών είναι το 47,13%. 

Αντίστοιχα το ποσοστό των γυναικών στο Δήμο Αλίμου είναι 52,87%. 

Δείκτης γήρανσης 

Κυρίαρχο φαινόμενο της δομής του πληθυσμού της χώρας, ως συνέπεια της 

υπογεννητικότητας και της επιμήκυνσης του χρόνου ζωής των κατοίκων, είναι η γήρανση του 

πληθυσμού. Ο δείκτης γήρανσης ο οποίος εκφράζει το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων 

(65 ετών και άνω) σε 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών, υπολογίζεται για τον Δήμο Αλίμου σε 
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116,49.  

Δείκτης Εξάρτησης 

Όσον αφορά στο δείκτη εξάρτησης, ο οποίος εκφράζει την αναλογία του εξαρτώμενου 

πληθυσμού (παιδιά 0-14 ετών και ηλικιωμένοι >65 ετών) σε 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας 

(14-65 ετών), παρατηρείται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης για το Δήμο Αλίμου, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2011, είναι 48,22. Δηλαδή στους 100 

εργαζόμενους αντιστοιχούν 58,17 συντηρούμενοι υπάρχει δηλαδή σχετικά επαρκής αριθμός 

εργαζομένων, ο οποίος να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε διάφορες αναπτυξιακές 

δραστηριότητες και να συντηρήσει τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τον πληθυσμό κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για τον Δήμο 

Αλίμου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011. 

Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 
Δήμος Αλίμου (ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών) 

Ομάδες ηλικιών 

2011 

Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

Σύνολο 41.720 19.663 22.057 

0-14 ετών 6269 3225 3044 

15-24 ετών 3903 1927 1976 

25-39 ετών 8942 4232 4710 

40-54 ετών 10074 4682 5392 

55-64 ετών 5229 2440 2789 

65-79 ετών 5247 2422 2825 

80 ετών και άνω 2056 735 1321 
Πίνακας 14: Πληθυσμός κατά φύλο & ομάδες ηλικιών Δήμου Αλίμου 

Οικονομικό Περιβάλλον 

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός - Ανεργία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του 

Δήμου Αλίμου ανέρχεται σε 19.262 άτομα, αποτελώντας το 46,17% περίπου του μόνιμου 

πληθυσμού. 

Το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Αλίμου είναι γύρω στο 6,25% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, δηλαδή περίπου στα 2.609 άτομα. 

Σύνολο 
Πρώην 

απασχολούμενοι
"Νέοι"

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 41,720 19,262 16,653 2,609 1,989 620 22,458 6,972 8,167 7,319

Άρρενες 19,663 10,371 8,992 1,379 1,029 350 9,292 3,552 4,105 1,635

Θήλεις 22,057 8,891 7,661 1,230 960 270 13,166 3,420 4,062 5,684

Άνεργοι

Σύνολο
Μαθητές- 

σπουδαστές
Συνταξιούχοι Λοιποί 

Περιγραφή τόπου 

μόνιμης διαμονής/ φύλο 
Σύνολο

Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί

Σύνολο Απασχολούμενοι

 
Πίνακας 15: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργό πληθυσμός στο Δήμο Αλίμου 

 

Συνολική Απασχόληση και Διάρθρωση της Απασχόλησης στον Δ. Αλίμου 

Σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (κατανομή του ενεργού πληθυσμού) του 
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Δήμου, αναφέρονται τα εξής :  

 Η επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών του Δήμου επικεντρώνεται ουσιαστικά 

στο τριτογενή τομέα και κυρίως στον κλάδο Εμπορίου καθώς και στο κλάδο 

Μεταφορές – Αποθήκευση και Επικοινωνία.  

 Σε σύνολο 19.262 οικονομικά ενεργών δημοτών (16.653 έχοντες εργασία και 2.609 

κατά δήλωση τους ζητούσαν εργασία).  

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με την κατάσταση απασχόλησης 

των κατοίκων της πόλης προκύπτουν τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί 

 

Κατάσταση Ασχολίας  % Ποσοστό Πληθυσμού  

Απασχολούμενοι  39,95  

Ζητούσαν Εργασία  6,45  

Μαθητές/Σπουδαστές  16,7  

Συνταξιούχοι  19,5  

Οικιακά  10  

Λοιπά  7,4  

 

Τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί αντιστοιχούν στα δεδομένα του 2011. Από τότε η 

παραπάνω εικόνα έχει μεταβληθεί, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ποσοστά της ανεργίας που έχει 

αυξηθεί με εκθετικούς ρυθμούς, ενώ έχει αντίστοιχα μειωθεί ο αριθμός των 

απασχολουμένων. Η μεταβολή αυτή δικαιολογείται πλήρως από την ποιοτική καταγραφή της 

απασχόλησης. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί η συντριπτική πλειοψηφία των 

απασχολουμένων ήταν στον τριτογενή τομέα, αυτόν δηλαδή που έχει πληγεί περισσότερο 

από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. 

Απασχολούμενοι κατά Τομέα 
Οικονομικής Δραστηριότητας 

% Ποσοστό 
Απασχολούμενου 

Πληθυσμού 

Πρωτογενής  0,36 

Δευτερογενής  13,00 

Τριτογενής  86,64 
(Πηγή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλίμου 2015-2019) 

 

Στους επόμενους πίνακες δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για την επαγγελματική κατανομή 

του πληθυσμού ανά κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την απογραφή της 

ΕΛΣΤΑΤ του 2011. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, ο αριθμός των απασχολουμένων στον Δήμο 

Αλίμου ανέρχεται στους 16.653. Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 0,36% του συνόλου 

των απασχολούμενων. Το 13,00% απασχολείται στο δευτερογενή τομέα και το 86,64% στον 

τριτογενή τομέα  
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Στους παρακάτω πίνακα φαίνεται συνολική απασχόληση και Διάρθρωση της Απασχόλησης 

στον Δήμο Αλίμου: 

Οικονομικός ενεργός και  μη ενεργός πληθυσμός, 
απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και 

άνεργοι. 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Ο
ικ

ο
ν

ο
μ

ικ
ώ

ς
 ε

ν
ε
ρ

γ
ο

ί Σύνολο 41.720 

Α
π

α
σ

χ
ο

λ
ο

ύ
μ

ε
ν

ο

ι 

Σύνολο 16.653 

Πρωτογενής Τομέας 60 

Δευτερογενής Τομέας 2.181 

Τριτογενής Τομέας 14.412 

Δε δήλωσαν κλάδο - 

‘Α ν ε ρ γ ο ι (Σύνολο) 2.609 

Οικονομικώς μη ενεργοί 22.458 

Πίνακας 16: Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας Δήμο Αλίμου 
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8.8 Τεχνικές Υποδομές  

Μεταφορές 

Οδικό Δίκτυο 

Η γεωγραφική - γεωφυσική και οικιστική θέση του Δήμου Αλίμου έχει συντελέσει στην 

ανάπτυξη ενός πλήρως εκσυγχρονισμένου και ανεπτυγμένου δικτυού και υποδομών 

μεταφορών, με τις οποίες εξυπηρετείται. 

Τα βασικά δίκτυα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στο χάρτη 

που ακολουθεί όπου φαίνονται ειδικότερα οι βασικοί οδικοί άξονες, οι γραμμές του μετρό 

και του τραμ, και τα χαρακτηριστικά τοπωνύμια επί του παραλιακού μετώπου. 

 
Χάρτης 21: Βασικά δίκτυα υποδομής  

Η περιοχή ενδιαφέροντος περιβάλλεται από οδικούς άξονες σχετικά καλής βατότητας, που 

συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους, καθώς και με τα οικιστικά κέντρα της περιοχής. 

Ειδικότερα, η περιοχή μελέτης: 

 Συνδέεται απευθείας με τη γραμμή τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ και Ασκληπιείο 

Βούλας - Σύνταγμα).  

 Συνδέεται με το δίκτυο του Μετρό (στάση Άλιμος) μέσω του κύριου οδικού δικτύου.  

 Το Μετρό της Αθήνας αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα 

και το πλέον προσφιλές δημόσιο μέσο μεταφοράς στο Λεκανοπέδιο, συνεχίζει να 

επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς με στόχο τη λειτουργία 52,6 km υπόγειου δικτύου 

Περιοχή Προτεινόμενης 

Δραστηριότητας 
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(συν 20,7 km επιφανειακής γραμμής του προαστιακού από τον Σταθμό 

ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς το Αεροδρόμιο) με 36 σταθμούς.  

 Συνδέεται με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» οδικώς μέσω 

της Λεωφόρου Ποσειδώνος και της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου.  

 Συνδέεται με τον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα Πειραιά είτε οδικώς μέσω της 

Λεωφόρου Ποσειδώνος, είτε μέσω τραμ.  

 Συνδέεται με το υπεραστικό / προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο (σιδηροδρομικός 

σταθμός Πειραιά) είτε οδικώς μέσω της Λεωφόρου Ποσειδώνος, είτε μέσω τραμ.  

Ενέργεια 

Η περιοχή μελέτης ηλεκτροδοτείται πλήρως από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Δίκτυο Ύδρευσης  

Η ύδρευση του Δήμου Αλίμου γίνεται μέσω του υδροδοτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ το οποίο 

καλύπτει ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα των Αθηνών. Σχετική βεβαίωση για την 

περιοχή της μαρίνας Αλίμου παρατίθεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας. 

Δίκτυο Αποχέτευσης  

Ομοίως για το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου ισχύουν τα όσα παρουσιάσθηκαν για το 

δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από πλήρως ανεπτυγμένο 

δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Σχετική βεβαίωση για την περιοχή της μαρίνας Αλίμου παρατίθεται στο 

Παράρτημα 4 της παρούσας. 

Δίκτυο Συλλογής Απορριμμάτων 

Όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής, η αποκομιδή τους γίνεται 

από τις υπηρεσίες του Δήμου και η διάθεσή τους γίνεται στους προβλεπόμενους χώρους 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Αθηνών. Σχετική βεβαίωση για την περιοχή της μαρίνας Αλίμου 

παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. 

Δίκτυα ΟΤΕ 

Η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από τηλεφωνικό δίκτυο που συνδέεται με το δίκτυο του 

ΟΤΕ. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται και από τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας.  

 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Οι βασικοί παράγοντες υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μπορούν 

να εντοπισθούν στους ακόλουθους τομείς εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας: 

 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον  

 Ακουστικό περιβάλλον  
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 Θαλάσσιο περιβάλλον, κλπ 

Η θέση και οι χρήσεις γης που διέπουν την ευρύτερη περιοχή μελέτης ευνοούν την 

ανάπτυξη ανθρωπογενών πιέσεων καθώς υφίσταται πλήθος δραστηριοτήτων που να 

συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, τα μέσα μεταφοράς, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα, 

μηχανήματα έργων (εκσκαφείς, φορτωτές, οδοστρωτήρες, προωθητήρες, κομπρεσέρ, 

κλπ), αλλά και μικρότερες δραστηριότητες όπως η ύπαρξη κέντρων διασκεδάσεως, 

κατοικιών κλπ, είναι συνήθεις χρήσεις των αστικών κέντρων όπως ο Δήμος Αλίμου και 

ενδέχεται να παρουσιάσουν πιέσεις στο ακουστικό, ατμοσφαιρικό, οπτικό, κ.ά. 

Κύριες πιέσεις στο περιβάλλον, προέρχονται από τα ίδια τα σκάφη και συγκεκριμένα, τον 

θόρυβο που παράγουν από την λειτουργία των μηχανών τους, τα απόβλητα από την 

λειτουργία των μηχανών τους, τα υγρά απόβλητα και τα στερεά απορρίμματα από τους 

επιβάτες. 

Επίσης σε λιμενικά έργα παρατηρούνται προβλήματα από προσχώσεις εντός της 

λιμενολεκάνης. Η πορεία των αιωρούμενων σωματιδίων ρύπων, κατά την διάρκεια 

διαδοχικών παλιρροιακών κύκλων μέσα στην λιμενολεκάνη, ενδέχεται να δημιουργεί 

προσχώσεις Η λειτουργία των τουριστικών λιμένων δυσκολεύει στην περίπτωση που οι 

προσχώσεις, μειώνουν σημαντικά το βάθος των νερών και δημιουργούν προβλήματα στα 

σκάφη ειδικά στα ιστιοπλοϊκά που έχουν μεγάλο βύθισμα, λόγω της καρίνας. Στην 

περίπτωση της μαρίνας Αλίμου, δεν εντοπίζεται αντίστοιχη πίεση λόγω της κλειστής 

μορφής της λιμενολεκάνης που είναι διαμορφωμένη εδώ και πολλές δεκαετίες. 

 

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα Αέρα 

Στην περιοχή δεν έχουν παρατηρηθεί πηγές έντονης αέριας ρύπανσης (πχ από 

βιομηχανική χρήση), που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση της 

ποιότητας του αέρα. Οι μόνες πιθανές αέριες εκπομπές προέρχονται: 

 από την οικιακή θέρμανση (σόμπες, τζάκια) κατά τη χειμερινή περίοδο 

 από τα διερχόμενα οχήματα επισκεπτών της μαρίνας Αλίμου στις εγκαταστάσεις 

που διαθέτει 

 από τα οχήματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της μαρίνας Αλίμου 

 από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη στο χώρο της μαρίνας Αλίμου αλλά και από τα 

διερχόμενα και κατευθυνόμενα σκάφη στους λιμένες της γύρω περιοχής 

 λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της μαρίνας Αλίμου 

 δυσάρεστες οσμές από τα μαγειρεία των γειτονικών στην μαρίνα χώρων εστίασης, 
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κλπ. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κύρια αιτία πίεσης στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον στην περιοχή του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα Αλίμου προέρχεται από την 

κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη γειτονική Λ. Ποσειδώνος η οποία ενδέχεται να 

παρουσιάζει υψηλούς φόρτους κατά περιόδους αιχμής. 

 

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

Ακουστικό Περιβάλλον 

Το ακουστικό περιβάλλον στην άμεση περιοχή του έργου είναι ιδιαίτερα καλό καθώς δεν 

έχουν παρατηρηθεί πηγές έντονης ηχορρύπανσης (πχ από βιομηχανική χρήση), που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. Οι 

πιθανές πηγές ηχορύπανσης θα μπορούσαν να είναι: 

 από την κυκλοφορία των οχημάτων 

 λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων της 

μαρίνας (αντλιοστάσια, κλπ) 

 λειτουργία κέντρων εστίασης και διασκέδασης, κλπ 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κύρια αιτία πίεσης στο ακουστικό 

περιβάλλον στην περιοχή του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα Αλίμου προέρχεται από την 

κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη γειτονική Λ. Ποσειδώνος η οποία ενδέχεται να 

παρουσιάζει υψηλούς φόρτους. 

Δονήσεις 

Δεν έχει εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης από υφιστάμενες πηγές, δονήσεις που θα 

προκαλούσαν οποιαδήποτε ανησυχία. 

Ακτινοβολίες 

Δεν έχει εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης από υφιστάμενες πηγές, ακτινοβολίες που θα 

προκαλούσαν οποιαδήποτε ανησυχία. 

 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

Δεν έχει εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης από υφιστάμενες πηγές, ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

που θα προκαλούσαν οποιαδήποτε ανησυχία 

 

8.13 Ύδατα 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της Αττικής (GR06) και περιλαμβάνει 

σχεδόν ολόκληρο το Νομό Αττικής (74,9%), τα νησιά Αίγινα, Αγκίστρι, Σαλαμίνα και 
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Μακρόνησο, μικρό τμήμα του Νομού Βοιωτίας (1,4%) και του Νομού Κορινθίας (12,9%). Η 

συνολική του έκταση είναι 3.198km2. Ο πληθυσμός του, με βάση την απογραφή του 1991 

ήταν 3.502.724 κάτοικοι και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ήταν 3.737.959 κάτοικοι, 

παρουσιάζοντας αύξηση 6.7%. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία απογραφής του 2011 ο 

πληθυσμός του Υδατικού Διαμερίσματος ανέρχεται σε 3.769.598 κατοίκους. 

Η γεωμορφολογική εικόνα του διαμερίσματος χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία 

ανάγλυφου. Στο διαμέρισμα περιλαμβάνονται τέσσερα βουνά με υψόμετρο πάνω από 

1.000m (Πάρνηθα με 1.413m, Κιθαιρώνας με 1.401m, Πεντέλη με 1.108m, Υμηττός με 

1.025m), ενώ οι περισσότερες πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στην παράκτια ζώνη. Το μέσο 

υψόμετρο του ηπειρωτικού τμήματος είναι 115m, ενώ των νησιών Αίγινας και Σαλαμίνας 

60m και 20m αντίστοιχα. 

Το κλίμα μπορεί να χαρακτηριστεί μεσογειακό, με εξαίρεση τα υψηλά σημεία, όπου το 

κλίμα είναι ορεινό. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 350 mm στο λεκανοπέδιο 

Αττικής μέχρι 1.000 mm στα ορεινά τμήματα (Πάρνηθα), ενώ οι ημέρες βροχής κυμαίνονται 

από 50 μέχρι 100 ετησίως. Η χιονόπτωση είναι σπάνια στις παράκτιες περιοχές, ενώ 

αυξάνει σημαντικά στο εσωτερικό του. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 16°C 

μέχρι 18°C, ανάλογα με το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα, ενώ το ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος είναι περίπου 16°C. 

Με την απόφαση 706/16.07.10 (ΦΕΚ 1383/Β/02.09.10 & ΦΕΚ 1572/Β/28.09.10), της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της 

χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» 

επικυρώθηκαν οι σαράντα-πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται 

σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο 

Υδατικά Διαμερίσματα του Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007). Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, 

περιλαμβάνει τη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26), 

συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Σαλαμίνας, Αίγινας, Αγκιστρίου και Μακρόνησου.  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 131 

 
Εικόνα 12:Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής  

(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

Επίσης, όσον αφορά το υδατικό διαμέρισμα της Αττικής έχει εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΓΥ / ΥΠΕΚΑ 

05.04.13) και έχει εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Θαλάσσια Ύδατα  

Οι πιθανές πηγές ρύπανσης των υδάτων σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη 

ναυσιπλοΐα σκαφών αναψυχής. Απόβλητα ενδέχεται να διαφεύγουν κατά τη διαδικασία 

ανεφοδιασμού με καύσιμα, καθώς επίσης κατά τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού 

σκαφών. Συγχρόνως οικιακά απόβλητα όπως και κάθε άλλης μορφής απόβλητα και 

λύματα (πχ υγρά μπαταριών, αντιψυκτικά απόβλητα, κλπ) ενδέχεται να καταλήξουν σε 

θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, οι ποικίλες αποπλύσεις από τις χερσαίες παράκτιες 

περιοχές της μαρίνας που εξυπηρετούν ανάγκες στάθμευσης και τεχνικής εξυπηρέτησης 

σκαφών και οι οποίες αντιστοιχούν σε αυξημένο ρυπαντικό φορτίο, ενδέχεται να 

καταλήξουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Ο εφοδιασμός του λιμένα με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης 

έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πχ πλωτά φράγματα, 

απορροφητικές-διασκορπιστικές ουσίες) είναι απαραίτητος και επιτακτικός για τα 

περιστατικά εκτάκτου ανάγκης ρύπανσης της θάλασσας. Το ίδιο επιτακτική κρίνεται και η 

ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης συλλεγόμενων/παραγόμενων αποβλήτων σε κάθε 

οργανωμένο τουριστικό λιμένα. 
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Επιφανειακά ύδατα 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ως «σύστημα επιφανειακών υδάτων» ορίζεται κάθε 

«…διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων, όπως πχ μια λίμνη, ένας 

ταμιευτήρας, ένα ρεύμα, ένας ποταμός ή μια διώρυγα, ένα τμήμα ρεύματος, ποταμού ή 

διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων». 

Τα συστήματα των επιφανειακών υδάτων διακρίνονται σε ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και 

παράκτια. Στο ΥΔ Αττικής προσδιορίσθηκαν υδατικά συστήματα για όλες τις κατηγορίες 

επιφανειακών υδάτων, πλην των μεταβατικών. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν δεκατέσσερα (14) 

ποτάμια, μία (1) λίμνη και δεκατέσσερα (14) παράκτια σώματα όπως φαίνεται και στον 

χάρτη που ακολουθεί: 

 
Χάρτης 22: Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα 

(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, το βορειοανατολικό όριο της μαρίνας Αλίμου 

συμπίπτει με την αδιαμόρφωτη εκβολή του ρέματος της Πικροδάφνης. 

Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ρέματα της Αττικής, το 

οποίο εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένα σημαντικά υδρομορφολογικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά του. Το εν λόγω ρέμα πηγάζει από τα δυτικά πρανή του Υμηττού, στην 

περιοχή του Καρέα, διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης και συγκεκριμένα από 

τους Δήμους Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και εκβάλλει στη 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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θάλασσα εντός των ορίων του Δήμου Αλίμου.  

Η υδρολογική του λεκάνη έχει έκταση 22,4km2 και μέσο υψόμετρο 260m (κορυφή Εύζωνος 

1.022,50m), ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της 

Πρωτεύουσας. Από το συνολικό μήκος του ρέματος (9.300m περίπου), τα 6.000m περίπου 

διατηρούν ακόμα την φυσική του κοίτη, ενώ τα υπόλοιπα είναι εγκιβωτισμένα.  

Το φυσικό περιβάλλον του ρέματος Πικροδάφνης είναι σε ένα βαθμό υποβαθμισμένο, 

λόγω αστικών πιέσεων και πιο συγκεκριμένα λόγω της ανεξέλεγκτης δόμησης στην 

παρόχθια ζώνη, της κατά τόπους παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και της 

διευθέτησης της φυσικής κοίτης. Το ρέμα παρουσιάζει ροή σχεδόν όλο το έτος, ενώ 

χαρακτηρίζεται, σε τμήματα του, από την παρουσία μαιάνδρων, πλημμυρικών όχθων και 

μικρών ταμιευτήρων.  

Το ρέμα της Πικροδάφνης συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της Αττικής που έχουν 

χαρακτηριστεί ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/Δ/1993).  

Έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά μελετών που αφορούν στο ρέμα της Πικροδάφνης με 

πλέον πρόσφατη τη μελέτη Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

«Ανάπλαση Ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως Εκβολή». 

Το ρ. Πικροδάφνης σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ 06 έχει χαρακτηρισθεί 

ως επιφανειακό υδάτινο σώμα με κωδικό GR06260003000013N με άγνωστη οικολογική 

κατάσταση και καλή χημική κατάσταση. 

  
Χάρτης 23: Υδρολογική λεκάνη ρέματος Πικροδάφνης 
(Πηγή: http://www.life-medponds.gr – hcmr ΕΛΚΕΘΕ) 
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Υπόγεια Ύδατα 

H Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ορίζει ως Υπόγειο Υδατικό Σύστημα ένα διακριτό όγκο νερού που 

διηθείται, διακινείται και αποθηκεύεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και: 

 είτε συμβάλλει στην μεταβολή της οικολογικής ή χημικής κατάστασης ενός 

συσχετιζόμενου επιφανειακού υδατικού σώματος, ή ενός χερσαίου 

οικοσυστήματος, 

 ή επαρκεί για την απόληψη πόσιμου νερού περισσότερου από 10m3 την ημέρα, η 

πόσιμου νερού για την ύδρευση 50 ή περισσότερων ανθρώπων. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος της Αττικής έχουν 

οριοθετηθεί εικοσιτέσσερα (24) υπόγεια υδατικά συστήματα στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Αττικής, αξιολογώντας όλες τις υδρογεωλογικές δομές της περιοχής, συνολικής έκτασης 

3104km2 με μέγιστη και μέση έκταση 444km2 και 130km2, αντίστοιχα. Για τα δεκαέξι (16) 

συνολικής έκτασης 1695 km2 από αυτά έγινε περαιτέρω χαρακτηρισμός καθώς σε 

ορισμένα από αυτά, που διαγνώσθηκαν σημαντικά προβλήματα ή τάση επιδείνωσης της 

ποσοτικής και ποιοτικής τους κατάστασης.  

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υπόγειο υδατικό σύστημα Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου 

Αθήνας) με κωδικό GR0600110 το οποίο έχει χαρακτηρισθεί με καλή ποσοτική κατάσταση 

αλλά κακή ποσοτική κατάσταση, με κοκκώδη υπόγειο υδροφορέα για το οποίο 

πραγματοποιήθηκε περαιτέρω χαρακτηρισμός, όπως φαίνεται και από το χάρτη που 

ακολουθεί: 
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Χάρτης 24: Υπόγεια Υδάτινα Σώματα 
(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

Επίσης στο ΥΔ Αττικής εντοπίσθηκαν και τέσσερα (4) Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά 

Συστήματα (ΙΤΥΣ) σε σύνολο είκοσι εννέα (29) επιφανειακών υδατικών συστημάτων 

(ποτάμια, λιμναία και παράκτια). Ειδικότερα, αναγνωρίσθηκαν ως ΙΤΥΣ ο Π. Κηφισός 1 

(GR0626R000200001H), η Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα (GR0626L000000001H), η ακτή 

Περάματος-Περαϊκή (GR0626C0008H) και το Λιμάνι Λαυρίου (GR0626C0004H). Δεν 

προσδιορίσθηκαν Τεχνητά Υδάτινα Συστήματα (ΤΥΣ) μεταξύ των επιφανειακών υδατικών 

Συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος. 

Επίσης καθορίσθηκαν και περιοχές ως προστατευόμενες και συγκεκριμένα: 

 Περιοχές που προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση  

 Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής 

 Περιοχές ευαίσθητες σε παρουσία θρεπτικών ουσιών 

 Περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών 

 Περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική 

σημασία. 

Η περιοχή μελέτης – μαρίνα Αλίμου δεν εντάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω 

προστατευόμενες περιοχές όpως φαίνεται και από τους χάρτες που ακολουθούν: 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Χάρτης 25: Περιοχές που προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 

(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

 

 
Χάρτης 26: Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής 

(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Χάρτης 27: Περιοχές ευαίσθητες σε παρουσία θρεπτικών ουσιών  

(Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

 
Χάρτης 28: Περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών& προστασία υδρόβιων 

ειδών (Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Όσον αφορά στην ανάγκη υδάτινους πόρους τόσο της μαρίνας Αλίμου όσο και της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης, για ύδρευση και αυτή καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης 

της Αττικής το οποίο ότι έχει ικανή επάρκεια για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας 

της μαρίνας Αλίμου. 

Οι περιοχές Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012): 

 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας (GR06RAK0001) 

 Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου (GR06RAK0002) 

 Περιοχή των Μεσογείων (GR06RAK0003) 

 Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου (GR06RAK0004) 

 Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας (GR06RAK0005) 

 Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα (GR06RAK0006) 

 Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέας Μάκρης(GR06RAK0007) 

 Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011) 

 Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας-Βούλας (GR06RAK0012) – Στη συνέχεια η ΖΔΥΚΠ 

GR06RAK0012 αναφέρεται ως Παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγίας Μαρίνας 

Κορωπίου. 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές καταρτίζονται για τα ακόλουθα 

σενάρια: 

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ =50 ετών 

 πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ = 100 ετών, 

 πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 1000 

ετών. 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλα τα 

πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται, παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες 

στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική 

κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική 

ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και 

παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Επιπλέον, δίνονται Χάρτες 

αξιολόγησης της τρωτότητας για τον πληθυσμό, τις οικονομικές δραστηριότητες, το 

περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, της 

πλημμυρικής επικινδυνότητας και του πλημμυρικού κινδύνου 

Σύμφωνα με το οικείο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, το ρέμα της Πικροδάφνης 

εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Πηγάζει στις δυτικές 

πλαγιές του Υμηττού, στον Καρέα - Βύρωνα, διασχίζει την Ηλιούπολη όπου οι όχθες του 
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ποταμού έχουν διατηρηθεί. Στη συνέχεια το ρέμα εισέρχεται στον Άγιο Δημήτριο, όπου 

είναι πιο εγκαταλελειμμένο. Το ρέμα εκβάλλει στο Σαρωνικό, σε ένα μικρό δέλτα στον 

Άλιμο. Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής του έχει επιμηκυσμένη δενδριτική 

μορφή. Παράλληλα εμφανίζει ασύμμετρη ροή, καθώς ο κεντρικός του κλάδος είναι 

μετατοπισμένος προς τα δυτικά. Δεν παρατηρούνται αποθέσεις κοίτης και αναβαθμίδες 

αλλά αντίθετα παρατηρείται έντονη κατά βάθος διάβρωση. Από το συνολικό μήκος του 

ρέματος, 9.3km, τα 6km περίπου διατηρούν ακόμα την φυσική του κοίτη ενώ τα υπόλοιπα 

είναι εγκιβωτισμένα. Παρουσιάζει ροή τους περισσότερους μήνες του. 

Όπως φαίνεται και από τους χάρτες που παρατίθενται η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε 

περιοχή κατάκλυσης. 

 

 

Χάρτης 29: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων πλημμυρικής ζώνης για Τ=50 έτη στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Αττικής (ΥΔ 06) (Πηγή: ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, 2017) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Χάρτης 30: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων πλημμυρικής ζώνης για Τ=1000 έτη στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Αττικής (ΥΔ 06) (Πηγή: ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, 2017) 

 

8.13.1 Κυματικές Συνθήκες - Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά - Ακτομηχανικά 

Φαινόμενα 

Αναφορικά με τη δίαιτα των ακτών, επισημαίνεται ότι τα εξωτερικά λιμενικά έργα της 

μαρίνας έχουν κατασκευαστεί πριν από τριάντα και πλέον έτη, με συνέπεια η ακτή να 

βρίσκεται πλέον σε ισορροπία. Δεδομένου ότι η προς αδειοδότηση εγκατάσταση δεν 

περιλαμβάνει την κατασκευή νέων έργων, δεν θα υπάρξουν ακτομηχανικές επιπτώσεις σε 

σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

Κυματολογικά στοιχεία 

Η θαλάσσια περιοχή στη θέση της μαρίνας Αλίμου προσβάλλεται, λόγω του 

προσανατολισμού της, κυρίως από κυματισμούς νότιας, νοτιοδυτικής και δυτικής-

νοτιοδυτικής διεύθυνσης, οι οποίοι αναπτύσσονται στη θαλάσσια περιοχή που 

περιλαμβάνει το Σαρωνικό Κόλπο και το Μυρτώο Πέλαγος, μέχρι και τα βόρεια παράλια 

της Κρήτης.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ανοιχτά του παραλιακού μετώπου των Δήμων Αλίμου, Παλαιού 

Φαλήρου και Ελληνικού - Αργυρούπολης, έχουν υπολογισθεί με ετήσια περίοδο 

επιστροφής κυματισμοί νότιας διεύθυνσης με ύψος κύματος (H1/3) 3,03 m και περίοδο (Tz) 

5,98s. Αντίστοιχα, με 20ετή περίοδο επιστροφής έχουν υπολογισθεί κυματισμοί νότιας 

διεύθυνσης με ύψος κύματος (H1/3) 5,08 m και περίοδο (Tz) 7,39s. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Στοιχεία παλίρροιας 

Η κυριότερη συνιστώσα των θαλασσίων ρευμάτων στην περιοχή μελέτης είναι η 

ανεμογενής. Σύμφωνα με τα στοιχεία γενικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα, τα ρεύματα στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου έχουν συνήθως Α-ΒΔ διεύθυνση η ταχύτητά τους κυμαίνεται 

από 0,1 έως 0,6 κόμβους.  

Τα στοιχεία της παλίρροιας, ελήφθησαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού 

Ναυτικού και αφορούν τον σταθμό καταγραφής στο λιμένα Πειραιώς. Αφορούν την περίοδο 

από το 1990 έως σήμερα και 2012 έως σήμερα αντίστοιχα και παρατίθενται συνοπτικά 

στους ακόλουθους πίνακες. 

Πίνακας 17: Παλιρροιακά στοιχεία για το σταθμό του λιμένος Πειραιώς 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ 
(m) 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Μέσο εύρος 0,09 m 

Επάλλαξη 1,15 m 

Υψομετρική διαφορά μεταξύ μέγιστης πλήμμης και μέσης στάθμης 
θάλασσας 

0,55 m 

Υψομετρική διαφορά μεταξύ μέσης στάθμης και κατώτατης ρηχίας 0,60 m 

Οι τιμές των συνήθων διακυμάνσεων της ελεύθερης επιφάνειας της θάλασσας λόγω 

αστρονομικών παλιρροιών είναι μικρές, με το μέσο εύρος να βρίσκεται κοντά στα 10 cm, 

τιμή συνήθης για τον ελλαδικό χώρο.  

Δίαιτα ακτών - Ακτομηχανικά φαινόμενα  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν απαντώνται σημαντικά ακτομηχανικά φαινόμενα και 

φαινόμενα δυναμικής στερεομεταφοράς. Τα βάθη του πυθμένα είναι μεγάλα και η δράση 

των θαλασσίων ρευμάτων είναι πολύ ασθενής καθώς επίσης το θαλάσσιο μέτωπο ως εδώ 

και πολλά χρόνια κατασκευασμένο με κρηπιδώματα έχει υποστεί μακροχρόνιες 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.  

Ειδικά σε ότι αφορά τις παρακείμενες στη μαρίνα Αλίμου ακτές, επισημαίνεται ότι τα 

εξωτερικά λιμενικά έργα της μαρίνας έχουν κατασκευαστεί πριν από τριάντα και πλέον έτη, 

με συνέπεια η ακτή να βρίσκεται πλέον σε ισορροπία. Κατ΄ επέκταση, και η 

αλληλεπίδραση της παράκτιας στερεομεταφοράς που σχετίζεται με την παροχή του 

ρέματος της Πικροδάφνης με τις λιμενικές εγκαταστάσεις της μαρίνας βρίσκεται πλέον σε 

ισορροπία. 

Ποιότητα θαλάσσιου νερού και ιζημάτων  

Ορισμένες περιοχές του Σαρωνικού κόλπου παρουσιάζουν σημαντικές διαταραχές που 
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οφείλονται κυρίως στις έντονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συναντώνται στην 

(κόλπος Ελευσίνας, όρμος Κερατσινίου, περιοχή Ψυττάλειας). Στην περιοχή μελέτης δεν 

απαντώνται αντίστοιχες καταστάσεις. 

 

8.14 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το 

περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών 

Οι ορισμοί που δίνονται για τους όρους κίνδυνος, καταστροφή είναι σύμφωνοι με την 

υπηρεσία του ΟΗΕ «Διεθνής Στρατηγική για τη μείωση των καταστροφών» (The United 

Nations Office for Disaster Risk – UNISDR) (UNISDR, 2009). 

Ως κίνδυνος ορίζεται «ένα επικίνδυνο φαινόμενο, ουσία, μία ανθρώπινη δραστηριότητα ή 

κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην υγεία, υλικές ζημιές, απώλεια των μέσων διαβίωσης και των υπηρεσιών, 

κοινωνική και οικονομική αναστάτωση, ή περιβαλλοντική ζημία». 

Ως καταστροφή ορίζεται «μια σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας μιας κοινότητας ή μιας  

κοινωνίας προκαλώντας εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές  

απώλειες που υπερβαίνουν την ικανότητα της πληγείσας κοινότητας ή κοινωνίας να τις 

αντιμετωπίσει με τους δικούς της πόρους». Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο όρος 

καταστροφή χρησιμοποιείται συχνά με λιγότερο αυστηρή έννοια για τα γεγονότα που 

προκαλούν μεγάλη ζημιά, καταστροφή και ανθρώπινο πόνο.  

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του όρου ευπάθεια και αυτοί διαφέρουν ανάλογα με την πηγή 

αναφοράς. Η UNISDR ορίζει ως ευπάθεια «τα χαρακτηριστικά κα τις περιστάσεις μιας 

κοινότητας, ή τα περιουσιακά στοιχεία του συστήματος που το καθιστούν ευαίσθητο στις 

επιβλαβείς συνέπειες του κινδύνου». Γενικότερα, θα μπορούσε κανείς να ορίσει την 

ευπάθεια ως το μέτρο της πιθανής μελλοντικής βλάβης (Ionesku, 2009). 

Φυσικές Καταστροφές και Τεχνολογικά Ατυχήματα  

Οι ορισμοί που δίνονται για τις φυσικές καταστροφές είναι σύμφωνοι με τις παγκόσμιες 

βάσει δεδομένων EM-DAT (EM-DAT, 2010) και την NatCatSERVICE (NatCatSERVICE, 

2010), ενώ αυτοί των τεχνολογικών κινδύνων συμφωνούν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA, 2010), καθώς και το σύστημα αναφοράς μειζόνων 

ατυχημάτων (MARS, 2010) για τα βιομηχανικά ατυχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πιθανές περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών ή ατυχημάτων που ενδέχεται να εμφανισθούν σε μία περιοχή, ο 

χαρακτηρισμός του είδους τους και οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις αυτών.  
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α/α ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1 Καταιγίδες Υδρομετεωρολογικός 
Οικονομικές απώλειες, 

ανθρώπινα θύματα 

2 
Γεγονότα ακραίων 

θερμοκρασιών 
Υδρομετεωρολογικός Ανθρώπινα θύματα 

3 Πυρκαγιές Υδρομετεωρολογικός 
Ανθρώπινα θύματα, υποβάθμιση 

οικοσυστημάτων 

4 Λειψυδρία και ξηρασία Υδρομετεωρολογικός 
Οικονομικές απώλειες, 

υποβάθμιση οικοσυστημάτων 

5 Πλημμύρες Υδρομετεωρολογικός 
Οικονομικές απώλειες, ανθρώπινα 

θύματα 

6 Χιονοστιβάδες Γεωφυσικός 
Ανθρώπινα θύματα, οικονομικές 

απώλειες 

7 Κατολισθήσεις Γεωφυσικός 
Ανθρώπινα θύματα, οικονομικές 

απώλειες 

8 Σεισμοί/ηφαίστεια/τσουνάμι Γεωφυσικός 
Ανθρώπινα θύματα, οικονομικές 

απώλειες 

9 Πετρελαιοκηλίδες Τεχνολογικός Ρύπανση των οικοσυστημάτων 

10 Βιομηχανικά ατυχήματα Τεχνολογικός 
Ανθρώπινα θύματα, Ρύπανση 

των οικοσυστημάτων 

 

Όσον αφορά στην τρωτότητα της περιοχής μελέτης της αναφερόμενης στην παρούσα 

δραστηριότητας (λειτουργία μαρίνας Αλίμου) αυτή θα μπορούσε να αφορά ορισμένους από 

τους παραπάνω κινδύνους εξαιτίας τόσο της θέσης της (αστική παράκτια περιοχή) όσο και 

της λειτουργίας της (ναυσιπλοΐα, ελλιμενισμός τουριστικών σκαφών).  

Ειδικότερα, όσον αφορά στον κίνδυνο καταιγίδων ή πλημμύρας της περιοχής μελέτης, 

όπως κάθε φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο έτσι και αυτό εξακολουθεί να υφίσταται σε 

κάθε περιοχή καθότι είναι συνάρτηση πολλαπλών φαινομένων όπως αερίων μαζών, 

υγρασίας και θερμότητας σε τυχαίο χρόνο. Οι πλημμύρες είναι, μαζί τις καταιγίδες, ο πιο 

σημαντικός από προς φυσικούς κινδύνους στην Ευρώπη όσον αφορά στις οικονομικές 

απώλειες. Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα μέτρα 

πρόληψης έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις των διαδικασιών εκκένωσης που εφαρμόζονται 

προς περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε πλημμύρες. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε 

σημαντικές πλημμύρες είναι η ένταση προς βροχόπτωσης, η διάρκειά τους, οι 

επιφανειακές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους και η κλίση της λεκάνης απορροής. Η 

περιοχή μελέτης καθότι έντονα αστικοποιημένη έχει ενσωματώσει μεθόδους απορροής 

υδάτων μέσω δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων των ευρύτερων οικοδομικών 

τετραγώνων αλλά και τεχνικών διευθέτησης της φυσικής απορροής (τεχνικά έργα κοίτης 

ρεμάτων, υπογειοποιήσεις ρεμάτων) και γενικότερα μεθόδους ορθολογικής απορροής. 

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις της μαρίνας Αλίμου διαθέτουν δίκτυο απορροής ομβρίων 

υδάτων για την ασφαλή μεταφορά των υδάτων στους φυσικούς αποδέκτες. Επιπρόσθετα, 

όπως αναφέρθηκε η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε περιοχή κατάκλυσης σύμφωνα με το 

οικείο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που έχουν καταρτισθεί από την Ειδική 
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Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρόλα αυτά ο 

κίνδυνος από καταιγίδες με πιθανή εμφάνιση πλημμυρών με αποτελέσματα οικονομικών 

απωλειών λόγω αστοχιών τεχνικών έργων δεν μπορεί εξολοκλήρου να αποκλεισθεί σε μία 

αστική περιοχή όπως η μελετώμενη. 

Συμβάντα ακραίων θερμοκρασιών (καύσωνες‐παγετώνες) αποτελούν επίσης κίνδυνο 

κυρίως της ανθρώπινης ζωής. Κατά καιρούς δεν είναι λίγα τα περιστατικά θανάτων από 

υπερβολικό καύσωνα ή αντιθέτως από ψύχος. Κύματα ψύχους ή καύσωνα στην Ευρώπη 

έχουν παρατηρηθεί σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα περιστατικά θνησιμότητας 

(χειμώνας 2005-2006 >440 θάνατοι, καλοκαίρι 2003 >70000 θάνατοι). Στην Ελλάδα 

γενικότερα λόγω γεωγραφικής θέσης δεν παρουσιάζονται σημαντικά ποσοστά 

θνησιμότητας λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Αντίστοιχα η περιοχή μελέτης δεν 

παρουσιάζει ευπάθεια στον προαναφερόμενο κίνδυνο.  

Οι πυρκαγιές και κυρίως δασικές πυρκαγιές δυστυχώς για τον Ελλαδικό χώρο που 

καλύπτεται σε σημαντικά ποσοστά από δασική βλάστηση, αποτελούν έναν από τους 

βασικότερους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν ζημία στην ανθρώπινη ζωή και 

περιουσία αλλά και στα φυσικά οικοσυστήματα (καλοκαίρι 2007). Οι κυριότερες αιτίες 

περιλαμβάνουν τις γεωργικές δραστηριότητες όπως η καύση ξερών χόρτων, η απόρριψη 

αναμένων τσιγάρων, η απόρριψη απορριμμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και η 

καύση αυτών ως μέθοδος διαχείρισης, κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί), ατυχήματα 

(τροχαία, βιομηχανικά, βλάβες μηχανολογικού εξοπλισμού, κλπ). Η περιοχή μελέτης λόγω 

της έντονης αστικοποιημένης μορφή της με την ανάπτυξη κατοικιών και δραστηριοτήτων 

παροχής υπηρεσιών και την μειωμένη φυσική-χλωριδική κάλυψη αλλά και την 

απομακρυσμένη θέση της από βιομηχανική ζώνη, δεν παρουσιάζει σημαντικά ποσοστά 

ευπάθειας σε εμφάνιση πυρκαγιών. 

Παρόλα αυτά όλες οι δραστηριότητες ενέχουν κινδύνους εμφάνισης πυρκαγιών, άλλες σε 

μεγαλύτερο βαθμό λόγω πιθανών διεργασιών (πχ παραγωγική δραστηριότητας) και άλλες 

σε μικρότερο. Η εν λόγω δραστηριότητα εξαιτίας του είδους που εξυπηρετεί (τουριστική 

δραστηριότητα) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών λόγω μη 

ύπαρξης παραγωγικής δραστηριότητας με αέρια, υγρά ή στερεά καύσιμα, εκρηκτικές ύλες, 

κλπ. Παρόλα αυτά η πιθανότητα εμφάνισης δεν μπορεί να αποκλεισθεί καθώς ενδέχεται να 

οφείλεται σε τυχαία γεγονότα μη άμεσα προβλεπόμενα (πχ υπολείμματα τσιγάρων, κοκ). Η 

μαρίνα Αλίμου έχει εφοδιασθεί με όλα τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας και έχει λάβει το 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 849/Φ.701.31/02.05.14 - ΧΠΕ 75261 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. 

Οι ξηρασίες κατατάσσονται στα ακραία κλιματικά φαινόμενα ενός τόπου. Ξεκινούν πάντοτε 

από τη μείωση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων μιας περιοχής σε μια συγκεκριμένη 
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χρονική περίοδο σημαντικά κάτω από το μέσο όρο της, ή κάτω από μία κρίσιμη τιμή που 

καθορίζει την έναρξη της ξηρασίας. Ως λειψυδρία ορίζεται η έλλειψη ή η ανεπάρκεια του 

νερού. Έλλειψη ή ανεπάρκεια νερού δημιουργείται και από τη μη ορθολογική χρήση του, 

είτε στην περίπτωση που το έχουμε σε επάρκεια, είτε στην περίπτωση που κάνουμε 

αλόγιστη χρήση των υπέργειων ή υπόγειων αποθεμάτων του. Το πρόβλημα έλλειψης 

νερού επιδεινώνεται συνεχώς λόγω της αυξημένης ζήτησης για νερό και της μειωμένης 

βροχόπτωσης, που οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές. Παρόλο που ως φαινόμενο απαιτεί 

ιδιαίτερη μέριμνα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η περιοχή μελέτης δεν 

είναι άμεσα προσβαλλόμενη από το συγκεκριμένο φαινόμενο τουλάχιστον κατά το χρόνο 

μελέτης.  

Κίνδυνοι γεωφυσικών καταστροφών όπως χιονοστιβάδες ή κατολισθήσεις δεν αποτελούν 

άμεσα αναμενόμενη απειλή για την παράκτια περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Αθηνών, λόγω φυσικού ήπιου ανάγλυφου, χαμηλών υψομέτρων και έντονα 

αστικοποιημένης ανάπτυξης. Φαινόμενα κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων μπορεί να 

αποτελούν σημαντικές απειλές για έργα σε ορεινές περιοχές με μεγάλα υψόμετρα και 

σημαντικές κλίσεις.  

Οι σεισμοί και τα ηφαίστεια είναι δύο γεωλογικά φαινόμενα που έχουν κοινά αίτια 

δημιουργίας και αποτελούν διεργασίες που δρουν στο εσωτερικό της γης. Στον ελληνικό 

χώρο το Ηφαιστειακό Τόξο του Αιγαίου αποτελείται από τα ηφαίστεια των Λιχάδων, του 

Σουσακίου, του Πόρου, των Μεθάνων, της Μήλου, της Κιμώλου, της Σαντορίνης, της 

Αντιπάρου, των Χριστιανιών, της Κω και της Νισύρου. Από τα ηφαίστεια αυτά την 

κυριότερη δράση έχουν τα ηφαίστεια της Νισύρου και της Σαντορίνης. Η πιο πρόσφατη 

ηφαιστειακή δράση του ηφαιστείου της Σαντορίνης χρονολογείται από το 1950, ενώ η 

αντίστοιχη του ηφαιστείου της Νισύρου από το 1888. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής υπάγεται στην Ζώνη Ι και χαρακτηρίζεται από μικρή σεισμική 

επικινδυνότητα (Ε.Α.Κ. 2000). Η περιοχή γενικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή με 

ήπια σεισμική συμπεριφορά. Στον χάρτη επικέντρων στην περιοχή μελέτης δεν εμφανίζεται 

κάποιο επίκεντρο σεισμού που να έγινε αισθητός με ένταση μεγαλύτερο τον 5,9 Richter 

(σεισμική δόνηση της 07.09.99, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Richter με επίκεντρο 

την Πάρνηθα).  

Η δόνηση του εδάφους δύναται επίσης να προκαλέσει δευτερογενή φαινόμενα όπως οι 

κατολισθήσεις και τα τσουνάμι, με τα τελευταία να προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις τόσο 

σε τεχνικές υποδομές όσο και σε ανθρώπινη ζωή κυρίως σε παράκτιες περιοχές, αν και η 

εκδήλωση ενός τσουνάμι μπορεί να επηρεάσει περιοχές αρκετά χιλιόμετρα στο εσωτερικό 

της ακτογραμμής. Στον Ελλαδικό χώρο έχει καταγραφεί ότι από το σεισμό 7,5 βαθμών της 

κλίμακας Richter, που σημειώθηκε στις 9 Ιουλίου 1956 στα νότια της Αμοργού 
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δημιουργήθηκε παλιρροϊκό κύμα το οποίο σάρωσε τις Ανατολικές ακτές της Κρήτης, με 

παλιρροϊκά κύματα, ύψους 2,5 μέτρων, χωρίς, ευτυχώς, απώλειες ή ζημίες. Όπως 

αναφέρθηκε και στην παράγραφο 8.13 η κυριότερη συνιστώσα των θαλασσίων ρευμάτων 

στην περιοχή μελέτης είναι η ανεμογενής. Σύμφωνα με τα στοιχεία γενικής κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα, τα ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή του έργου έχουν συνήθως Α-ΒΔ 

διεύθυνση και η ταχύτητά τους κυμαίνεται από 0,1 έως 0,6 κόμβους. Οι τιμές των συνήθων 

διακυμάνσεων της ελεύθερης επιφάνειας της θάλασσας λόγω αστρονομικών παλιρροιών 

είναι μικρές, με το μέσο εύρος να βρίσκεται κοντά στα 10 cm, τιμή συνήθης για τον 

ελλαδικό χώρο (Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού). Από τα παραπάνω θα 

μπορούσε να εξαχθεί ότι η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει σημαντική τρωτότητα σε 

σεισμική δραστηριότητα χωρίς όμως να σημαίνει ότι σεισμικά γεγονότα δεν μπορούν να 

εκλείψουν, καθώς επίσης δεν παρουσιάζει και σημαντική ευπάθεια σε τσουνάμι λόγω της 

γεωγραφικής θέσης της που παρότι παράκτια, βρίσκεται σε περιβάλλον προστατευμένο 

(Σαρωνικός Κόλπος). 

Πέραν όμως από τους γεωφυσικούς ή υδρομετεωρολογικούς κινδύνους υφίστανται και οι 

«τεχνολογικοί» κίνδυνοι οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν σε ατυχήματα λόγω ανθρώπινης 

δραστηριότητας τα οποία μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές αλλά και ζημία σε φυσικό 

περιβάλλον καθώς και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μεγάλο τεχνολογικό ατύχημα είναι ένα 

συμβάν όπως πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις 

κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ή κατά τη διαδικασία διακίνησης, στην οποία 

υπάρχουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες και προκαλεί μεγάλους κινδύνους, 

άμεσους ή απώτερους στον άνθρωπο (εντός ή εκτός της εγκατάστασης) ή/και το 

περιβάλλον. 

Βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων είναι οι ποικιλότροπες 

επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: 

 Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (θάνατοι, τραυματισμοί, 

δηλητηριάσεις) που συμβαίνουν στους εργαζόμενους σε μία εγκατάσταση ή στους 

περιοίκους. 

 Η ανάγκη εκκένωσης μίας περιοχής από το κοινό (κατοίκους, εργαζόμενους, 

διερχόμενους) ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του ατυχήματος. 

 Καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (βιότοποι, υδατικά συστήματα, 

γεωργικές εκτάσεις). 

 Υλικές ζημιές στην εγκατάσταση και στις περιουσίες της ευρύτερης του ατυχήματος 

περιοχής. 

Οι πετρελαιοκηλίδες είναι υπεύθυνες για εκτεταμένη ρύπανση και καταστροφή της 

χλωρίδας και της πανίδας στην έκταση που καταλαμβάνουν. Μπορούν να προκληθούν 
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από ατυχήματα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, από τον παράνομο καθαρισμό των 

δεξαμενών καυσίμου των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα και την απόρριψη 

χρησιμοποιημένων λιπαντικών και υπολειμμάτων καύσης, από ατυχήματα σε εξέδρες 

υποθαλάσσιων γεωτρήσεων πετρελαίου, κλπ. Η δραστηριότητα που μελετάται, δηλαδή η 

λειτουργία της μαρίνας Αλίμου στην υφιστάμενη κατάσταση καθότι εξυπηρετεί αποκλειστικά 

και μόνο τουριστικούς σκοπούς, δεν αφορά σε δραστηριότητες σχετικές με πιθανότητα 

διαρροής αργού πετρελαίου ή προϊόντων του από δεξαμενόπλοια ή λοιπές συναφείς 

δραστηριότητες. Η περίπτωση διαρροής καυσίμου από τα εξυπηρετούμενα σκάφη εντός 

της μαρίνας Αλίμου, συνιστά πιθανή απειλή για τα τοπικά φυσικά οικοσυστήματα, παρόλα 

αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχη περίπτωση ως μεγάλης έκτασης καταστροφή. 

Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι άμεσα αντιμετωπίσιμες μέσω των μεθόδων και μέτρων 

προστασίας που διαθέτουν οι τουριστικές μαρίνες για την αποφυγή εκτεταμένων ζημιών, 

όπως αναλύεται σε επόμενες παραγράφους (μέτρα αντιμετώπισης).  

Όσον αφορά στην πιθανότητα προσβολής της ευρύτερης περιοχής από πιθανή διαρροή 

αργού πετρελαίου, αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί καθότι η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 

εξυπηρετεί σχετικές μεταφορές.  

Ένα άλλο είδος κινδύνου που συγκαταλέγεται στους τεχνολογικούς, είναι η περίπτωση των 

βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή μεγάλα ατυχήματα. Μεγάλο Ατύχημα ή 

συμβάν, περιλαμβάνει μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που σχετίζεται με μία ή 

περισσότερες επικίνδυνες ουσίες και προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη 

λειτουργία μιας εγκατάστασης. Ένα τέτοιο ατύχημα προκαλεί μεγάλους κινδύνους, 

άμεσους ή απώτερους για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, εντός ή εκτός της 

εγκατάστασης, για το φυσικό περιβάλλον αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι 

ευρωπαϊκές χώρες όπως και η Ελλάδα έχουν εντάξει στο εθνικό νομοθετικό τους πλαίσιο 

σχετικές οδηγίες για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων μεγάλης έκτασης καθώς και 

μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση που συμβούν. Στην Ελλάδα έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 

172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16), η οποία εναρμονίζει την Οδηγία 2012/18/ΕΕ, γνωστή 

ως Seveso III, στην ελληνική νομοθεσία. Η ΚΥΑ αφορά στον καθορισμό κανόνων, μέτρων 

και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 

εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 

ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια 

την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και αποτελεί αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

12044/613/2007 (Β΄376), (Seveso II). Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ ορίζονται ποιες είναι οι 

νέες, οι υφιστάμενες και οι άλλες εγκαταστάσεις και περιγράφονται οι προβλέψεις και 
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προθεσμίες για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για καθεμία από αυτές. 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση κινδύνων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, είτε στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/18/ΕΕ - SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 

354/Β.17.02.16  ή Κ.Δ.Π. 347/2015) είτε ως ξεχωριστή μελέτη, είναι ένα ισχυρό εργαλείο 

για την αναγνώριση κινδύνων, τον προσδιορισμό πιθανοτήτων εκδήλωσής τους, καθώς 

επίσης την εφαρμογή μέτρων αποτροπής και περιορισμού συνεπειών. Η μελετώμενη 

δραστηριότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερόμενης εθνικής και 

ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς δεν αφορά σε βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης ή 

επεξεργασίας επικίνδυνων ουσιών και ως εκ τούτου ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος 

μεγάλης έκτασης δεν υφίσταται. Αντίστοιχα, η ευπάθεια της περιοχής μελέτης από 

αντίστοιχα ατυχήματα δεν υφίσταται καθώς η περιοχή ως αστική ζώνη με ανεπτυγμένες 

χρήσεις γης γενικής κατοικίας, υπηρεσιών και τουρισμού δεν συνορεύει με βιομηχανική 

ζώνη, εγκαταστάσεις ή μονάδες που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πρόκλησης 

μεγάλων ατυχημάτων. 

Γενικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο ως υφιστάμενο εδώ και πολλές δεκαετίες έχει 

να επιδείξει μειωμένη ευπάθεια σε υδρομετεωρολογικά και γεωφυσικά φαινόμενα που 

έχουν λάβει χώρα καθόλη τη διάρκεια ζωής του καθώς οι υποδομές του είναι επαρκώς 

συντηρημένες καθώς επίσης ανανεώνονται και εκσυγχρονίζονται (πχ δίκτυο πυρόσβεσης) 

σύμφωνα με τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας. 

 

8.15 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος – Μηδενική Λύση 

Η διατήρηση των εγκαταστάσεων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της χρήσης της μαρίνας 

Αλίμου ως ένα πόλο τουρισμού, αναψυχής και δραστηριοτήτων και είναι συμβατές με τις 

χρήσεις γης της περιοχής όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις που 

αναλύθηκαν παραπάνω. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και καθώς το έργο είναι υφιστάμενο, η υφιστάμενη 

κατάσταση θα θεωρηθεί ως παράμετρος αναφοράς για την περιγραφή και την αξιολόγηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διατήρηση της λειτουργίας της σε συνδυασμό 

με τη δυναμική εξέλιξη του περιβάλλοντος. 

Απαιτείται δηλαδή να προσδιοριστεί και μία εν δυνάμει κατάσταση, η οποία αντιστοιχεί 

στην κατάσταση που τείνει να δημιουργηθεί στο ορατό προσεχές μέλλον χωρίς με τις 

συνθήκες που θα διαμορφωθούν μελλοντικά στην υπό εξέταση περιοχή. 

Οι φυτοκοινωνικές διαπλάσεις της περιοχής μελέτης τόσο σε χερσαίο όσο και σε θαλάσσιο 

επίπεδο είναι σταθερές και προσαρμοσμένες στις βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. 

Επίσης, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 
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χρήσεις γης θα συνεχίζουν να αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες στην άσκηση 

ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον στο απώτερο μέλλον.  

Στην συνέχεια αναφέρονται συνολικά οι εν δυνάμει καταστάσεις, διαχρονικές μεταβολές και 

τάσεις εξέλιξης για επιμέρους παράγοντες και συντελεστές περιβάλλοντος: 

 Εξέλιξη κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών: Αναμένεται μηδενική αλλαγή 

στα επόμενα χρόνια. 

 Εξέλιξη μορφολογικών χαρακτηριστικών: Αναμένεται μηδενική αλλαγή στα επόμενα 

χρόνια. 

 Εξέλιξη των χαρακτηριστικών του τοπίου: Αναμένεται μικρή έως μηδενική αλλαγή 

στην ευρύτερη περιοχή. 

 Εξέλιξη γεωλογικών χαρακτηριστικών: Αναμένεται μηδενική αλλαγή στα επόμενα 

χρόνια. 

 Εξέλιξη εδαφολογικών χαρακτηριστικών: Αναμένεται μηδενική αλλαγή στα επόμενα 

χρόνια. 

 Εξέλιξη φυσικού περιβάλλοντος: Αναμένεται μηδενική αλλαγή στα επόμενα χρόνια. 

 Εξέλιξη των χρήσεων γης: Μικρή έως μηδενική αλλαγή. 

 Εξέλιξη του δομημένου περιβάλλοντος: Μικρή έως μηδενική αλλαγή. 

 Εξέλιξη του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος: Πιθανή βελτίωση λόγω των 

προβλέψεων αύξησης τουριστικής κίνησης. 

 Εξέλιξη του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος: Πιθανή βελτίωση λόγω των 

προβλέψεων αύξησης τουριστικής κίνησης. 

 Εξέλιξη των τεχνικών υποδομών: Πιθανή βελτίωση λόγω των προβλέψεων αύξησης 

τουριστικής κίνησης. 

 Εξέλιξη της κατάστασης της ατμόσφαιρας: Αναμένεται μηδενική αλλαγή στα 

επόμενα χρόνια. 

 Εξέλιξη της κατάστασης θορύβου, δονήσεων και ακτινοβολιών: Αναμένεται μηδενική 

αλλαγή στα επόμενα χρόνια. 

 Εξέλιξη της κατάστασης των νερών: Αναμένεται μικρή έως μηδενική αλλαγή στην 

ευρύτερη περιοχή. 

 Εξέλιξη της ποιότητας των υδάτων: Αναμένεται μικρή έως μηδενική αλλαγή στην 

ευρύτερη περιοχή. 

 

Μηδενική Λύση 

Το έργο όπως προαναφέρθηκε είναι στο σύνολό του υφιστάμενο. Η μηδενική λύση (παύση 

δραστηριότητας) εναντιώνεται στα πολλά πλεονεκτήματα που η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης προσφέρει, καθώς και στην επίτευξη αύξησης τουριστικής 
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κίνησης, ένα θέμα μείζονος σημασίας καθώς η μαρίνα Αλίμου ουσιαστικά αντιπροσωπεύει 

το πρόσωπου του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 151 

9.0 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

9.1 Μεθοδολογικές Απαιτήσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφούν και θα αξιολογηθούν τυχόν σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από τη διατήρηση της λειτουργίας του έργου. 

προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στην περιοχή με 

ταυτόχρονη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, στα επιμέρους κεφάλαια 

περιλαμβάνονται και οι αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του 

έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω 

έργο / δραστηριότητα όπως προτείνεται. 

Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή 

ισοδύναμα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) 

που επικρατούν σε μία περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, 

δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής 

παραμέτρου, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, αναστρέψιμη ή μόνιμη και άμεση ή έμμεση. 

Στο παρόν έργο, δεν διαφαίνονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα 

καθώς είναι έργο που επηρεάζει τομείς κυρίως τοπικής και εθνικής σημασίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) στο 

περιβάλλον που προκύπτουν από τη λειτουργία του μελετώμενου τουριστικού λιμένα και η 

συσχέτισή τους με τα χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

 

9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Η υφιστάμενη δραστηριότητα του τουριστικού λιμένα δεν αναμένεται να προκαλέσει καμία 

διαταραχή στο κλίμα και στο βιοκλίμα της περιοχής κατά τη φάση λειτουργίας της υπό 

μελέτη δραστηριότητας. 

Συνολικά η υφιστάμενη δραστηριότητα της λειτουργίας του τουριστικού λιμένα δεν 

αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές εκπομπές ύλης (υδρατμούς, σκόνες κλπ), ενέργειας 

ή αερίων ούτε και μεταβολές στην ανακλαστικότητα του εδάφους ώστε να παρατηρηθούν 

αλλαγές στο μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, είτε τοπικά είτε 

σε μεγαλύτερη έκταση. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα λιμενικά έργα υφίστανται στην περιοχή πάνω από 

τριάντα χρόνια και ως εκ τούτου η μαρίνα Αλίμου είναι συμβατή με την έντονα 

αστικοποιημένη παραλιακή ζώνη της πρωτεύουσας.  
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Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από 

την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν 

διαφαίνονται. 

 

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η υφιστάμενη δραστηριότητα του τουριστικού λιμένα δεν αναμένεται να προκαλέσει καμία 

διαταραχή στη γεωμορφολογία και στο τοπίο της περιοχής καθώς είναι ήδη διαμορφωμένη 

εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της ανάπτυξης της έντονα αστικοποιημένης παραλιακής 

ζώνης της Αθήνας και συμβατή με τη φυσιογνωμία αυτή του τοπίου.  

Το τοπίο στην περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται ως έντονα αστικοποιημένο. Η βασική 

επίπτωση ενός έργου στο τοπίο προκύπτει από τον τρόπο, με τον οποίο αυτό εντάσσεται 

οπτικά στο φυσικό περιβάλλον. Ο βαθμός αλλοίωσης ενός τοπίου εξαρτάται καταρχήν από 

το βαθμό ευαισθησίας και τρωτότητας του. Όσο πιο ενδιαφέρον από αισθητικής άποψης 

είναι ένα τοπίο τόσο πιο ευαίσθητο είναι στις αλλοιώσεις – επεμβάσεις. 

Στην περίπτωση της μαρίνας Αλίμου δεν θα υπάρξει αρνητική επίπτωση σχετική με την 

αλλαγή του αισθητικού περιβάλλοντος καθώς η αστικοποιημένη εικόνα των λιμενικών 

εγκαταστάσεων σαφώς παραμένει σε συμβατότητα με την ευρύτερη περιοχή ενώ θετικές 

επιπτώσεις αναμένονται από τη διατήρηση των χώρων φυτεύσεων και πρασίνου. 

Επιπτώσεις σχετικές με τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά που απορρέουν 

από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων 

μπορούν να υπάρξουν σε περίπτωση πιθανής καταστροφής των τεχνικών έργων που 

συνθέτουν τη λειτουργία της μαρίνας (αστοχία κρηπιδωμάτων, προβλητών, κλπ). Όμως, 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 9.14 η ευπάθεια του έργου σε φυσικές 

καταστροφές ή ατυχήματα είναι περιορισμένη τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης του όσο 

και της λειτουργίας του ως εγκατάσταση κυρίως εξυπηρέτησης τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 

9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Η διατήρηση της λειτουργίας του τουριστικού λιμένα δεν αναμένεται να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στο γεωλογικό, τεκτονικό και εδαφολογικό καθεστώς της περιοχής μελέτης και 

της ευρύτερης περιοχής. 

Η φύση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η συνολική λειτουργία της υφιστάμενης 

δραστηριότητας δεν προκαλούν αλλοιώσεις ή κατατμήσεις πετρωμάτων. Δεν αναμένονται 

διασπάσεις, συμπιέσεις, υπερκαλύψεις ή μετατοπίσεις του εδαφικούς στρώματος 
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δεδομένου ότι η μαρίνα Αλίμου είναι υφιστάμενη δραστηριότητα. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του τουριστικού λιμένα δεν πρόκειται να υπάρξουν επιπτώσεις 

στο έδαφος και στη γεωλογία. Ιδιαίτερα σημαντική έμμεση θετική επίπτωση στο έδαφος θα 

έχει η διατήρηση της ορθής και νόμιμης διαχείρισης και διάθεσης των παραγόμενων / 

συλλεγόμενων αποβλήτων, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων 

που θα προκύπτουν από την προτεινόμενη δραστηριότητα. Τα απορρίμματα των 

επισκεπτών της περιοχής μελέτης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της προτεινόμενης 

δραστηριότητας θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται με απορριμματοφόρα στον Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Υγρά απόβλητα όπως πετρελαιοειδή απόβλητα, 

απόβλητα που περιέχουν μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης, κλπ καθώς και στερεά απόβλητα όπως απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, 

απόβλητα από φίλτρα λαδιού, μπαταρίες, κλπ θα συλλέγονται και θα διατίθενται από ειδικά 

εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους φορείς για τον σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, στα πλαίσια διατήρησης της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης θα 

πραγματοποιείται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 

αποχετευτικού δικτύου. 

Όσον αφορά στη δίαιτα των ακτών, επισημαίνεται ότι τα εξωτερικά λιμενικά έργα της 

μαρίνας έχουν κατασκευαστεί πριν από τριάντα και πλέον έτη, με συνέπεια η ακτή να 

βρίσκεται πλέον σε ισορροπία οπότε και δεν αναμένονται ακτομηχανικές επιπτώσεις.  

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά που 

απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών 

ατυχημάτων δεν διαφαίνονται. 

 

9.5 Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον 

9.5.1  Επιπτώσεις στη βλάστηση – βιότοπους & στην πανίδα 

Κατά τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα δεν επηρεάζεται η χλωρίδα της περιοχής. Η 

υφιστάμενη δραστηριότητα του τουριστικού λιμένα δεν προβλέπει εργασίες αποψίλωσης ή 

εκχέρσωσης που μπορεί να καταστρέψουν τη χλωρίδα της περιοχής. Επιπρόσθετα μέσω 

των φυτεύσεων δένδρων, καλλωπιστικών φυτών, κοκ που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το 

παρελθόν και για τα οποία προβλέπεται συντήρηση-διατήρηση ενισχύεται η προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ειδών της χερσαίας χλωρίδας και πανίδας. 

Επίσης, τα υγρά απόβλητα που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη 

ναυσιπλοΐα σκαφών αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, υφαλοχρώματα, έλαια μηχανών, 

εκπλύσεις χερσαίας ζώνης απόθεσης σκαφών κλπ), θα πρέπει να διαχειρίζονται 
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κατάλληλα έτσι ώστε να προάγεται η προστασία του ευρύτερου θαλάσσιου και χερσαίου 

περιβάλλοντος. 

Δεδομένου ότι δεν προβλέπονται επεμβάσεις στα υφιστάμενα λιμενικά έργα, τα 

οικοσυστήματα του ρέματος της Πικροδάφνης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της 

Αττικής που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 

281/Δ/1993), δεν θα επηρεαστούν. 

Επίσης καθώς το έργο είναι υφιστάμενο εδώ και πολλές δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί 

εναρμόνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας με τη πιθανή διαβίωση ειδών πανίδας στην 

περιοχή. 

Επιπτώσεις στη βλάστηση – βιότοπους & στην πανίδα που απορρέουν από την ευπάθεια 

του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων μπορούν να 

υπάρξουν σε περίπτωση πιθανής πυρκαγιάς και κατ’ επέκταση καταστροφής των 

χερσαίων οικοσυστημάτων. Όμως, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 9.14 

η ευπάθεια του έργου σε πυρκαγιά είναι περιορισμένη λόγω της έντονα αστικοποιημένης 

μορφής της ευρύτερης περιοχής μελέτης και της ικανής απόστασης του έργου από 

εκτάσεις με δασική βλάστηση. Επίσης, οι επιπτώσεις από ενδεχόμενο φαινόμενο 

πυρκαγιάς αποφεύγονται μέσω της τήρησης των μέτρων που έχουν εγκριθεί στη μελέτη 

παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία για 

το σύνολο των εγκαταστάσεων της μαρίνας Αλίμου. 

Επιπλέον, πιθανές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους 

φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων μπορούν να προκληθούν στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα λόγω πιθανών διαρροών καυσίμου και ειδικότερα πετρελαίου και 

παραγώγων του, από διερχόμενα δεξαμενόπλοια στην ευρύτερη ανοιχτή θάλασσα. Η 

πιθανότητα αντίστοιχων καταστάσεων υφίσταται εξαιτίας της φύσης του έργου (τουριστικός 

λιμένας) και της θέσης του (παράκτια περιοχή). Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια κυρίως 

οικοσυστήματα που προκαλούνται από την έκχυση πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον 

είναι:  

 Μείωση της διαπερατότητας του φωτός με συνέπεια να αναστέλλεται η 

φωτοσύνθεση των θαλασσίων φυτών & της δυνατότητας διάλυσης ατμοσφαιρικού 

οξυγόνου στο νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασφυκτικές καταστάσεις για 

τη βιοκοινωνία. 

 Αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα των θαλάσσιων περιοχών. 
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9.5.2  Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το Δίκτυο Natura 2000 

της περιοχής 

Επίσης, δεδομένου ότι η απόσταση του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα από την 

πλησιέστερη περιοχή Natura 2000 είναι γύρω στα 5km (Υμηττός - Αισθητικό Δάσος 

Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης - GR3000006 - SCI & Όρος Υμηττός - GR3000015-

SPA), δεν αναμένονται επιπτώσεις από την υφιστάμενη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου. 

Παρόλα αυτά η δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στη διαφύλαξη των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του δικτύου Natura 2000 μέσω: 

 Της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών μέσω της ενημέρωσής τους για το σημαντικό 

οικολογικά ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μέσω διάθεσης ενημερωτικού υλικού. 

 

9.5.3  Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς επεμβάσεις σε 

δασικές εκτάσεις 

Στην υπό μελέτη δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις και ως εκ τούτου 

δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

Γενικά, η ύπαρξη δικτύου πυρόσβεσης και προσωπικού για τον έλεγχο και επιτήρηση της 

περιοχής, κρίνουν το σύνολο του έργου θετικό ως προς τις επιπτώσεις σε οποιαδήποτε 

βλάστηση. 

 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Οι επιπτώσεις που αφορούν στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μελέτης θα 

αξιολογηθούν εκτιμώντας τρεις βασικές ενότητες, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις 

χρήσεις γης, τη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την 

πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μελέτης. 

Συνολικά, όπως θα αξιολογηθεί και θα παρουσιασθεί παρακάτω, οι επιπτώσεις στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον από την λειτουργία της δραστηριότητας θα έχουν θετικό 

αποτύπωμα, καθώς η δραστηριότητα συμβάλλει στη διατήρηση της τουριστικής ανάπτυξης 

όχι μόνο της περιοχής αλλά και στο σύνολο της χώρας και κατ’ επέκταση στην εθνική 

οικονομική ανάπτυξη.  

 

9.6.1  Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης  

Με την προτεινόμενη δραστηριότητα δεν προβλέπονται μεταβολές στον χωροταξικό 

σχεδιασμό και στις χρήσεις γης.  
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Το πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού δεν απαγορεύει ούτε περιορίζει την προτεινόμενη 

δραστηριότητα. Η χρήση είναι απολύτως συμβατή με τις κυρίαρχες χρήσεις γης της 

περιοχής αλλά και απολύτως συμβατή με τις θεσμικά κατοχυρωμένες χρήσεις, όπως έχει 

παρουσιασθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο 5.2. 

Η διατήρηση των υποδομών της περιοχής θα προσελκύσει επισκέπτες τόσο από το 

εξωτερικό όσο και άλλους με συνέπεια την ανάδειξη των υφιστάμενων χρήσεων της 

περιοχής. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης δύνανται να χαρακτηρισθούν ως 

θετικές από τη διατήρηση της λειτουργίας της δραστηριότητας. 

Γενικά, η διατήρηση της επικοινωνίας της μαρίνας τόσο με το παρακείμενο παράκτιο 

μέτωπο, όσο και με το αστικό περιβάλλον, μέσω της λειτουργίας της στα πλαίσια της 

νομιμότητας, συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση του ρόλου που οφείλει να 

διαδραματίζει μια τέτοιας κλίμακας και σημασίας υποδομή, όπως η μαρίνα Αλίμου και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας παραλιακής πόλης, σε συμβατότητα με 

τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τον χωροταξικό σχεδιασμό. 

 

9.6.2  Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η διατήρηση της λειτουργίας του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα, δεν αντίκειται στο 

υφιστάμενο μοντέλο αστικής ανάπτυξης που υφίσταται στη γύρω περιοχή η οποία 

παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον, λόγω της υφιστάμενης ακτογραμμής.  

Εντούτοις, η διατήρηση του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα αναμένεται να τονώσει την 

ευρύτερη τοπική αλλά και εθνική οικονομία και κοινωνία καθώς παράλληλα με το 

τουριστικό αντικείμενο, αναδεικνύει και τον φυσικό πλούτο των περιοχών. 

Συμπερασματικά, λόγω της φύσης του έργου δεν προκαλούνται αλλαγές στην 

εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του μόνιμου πληθυσμού αλλά 

πραγματοποιείται μόνο αύξηση του παραθεριστικού πληθυσμού κατά τη περιόδους αιχμής. 

Τέλος, το έργο δεν επηρεάζει την υπάρχουσα κατοικία και δεν δημιουργεί ανάγκη για 

πρόσθετη κατοικία στην περιοχή του έργου. 

Οι επιπτώσεις στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

κατά τη φάση λειτουργίας των έργων αναμένονται θετικές καθώς κατά έμμεσο τρόπο θα 

ενισχυθούν οι λειτουργίες των γύρω περιοχών λόγω της προσέλκυσης επισκεπτών στην 

περιοχή μελέτης καθώς προσφέρεται ένας άριστος τόπος για αναψυχή και άλλες 

δραστηριότητες που προσφέρει το έργο. 
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9.6.3  Πολιτιστική κληρονομιά 

Από τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν επηρεάζονται μνημεία, 

αρχαιολογικοί χώροι ή λοιπά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα ο τουρισμός είναι συνδεδεμένος με την πολιτιστική κληρονομιά 

του τόπου, η προσέλκυση και ποιοτική εξυπηρέτηση τουριστών στην περιοχή της Αττικής 

θα έχει έμμεση θετική επίπτωση και στην πολιτιστική κληρονομιά (προβολή αρχαιολογικών 

χώρων και μνημείων, επισκεψιμότητα μουσείων και πολιτιστικών χώρων κλπ. 

Η διατήρηση της προτεινόμενης δραστηριότητας αναμένεται να συμβάλλει στην ανάδειξη 

των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής λόγω της προσέλκυσης τουριστών και 

επισκεπτών. 

 

Επιπτώσεις σχετικές με το ανθρωπογενές περιβάλλον που απορρέουν από την ευπάθεια 

του υφιστάμενου έργου σε πιθανούς κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών 

ατυχημάτων, δεν διαφαίνονται ως σημαντικές σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον 

της περιοχής μελέτης, καθώς το έργο παρουσιάζει μικρή τρωτότητα σε κινδύνους που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσες μεταβολές στον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό, 

χρήσεις γης, διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 

μελέτης. Ως άξιο αναφοράς είναι η αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων στην 

προσέλκυση του τουρισμού σε ενδεχόμενη λόγου χάρη καταστροφή των υποδομών της 

μαρίνας Αλίμου από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα, καθώς στην Ελλάδα 

ο τουρισμός είναι συνδεδεμένος με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και η μαρίνα 

Αλίμου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. 

 

9.7 Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις  

Η διατήρηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, συμβάλει στην αναβάθμιση 

της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της Αττικής αλλά και του συνόλου της χώρας και 

κατά ακολουθία στην οικονομική βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα, δεδομένης της 

σπουδαιότητας της μαρίνας Αλίμου. 

Σε σχέση με την αναψυχή, όπως προαναφέρθηκε η διατήρηση του υφιστάμενου έργου θα 

επιφέρει θετικές επιπτώσεις καθώς η περιοχή χρησιμοποιείται για αναψυχή.  

Η ανάδειξη του έργου μπορεί να προσφέρει ένα θέλγητρο σε επισκέπτες που θα ήθελαν να 

ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στη μεγαλύτερη τουριστική μαρίνα της Ελλάδας, γεγονός το 

οποίο βοηθάει στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος το οποίο είναι 

καθοριστικής σημασίας για την εθνική οικονομία.  
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Όσον αφορά στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, εκ φύσεως η εκμετάλλευση της 

ελληνικής παραλιακής ζώνης είναι συνώνυμη με την ανάπτυξη και μάλιστα με την βιώσιμη 

και αειφορική μορφή της. 

Η διατήρηση της λειτουργίας της μαρίνας Αλίμου: 

 Ενισχύει τον τουρισμό μέσω της παροχής οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών 

για τους επισκέπτες και τουρίστες προσφέροντας επαρκείς θέσεις ελλιμενισμού 

σκαφών διαφόρων μεγεθών. 

 Ενισχύει την προβολή των ευρύτερων τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής 

τόσο στο παράκτιο μέτωπο όσο και προς τον αστικό ιστό 

 Ευνοεί την τοπική αυτοδιοίκηση και απασχόληση καθώς υφίσταται δημιουργία-

διατήρηση-αύξηση θέσεων εργασίας, τόσο εντός της εγκατάστασης όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή της μαρίνας όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματίες και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η ενίσχυση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων σε 

τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο καθώς το μέγεθος, και η εμβέλεια του έργου, επιφέρει 

αυτοτελώς οικονομικά οφέλη που επηρεάζουν αισθητά την εθνική οικονομία 

Συνολικά, οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και οικονομία από τη διατήρηση της 

λειτουργίας της μαρίνας Αλίμου, είναι θετικές και έχουν χαρακτήρα συνδεδεμένο με 

τουριστική ανάπτυξη.  

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε 

κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων μπορούν να υπάρξουν ως 

προς την μείωση της τουριστικής επισκεψιμότητας σε περίπτωση προσβολής από φυσικές 

καταστροφές ή ατυχήματα με συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική, υπερτοπική 

αλλά και εθνική οικονομία δεδομένης της σπουδαιότητας της μαρίνας Αλίμου ως τον 

μεγαλύτερο τουριστικό λιμένα των Βαλκανίων.  

Όμως, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 9.14 η ευπάθεια του έργου σε 

φυσικές καταστροφές είναι περιορισμένη τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης του όσο και 

της λειτουργίας του ως εγκατάσταση κυρίως εξυπηρέτησης τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 

9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

Οι τεχνικές υποδομές περιλαμβάνουν το δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων & σκαφών της 

περιοχής, το δίκτυο νερού, το δίκτυο ηλεκτροδότησης, δίκτυο αποχέτευσης και το σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων. 
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9.8.1  Επιπτώσεις στο δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων & σκαφών 

Κατά την περίοδο λειτουργίας του υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα αναμένεται 

αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής τις περιόδους αιχμής με αποτέλεσμα: 

 Αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης από τις δραστηριότητες εντός χερσαίας 

ζώνης της μαρίνας Αλίμου. Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην χερσαία ζώνη του 

τουριστικού λιμένα ενισχύεται και από τις προσβάσεις στις υφιστάμενες 

περιφερειακές και έμμεσα εξαρτημένες δραστηριότητες, όπως τα κέντρα εστίασης, 

το κολυμβητήριο, το πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο εξυπηρέτησης οχημάτων 

διερχομένων. 

 Αύξηση της κίνησης σκαφών σε θαλάσσια ζώνη με συνέπεια την επιβάρυνση της 

ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή. 

Οι επιπτώσεις αυτές είναι σαφώς αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες μέσω της χρήσης 

κατάλληλου συστήματος σήμανσης και σχεδίου κυκλοφορίας. 

Δεν θα προκύψουν επιπτώσεις στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας από τη 

λειτουργία του υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα και δεν αναμένεται να 

επέλθουν αλλαγές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων ή 

αγαθών στην περιοχή. 

 

9.8.2  Επιπτώσεις στο δίκτυο ύδρευσης 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό μελέτη υφιστάμενου 

τουριστικού λιμένα καθώς σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ υφίσταται ήδη 

σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής (Παράρτημα 4.). 

 

9.8.3  Επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο  

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό μελέτη υφιστάμενου 

τουριστικού λιμένα καθώς υφίσταται ήδη σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής. 

 

9.8.4  Επιπτώσεις στο δίκτυο αποχέτευσης 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό μελέτη υφιστάμενου 

τουριστικού λιμένα καθώς σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ υφίσταται ήδη 

σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής (Παράρτημα 4). 

 

9.8.5  Επιπτώσεις στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα θα 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 160 

πραγματοποιείται παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων τα οποία θα υφίστανται την 

κατάλληλη διαχείριση, όπως έχει παρουσιασθεί στα κεφάλαια 6.5.3 & 6.5.4 με συνέπεια 

την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.  

Ειδικότερα, κατά τη φάση λειτουργίας αναμένονται οι εξής κατηγορίες αποβλήτων 

σύμφωνα με τον Κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της απόφασης 2000/532/ΕΚ, 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ 

της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)]: 
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Επιπτώσεις, σχετικές με τις τεχνικές υποδομές, που απορρέουν από την ευπάθεια του 

υφιστάμενου έργου σε πιθανούς κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών 

ατυχημάτων, δεν διαφαίνονται ως άμεσες, καθώς το έργο παρουσιάζει μικρή τρωτότητα σε 

κινδύνους που θα μπορούσαν να τις επηρεάζουν. 

  Α/Α Είδος αποβλήτου 
Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 
Πηγή 

Προέλευσης 
Μορφή (Υγρό/ 

Στερεό) 

Φάση 
Λειτουργίας 

1 
Αστικά λύματα - 

βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα 

20 02 01 Ανθρωπογενής Υγρό 

2 Πετρελαιοειδή απόβλητα 16 07 08* 
Απόβλητα από 

λειτουργία 
σκαφών 

Υγρό 

3 
Απόβλητα Λιπαντικών 

Ελαίων 
13 02 05* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 
σκαφών 

Υγρό 

4 
Ανάμεικτα δημοτικά 

απόβλητα 
20 03 01 Ανθρωπογενής Στερεό 

5 Οικιακά απορρίμματα 

20 01 01, 20 
01 02, 20 01 
08, 20 01 39,  

20 03 01 

Υλικά 
συσκευασίας κτλ 

Στερεό 

6 

Απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων, υφάσματα 

σκουπίσματος, 
προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν 
μολυνθεί από επικίνδυνες 

ουσίες 

15 02 02* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 

7 

Χρώματα και βερνίκια που 
περιέχουν οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

08 01 11*. 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 

8 

Απόβλητα από 
συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα 
επικινδύνων ουσιών ή 

έχουν μολυνθεί από αυτές 

15 01 10* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 

9 
Απόβλητα από φίλτρα 

λαδιού 
16 01 07* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 

10 

Απόβλητα από μπαταρίες 
και συσσωρευτές που 

περιλαμβάνονται στα 16 
06 01, 16 06 02 ή 16 06 
03 και μεικτές μπαταρίες 
και συσσωρευτές που 
περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες 

20 01 33* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 

11 

Απόβλητα από 
απορριπτόμενο ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
εκτός του αναφερόμενου 

στο 20 01 21, 20 01 23 και 
20 01 35 

20 01 36 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 

12 

Απόβλητα από σωλήνες 
φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο 

20 01 21* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού 

σκαφών 

Στερεό 
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Παρόλη τη μικρή τρωτότητα του έργου, πιθανές καταστροφές στα τεχνικά έργα του έργου 

από ενδεχόμενα φαινόμενα φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων που παρουσιάσθηκαν 

σε προηγούμενη παράγραφο, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία των 

τεχνικών υποδομών του έργου (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης 

απορριμμάτων, κλπ) ή το δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων & σκαφών της περιοχής με 

επιπτώσεις στην προσέλκυση του τουρισμού και κατ’ επέκταση στο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

 

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Δομημένο περιβάλλον 

Γενικά δεν προβλέπεται ενίσχυση των ανθρωπογενών πιέσεων όπως αυτές 

παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 8.9. 

Πιθανότητα νέων πιέσεων δεν διαφαίνεται να δημιουργηθεί με την πρόταση διατήρησης 

της υφιστάμενης κατάστασης της εν λόγω δραστηριότητας, ενώ αντίθετα ενισχύεται η 

ανάδειξη και προστασία της περιοχής μέσω του συνδυασμού τουρισμού και αναψυχής. 

Επιπτώσεις σχετικές με τις ανθρωπογενείς πιέσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του 

έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν διαφαίνονται. 

 

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής μελέτης προέρχεται 

κυρίως από τις πιέσεις: 

 από την οικιακή θέρμανση (σόμπες, τζάκια) κατά τη χειμερινή περίοδο 

 από τα διερχόμενα οχήματα επισκεπτών της μαρίνας Αλίμου στις εγκαταστάσεις 

που εμπίπτουν εντός ορίων ιδιοκτησίας 

 από τα οχήματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της μαρίνας Αλίμου 

 από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη στο χώρο της μαρίνας Αλίμου αλλά και από τα 

διερχόμενα και κατευθυνόμενα σκάφη στους λιμένες της γύρω περιοχής 

 λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της μαρίνας Αλίμου 

 δυσάρεστες οσμές από τα μαγειρεία των γειτονικών στην μαρίνα χώρων εστίασης, 

κλπ. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κύρια αιτία πίεσης στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον στην περιοχή του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα Αλίμου προέρχεται από την 

κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη γειτονική Λ. Ποσειδώνος η οποία ενδέχεται να 

παρουσιάζει υψηλούς φόρτους. 
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Κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν επιβαρύνεται σημαντικά η 

ατμόσφαιρα από τα παραγόμενα καυσαέρια ή παραγόμενη σκόνη των οχημάτων των 

επισκεπτών, δεδομένου μάλιστα ότι οι δρόμοι πρόσβασης και οι χώροι στάθμευσης και 

κυκλοφορίας των οχημάτων είναι ασφαλτοστρωμένοι/τσιμεντοστρωμένοι.  

Συμπερασματικά, κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν αναμένεται να παράγονται 

ποσότητες αέριων ρύπων που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. 

Τέλος, τα κτίρια των χώρων υγιεινής περιβάλλονται από δέντρα με αποτέλεσμα να 

αποφεύγονται όποιες οσμές και όχληση. 

Συνολικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση 

λειτουργίας θα είναι ασθενείς αρνητικές, μερικώς αντιμετωπίσιμες και σαφώς θα έχουν 

τοπικό χαρακτήρα. 

Επιπτώσεις σχετικές με ποιότητα του αέρα που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου 

σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν διαφαίνονται. 

 

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Ακουστικό περιβάλλον 

Η ένταση του θορύβου μετράται σε dB και όσον αφορά τις ακουστικές συχνότητες δηλαδή 

το φάσμα των συχνοτήτων που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί, σε dB(A). Η μεταβολή 

της κλίμακας μέτρησης είναι εκθετική. Γενικά ισχύει ότι σε μια σημειακή ακίνητη πηγή η 

διάδοση ακολουθεί μια μείωση 6dB για κάθε διπλασιασμό της απόστασης πηγής - δέκτη. 

Για την εκτίμηση του θορύβου από την πηγή υπολογίζεται η ηχομείωση λόγω απόστασης 

και περίθλασης καθώς και άλλες παράμετροι όπως: 

 Ατμοσφαιρική απορρόφηση: Είναι σημαντική μόνο για περιπτώσεις αποστάσεων 

της τάξης άνω των 100 μέτρων και ηχητικών πηγών που χαρακτηρίζονται από 

σημαντική ενέργεια στις υψηλές συχνότητες. 

 Μετεωρολογικές συνθήκες. Η επίπτωση της διεύθυνσης του ανέμου, της 

θερμοκρασίας και της φύσης του εδάφους παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάχυση του 

θορύβου. 

 Ανακλαστικό έδαφος και εμπόδια: Διάφορα εμπειρικά μοντέλα (π.χ. DΕLΑΝΥ, 

ΒΑΖLΕΥ) επιτρέπουν την αξιολόγηση της ηχομείωσης και των ανακλαστικών 

χαρακτηριστικών του εδάφους εισάγοντας τη παράμετρο «αντίσταση στη ροή» που 

χαρακτηρίζει την ακουστική συμπεριφορά του εδάφους σε όλες τις συχνότητες. 

Παραδείγματα τιμών θορύβου 

Το όριο πόνου του ανθρώπινου αυτιού είναι τα 120dB(A), και αντιπροσωπεύει τον 
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παραγόμενο θόρυβο κατά την απογείωση ενός μαχητικού αεροσκάφους Jet με την χρήση 

μετακαυστήρα, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μερικές ενδεικτικές τιμές θορύβου για να γίνει η κλίμακα 

αυτή αντιληπτή. 

Απόσταση πηγής 
θορύβου (m) 

Δραστηριότητα Τιμή θορύβου dB(A) 

- Όριο πόνου αυτιού 120 

250 Απογείωση αεροσκάφους 110 

7 Κρουστικό κομπρεσέρ 98 

100 Πετρελαιοκίνητο φορτηγό (50km/h) 65 

100 Ι.Χ. αυτοκίνητο (65km/h) 58 

300 Θόρυβος από Α/Π 45 

- Νύχτα σε αγροτική περιοχή 40 

Πίνακας 18: Τιμές θορύβου 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η κύρια πηγή θορύβου στην περιοχή μελέτης 

είναι λόγω της κυκλοφορίας στην γειτονική Λεωφόρο Ποσειδώνος και των πέριξ στη 

μαρίνας Αλίμου δρόμων, ενώ μικρή επιβάρυνση στο ακουστικό περιβάλλον αναμένεται ότι 

θα προέρχεται από τα διερχόμενα οχήματα στους δρόμους εντός των εγκαταστάσεων 

αυτής για την εξυπηρέτηση των χρηστών της ευρύτερης, κλπ περιοχής.  

Ιδιαίτερα περιορισμένες εντοπίζονται και οι εκπομπές θορύβου όσον αφορά στις 

κλιματιστικές μονάδες που είναι τοποθετημένες εντός των διαφόρων χώρων. Δεν 

υφίστανται ενοχλητικοί θόρυβοι, αφού χρησιμοποιούνται αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου 

τύπου μικρής ισχύος.  

Εν γένει, οι επιπτώσεις λόγω θορύβου αναμένονται περιορισμένες καθώς η δραστηριότητα 

εκ φύσης δεν εμπίπτει σε αυτές με το χαρακτηρισμό ως οχλούσες. 

Δονήσεις 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με δονήσεις κατά τη διατήρηση της λειτουργίας του 

υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου όπως παρουσιάσθηκε. 

Ακτινοβολίες 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με ακτινοβολίες κατά τη διατήρηση της λειτουργίας 

του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου όπως παρουσιάσθηκε. 

Επιπτώσεις σχετικές με θόρυβο, δονήσεις ή ακτινοβολίες που απορρέουν από την 

ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν 

διαφαίνονται. 
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9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη διατήρηση της 

λειτουργίας του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου όπως παρουσιάσθηκε. 

Επίσης, επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία που απορρέουν από την 

ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν 

διαφαίνονται. 

 

9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα 

Οποιαδήποτε δημιουργία υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου 

τουριστικού λιμένα, απαιτεί την ορθή διαχείρισή τους. Η διάθεση λιπαντικών ελαίων, 

ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών πραγματοποιείται μέσω της διάθεσης σε κατάλληλους 

αδειοδοτημένους φορείς για το σκοπό αυτό.  

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις είναι αυτές που αφορούν στα θαλάσσια ύδατα, ενώ δεν 

αναμένονται επιπτώσεις σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα της περιοχής μελέτης. 

Μια σχετικά σημαντική πηγή ρύπανσης στα θαλάσσια ύδατα από ανθρωπογενή λύματα, 

δύναται να αποτελέσει η εκκένωση τυχόν λυμάτων από τις τουαλέτες των ελλιμενιζόμενων 

σκαφών. Η ενδεχόμενη εισροή τέτοιων οργανικών ρύπων στην διαμορφωμένη κλειστή 

λεκάνη του λιμενίσκου θα αποτελούσε μια σχετικά σημαντική αρνητική επίπτωση που θα 

επιτάχυνε τον ευτροφισμό του θαλάσσιου νερού. Όμως, όπως διαπιστώθηκε κατά την 

αυτοψία στην περιοχή μελέτης (και όπως φαίνεται μερικά και στις φωτογραφίες), το νερό 

είναι διαυγές και δεν υπάρχει δυσοσμία, άρα οι τωρινές συνθήκες λειτουργίας είναι καλά 

ανεκτές.  

Λιγότερο σημαντική (παρόμοια) πηγή θαλάσσιας ρύπανσης, ενδέχεται να αποτελέσει η 

χρήση νιπτήρα κουζίνας (π.χ. για πλύσιμο πιάτων) και μπάνιου (ντους) λουτρού (που 

τυχόν θα βρίσκεται σε ελλιμενιζόμενα σκάφη). Ενώ τέτοια απόβλητα (συλλογικά 

ονομαζόμενα greywater) θεωρούνται ελαφρότερη επιβάρυνση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος από τα απόβλητα της τουαλέτας, το γεγονός ότι περιέχουν απορρυπαντικές 

ουσίες δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα επειδή ενισχύει τις ευτροφικές συνθήκες. Η 

τυχούσα παρουσία θρεπτικών ουσιών (π.χ. φωσφόρου και αζώτου) αλλά και η 

περιεκτικότητα τοξικών (οργανικών) χημικών σε μερικά τέτοια απορρυπαντικά (ειδικά των 

υγρών σαπουνιών που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό των χεριών από βαριές εργασίες) 

δύνανται να προκαλέσουν φυσικά (π.χ. άφριση), χημικά αλλά και βιολογικά προβλήματα 

στην λεκάνη του τουριστικού λιμένα αλλά και γειτονική παράκτια ζώνη. Όπως και στην 

περίπτωση των λυμάτων τουαλέτας, τα απόβλητα νιπτήρα και (τυχόν υπάρχοντος) 

μπάνιου, δε θα πρέπει να εκκενώνονται εντός θαλάσσιας περιοχής του τουριστικού λιμένα. 
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Τυχόν απόρριψη υγρών ή στερεών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία και 

συντήρηση της μηχανής των σκαφών (π.χ. πετρέλαια, λάδια, βρώμικα νερά, διαρροές 

παλαιότερων μηχανών κατά την λειτουργία), μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στα νερά της μαρίνας Αλίμου. Ειδικά λόγω της κλειστής γεωμετρίας του, η 

τυχόν είσοδος τέτοιων ρύπων στο νερό θα έχει σημαντικές δυσμενείς φυσικές και 

αισθητικές επιπτώσεις (π.χ. επιφανειακές κηλίδες πετρελαίου ή λαδιών, μείωση διείσδυσης 

του ηλιακού φωτός), αλλά και επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον (π.χ. επικάλυψη 

βενθικών φυτικών οργανισμών). Επομένως, κατά την παραμονή των σκαφών στις 

εγκαταστάσεις πρέπει να απαγορεύεται η απόρριψη ρύπων μηχανικής προελεύσεως. 

Αναφέρεται ότι, κανονικά, ρύποι από την λειτουργία και συντήρηση της μηχανής 

συλλέγονται στη «σεντίνα» και απορρίπτονται μόνο σε ειδικές λιμενικές εγκαταστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η λήψη μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

τον περιορισμό της επιβάρυνσης του από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία 

της μαρίνας και ειδικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, είναι καθοριστικής σημασίας για 

την προστασία των παράκτιων υδάτων.  

 

9.13.1  Επιπτώσεις σχετικές με προτεραιότητες και στόχους του Σχεδίου 

Διαχείρισης ΥΔ 01 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος της Αττικής (ΥΔ 06), τίθενται γενικές κατευθύνσεις για τα επιφανειακά και 

υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία αφορούν γενικά στη μη υποβάθμιση της κατάστασης 

των επιφανειακών υδάτων και στην καλή συνολική κατάσταση (οικολογική και χημική) 

αυτών καθώς και στον περιορισμό διοχέτευσης ρύπων και υποβάθμισης της ποιότητας των 

υπόγειων υδάτων.  

Η υπό μελέτη δραστηριότητα του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου, δεν προκαλεί 

κάποια αρνητική επίπτωση στους στόχους και στις προτεραιότητες που τίθενται με το 

προαναφερόμενο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ12, ενώ αντίθετα μέσω της ευρύτερης 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επισκεπτών για ορθή διαχείριση απορριμμάτων, κοκ, 

προωθείται η οικολογική αναβάθμιση του ευρύτερου περιβάλλοντος 

συμπεριλαμβανομένων των υδάτων του επιφανειακού υδάτινου συστήματος του ρ. 

Πικροδάφνης (GR0626R0003000013N) από το παρόν σχέδιο.  

Επίσης, όσον αφορά στις επιπτώσεις σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος της Αττικής (ΥΔ 06), δεν 

διαφαίνεται κάποια αρνητική επίπτωση από τη διατήρηση της λειτουργίας του τουριστικού 

λιμένα Αλίμου. 
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9.13.2  Επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα 

Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα, δεν αναμένεται να 

υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της περιοχής.  

Όπως έχει προαναφερθεί, το βορειοανατολικό όριο της μαρίνας Αλίμου συμπίπτει με την 

εκβολή του ρέματος της - Πικροδάφνης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της 

Αττικής που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 

281/Δ/1993). Δεδομένου ότι δεν προβλέπονται επεμβάσεις στα υφιστάμενα λιμενικά έργα, 

τα ύδατα του ρέματος της Πικροδάφνης δεν θα επηρεαστούν. 

Από τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν αναμένονται επιπτώσεις σε 

επιφανειακά ύδατα καθώς στο χώρο του τουριστικού λιμένα δεν παρατηρείται κανενός 

είδους επιφανειακής υδάτινης ροής (ρέματα, ρυάκια, κλπ) η οποία είναι δυνατόν να 

ανακοπεί πέρα από το ρέμα Πικροδάφνης που αναπτύσσεται στην εξωτερική πλευρά των 

κρηπιδωμάτων  

Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται επιβάρυνση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών 

υδάτων της περιοχής. 

 

9.13.3  Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα 

Στη φάση λειτουργίας της υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα, δεν αναμένεται να 

υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στους υπόγειους υδατικούς πόρους της περιοχής.  

Κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν πραγματοποιείται σε καμία 

περίπτωση απευθείας διάθεση ή απόληψη νερού που μπορεί να μεταβάλλει την ποσότητα 

και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, καθώς στην εγκατάσταση δεν υφίσταται γεώτρηση 

και η ύδρευση πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. 

Αρνητικές επιπτώσεις στα ύδατα, και κατά κύριο λόγο στα θαλάσσια, που απορρέουν από 

την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων 

μπορούν να υπάρξουν ως προς τη ρύπανση των υδάτων σε περίπτωση κυρίως 

ατυχημάτων διαρροής πετρελαίου ή παραγώγων του στην ανοιχτή θάλασσα κατά τη 

διάρκεια σχετικών θαλάσσιων μεταφορών και αυτό διότι το έργο λόγω της παράκτιας 

φύσης του παρουσιάζει κάποια τρωτότητα ως προς τον τομέα αυτό. Η ρύπανση υδάτων 

που ενδέχεται να εμφανισθεί σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης διαρροής εξαρτάται από 

το μέγεθός της και την έκταση της επιφάνειας της θάλασσας που μπορεί να καταλάβει, με 

την πιθανότητα ρύπανσης των υδάτων στην περιοχή του έργου και κατ’ επέκταση των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην εγγύς περιοχή του.  

Πέραν από τις επιπτώσεις στις θαλάσσιες βιοκοινότητες, αρνητικές συνέπειες θα 
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μπορούσαν να ανακύψουν από περιπτώσεις εμφάνισης αντίστοιχων με τα προηγούμενα 

ατυχημάτων ως προς την μείωση της τουριστικής επισκεψιμότητας σε περίπτωση 

προσβολής από ατυχήματα διαρροών πετρελαίου και δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων με 

συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική, υπερτοπική αλλά και εθνική οικονομία 

δεδομένης της σπουδαιότητας της μαρίνας Αλίμου ως τον μεγαλύτερο τουριστικό λιμένα 

των Βαλκανίων.  

Η εγκατάσταση της μαρίνας Αλίμου εξυπηρετεί μόνο τουριστικούς σκοπούς και σκοπούς 

αναψυχής (τουριστική μαρίνα) οπότε λόγω μεγέθους και σπουδαιότητας δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί ως «επικίνδυνη» για πρόκληση ατυχήματος μεγάλης έκτασης μιας και όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, αρνητικές επιπτώσεις στα ύδατα από τυχούσες διαρροές καύσιμων 

των σκαφών αναψυχής ή των αποβλήτων τους είναι μικρότερης κλίμακας και άμεσα 

αντιμετωπίσιμες με τη χρήση των κατάλληλων μέτρων αποφυγής και άμεσης 

αντιμετώπισης. 
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9.14 Συνοπτική Παρουσίαση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Μορφή Μήτρας  

Α/Α ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1 Βιοκλιματικά Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή. 

1.2 Εκπομπές θερμών αερίων -εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή. 

2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 Μεταβολή στην μορφολογία Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή 

2.2 Μεταβολή στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά Δεν προβλέπεται. Θετική επίπτωση λόγω διατήρησης χώρων φυτεύσεων και πρασίνου. 

3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ  ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.1 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Δεν προβλέπεται. 
Θετική επίπτωση λόγω: 

 διατήρηση της ορθής και νόμιμης διαχείρισης και διάθεσης των παραγόμενων/ 
συλλεγόμενων αποβλήτων 

4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1 Χλωρίδα Δεν προβλέπεται. 
Θετική επίπτωση λόγω: 

 διατήρησης φυτεύσεων και χώρων πρασίνου 

4.2 Πανίδα  Δεν προβλέπεται. 
Δεν υπεισέρχεται σημαντική μεταβολή: 

 εναρμόνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας με τη διαβίωση ειδών πανίδας στην 
περιοχή 

4.3 Περιοχές εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών  Δεν προβλέπεται. 
Πιθανή συμβολή στην προστασία μέσω: 

 της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών μέσω της ενημέρωσής τους 

4.4 Δάση Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή, δεν υφίστανται δάση ή δασικές εκτάσεις 

5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός- Χρήσεις Γης Δεν προβλέπεται. 
Χωροταξικός Σχεδιασμός: Δεν υπεισέρχεται μεταβολή. 

Χρήσεις Γης: Ανάδειξη των υφιστάμενων χρήσεων της περιοχής λόγω προσέλκυσης 
επισκεπτών από τις γύρω περιοχές  

5.2 Διάρθρωση & Λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Δεν προβλέπεται. 
Θετική επίπτωση λόγω: 

 τόνωσης λοιπών δραστηριοτήτων (προϊόντα, υπηρεσίες) σε συνέργεια με τόνωση 
της τουριστικής δραστηριότητας 

5.3 Πολιτιστική Κληρονομιά Δεν προβλέπεται. 
Θετική επίπτωση λόγω: 

 ανάδειξης του πολιτιστικού, πολιτισμικού και ιστορικού περιβάλλοντος της 
περιοχής, καθώς προσελκύει επισκέπτες. 
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6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

6.1 Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες Δεν προβλέπεται. 

Θετική επίπτωση λόγω: 

 Παροχή οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών  επαρκείς θέσεις ελλιμενισμού 
σκαφών διαφόρων μεγεθών. 

 Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.  

 Προσέλκυση νέων τουριστών στην περιοχή με άμεσα οικονομικά οφέλη  
τοπικό & εθνικό επίπεδο. 

 Προβολή των ευρύτερων τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής τόσο στο 
παράκτιο μέτωπο όσο και προς τον αστικό ιστό 

 Αξιοποίηση και προβολή των ευρύτερων τουριστικών πόρων της περιοχής. 

 Συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή . 

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

7.1 Δίκτυο μεταφορών (χερσαίο & θαλάσσιο) Δεν προβλέπεται. 
Μικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου λόγω της αύξησης των επισκεπτών τους 
θερινούς μήνες και των γειτονικών χρήσεων. 

7.2 Δίκτυο ύδρευσης Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή. 

7.3 Ηλεκτρικό δίκτυο Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή. 

7.4 Δίκτυο αποχέτευσης Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή. 

7.5 Διαχείριση αποβλήτων Δεν προβλέπεται. 
Θετική επίπτωση: 

 Ορθολογική Διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων 

8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.1 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Δεν προβλέπεται. 
Θετική επίπτωση: 

 ενισχύεται η ανάδειξη και προστασία της περιοχής μέσω του συνδυασμού 
τουρισμού και αναψυχής 

9 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

9.1 Ποιότητα αέρα Δεν προβλέπεται. 

Μικρή εποχιακή & αναστρέψιμη επιβάρυνση: 

 κίνησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο (σκόνη, καυσαέρια) 

 εγκαταστάσεις των συνοδευτικών μονάδων (μαγειρεία, γεννήτριες, κλπ) 

10 ΘΟΡΥΒΟΣ ή ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

10.1 Θόρυβος   Δεν προβλέπεται. 

Μικρή εποχιακή & αναστρέψιμη επιβάρυνση: 

 κίνησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο (σκόνη, καυσαέρια) 

 εγκαταστάσεις των συνοδευτικών μονάδων (μαγειρεία, γεννήτριες, κλπ) 

11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

11.1 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΑΡΚΕΤΑ ΘΕΤΙΚΗ 

 ΘΕΤΙΚΗ  

 ΕΛΑΦΡΩΣ ΘΕΤΙΚΗ 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΟΥΔΕΤΕΡΗ 

 ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

 ΑΡΝΗΤΙΚΗ  

 ΑΡΚΕΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

 Πίνακας 19: Καταγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 

 

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση δεν αναμένονται αξιόλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διατήρηση της λειτουργίας της 

του τουριστικού λιμένα στον Άλιμο Αττικής.  

12 ΥΔΑΤΑ 

12.1 Διαχείριση κινδύνων πλημμύρας Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή 

12.2 Θαλάσσια Ύδατα Δεν προβλέπεται. 

 Αποφυγή με πρόληψη και ορθή και νόμιμη διαχείριση υγρών αποβλήτων: 

 τυχούσα/ατυχηματική εκκένωση λυμάτων από τις τουαλέτες των 
ελλιμενιζόμενων σκαφών 

 τυχούσα/ατυχηματική εκκένωση νερού από νιπτήρες κλπ σκαφών 

 τυχούσα/ατυχηματική απόρριψη/διαρροή υγρών ή στερεών αποβλήτων που 
προκύπτουν κατά την λειτουργία και συντήρηση της μηχανής των σκαφών (π.χ. 
πετρέλαια, λάδια 

 τυχούσα/ατυχηματική απομάκρυση από σεντινόνερα και εκπλύσεις από χερσαίο 
χώρο τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών 

12.3 Επιφανειακά ύδατα Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή 

12.4 Υπόγεια Ύδατα Δεν προβλέπεται. Δεν υπεισέρχεται μεταβολή 
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10.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται περιγραφή των πρόσθετων μέτρων που 

προτείνονται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 

τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της μαρίνας Αλίμου. Επίσης, 

περιλαμβάνονται και μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών 

αρνητικών επιπτώσεων των περιστατικών κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών. 

Γενικότερα, προτείνονται μέτρα τα οποία θα στοχεύουν και θα συμβάλλουν στην πρόληψη - 

αποφυγή, μείωση έντασης και έκτασης και τέλος στην αποκατάσταση όπου αυτό είναι 

εφικτό. 

 

10.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

Δεν προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο κλίμα και στα βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής της υπό μελέτη δραστηριότητας, καθώς εκτιμήθηκε ότι η 

λειτουργία της δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω 

χαρακτηριστικά.  

 

10.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τα μορφολογικά και 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Δεν προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής της υπό μελέτη δραστηριότητας, καθώς εκτιμήθηκε ότι η 

λειτουργία της δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω 

χαρακτηριστικά ενώ θετικές επιπτώσεις αναμένονται εξαιτίας της διατήρησης χώρων 

φυτεύσεων και πρασίνου.  

Μέτρα πρόληψης ή μετριασμού των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης που μπορούν να ανακύψουν από την πιθανή αστοχία 

των τεχνικών υποδομών της μαρίνας (κρηπιδώματα, προβλήτες, κτιριακές εγκαταστάσεις, 

κλπ) λόγω κάποιας φυσικής καταστροφής (σεισμικά φαινόμενα, κλπ) ή ατυχήματος, 

αποτελεί ο τακτικός έλεγχος των υποδομών και η συντήρησή τους ώστε να μην 

παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή κατά την πιθανότητα εμφάνισης αντίστοιχων φαινομένων.  

 

10.3 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Δεν προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα γεωλογικά και τεκτονικά 
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χαρακτηριστικά της περιοχής της υπό μελέτη δραστηριότητας, καθώς εκτιμήθηκε ότι η 

λειτουργία της δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω 

χαρακτηριστικά.  

Όσον αφορά στη ρύπανση του εδάφους που μπορεί να προκαλέσουν παράγοντες που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου, θετικό αντίκτυπο και πάλι διαφαίνεται, 

καθώς προβλέπεται η λήψη μέτρων τα οποία εντάσσονται καις το σχεδιασμό της 

λειτουργίας της υπό μελέτη δραστηριότητας. Ειδικότερα προβλέπονται: 

 Διατήρηση της ορθής και νόμιμης διαχείρισης και διάθεσης των παραγόμενων/ 

συλλεγόμενων αποβλήτων από τις δραστηριότητες σε χερσαία και θαλάσσια ζώνη & 

προώθηση του συστήματος ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Τακτική συντήρηση και έλεγχος του δικτύου αποχέτευσης για αποφυγή 

οποιασδήποτε πιθανής διαρροής αποβλήτων. 

 Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και συντήρηση των 

εξωτερικών χώρων του τουριστικού λιμένα, θα μεριμνά για τη συλλογή και διάθεση 

τυχόν απορριμμάτων των επισκεπτών/χρηστών. 

 Θα απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, κλπ). 

 

10.4 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το φυσικό περιβάλλον 

(χλωρίδα & πανίδα) 

Τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σχετικών με το φυσικό 

περιβάλλον (χλωρίδα & πανίδα) είναι τα εξής: 

 Συντήρηση υφιστάμενων χώρων πρασίνου (πότισμα, κηπευτικές εργασίες, κλπ) 

 Ανάπτυξη χώρων πρασίνου στις ήδη υφιστάμενες θέσεις ανάπτυξης υφιστάμενων 

χώρων έτσι ώστε να διατηρηθούν και να εμπλουτισθούν τα υφιστάμενα 

οικοσυστήματα της περιοχής. 

 Διαχείριση και έλεγχος της κοπής των υφιστάμενων μεγάλων δέντρων όπου 

υπάρχουν και αποκατάσταση όπου εν τέλει απαιτείται. 

 Γενικά, η ορθή, νόμιμη διαχείριση και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων 

(καταγραφή και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των παραγόμενων 

αποβλήτων) από τις δραστηριότητες στη θαλάσσια αλλά και στη χερσαία ζώνη της 

μαρίνας θα έχει συνολικά σημαντική θετική επίπτωση στην προστασία της χλωρίδας 

και πανίδας της περιοχής μελέτης. 

 Ο εφοδιασμός του λιμένα με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή 

(πχ πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες) βάσει και όσων 
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υποδειχθούν από την αρμόδια λιμενική αρχή για τα περιστατικά εκτάκτου ανάγκης 

ρύπανσης της θάλασσας.  

Το προαναφερόμενο μέτρο αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης πιθανών επιπτώσεων 

από ατύχημα διαρροής πετρελαίου σε ανοιχτή θάλασσα που μπορεί να φτάσει έως 

τα όρια του έργου, λειτουργώντας βοηθητικά με τις δράσεις των αρμόδιων αρχών για 

την αντιμετώπιση γεγονότων έκτακτης ανάγκης. 

 Κατάλληλη υποδομή για αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς. Η ύπαρξη των 

σχεδίου ετοιμότητας, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό της εγκατάστασης με επαρκή 

μέσα πυροπροστασίας αποτελεί μέσο αντιμετώπισης και μετριασμού των 

επιπτώσεων από φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιάς που μπορεί να πλήξουν τα 

οικοσυστήματα της περιοχής του έργου.  

 Σημαντικό μέτρο επίσης για την πρόληψη εμφάνισης πυρκαγιάς είναι η ύπαρξη 

κατάλληλου προσωπικού ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων και των 

χώρων που διαθέτει η μαρίνα με στόχο να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση σε 

περίπτωση που εντοπιστούν εστίες πυρκαγιάς έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

εξάπλωσή της. 

 

10.5 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επιπτώσεις των υπό μελέτη έργων στο χωροταξικό 

σχεδιασμό-χρήσεις γης (§ 9.6.1), διάρθρωση & λειτουργίες του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος (§ 9.6.2) και της πολιτιστικής κληρονομιάς (§ 9.6.3), εντοπίζονται κατά τη 

φάση λειτουργίας ως θετικές. 

Ειδικότερα, η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, που είναι αποτέλεσμα της 

λειτουργίας της δραστηριότητας, αναμένεται ότι θα έχει θετικές επιδράσεις σε όλες τις 

παραπάνω εκφάνσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των όποιων πιθανών επιπτώσεων 

σχετικών με το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι τα εξής: 

 Ο εφοδιασμός του λιμένα με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή 

(πχ πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες) βάσει και όσων 

υποδειχθούν από την αρμόδια λιμενική αρχή για τα περιστατικά εκτάκτου ανάγκης 

ρύπανσης της θάλασσας είναι καθοριστικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. 

Το προαναφερόμενο μέτρο αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης πιθανών επιπτώσεων 

από ατύχημα διαρροής πετρελαίου σε ανοιχτή θάλασσα που μπορεί να φτάσει έως 

τα όρια του έργου, λειτουργώντας βοηθητικά με τις δράσεις των αρμόδιων αρχών για 

την αντιμετώπιση γεγονότων εκτεταμένων περιστατικών έκτακτης ανάγκης. 
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 Η διατήρηση ή/και βελτίωση της οδικής σήμανσης τόσο στις εισόδους εξόδους της 

μαρίνας Αλίμου όσο και στο εσωτερικό της αλλά συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία 

της μέσω της αποφυγής ατυχημάτων καθώς και στην ναυσιπλοΐα. 

Επίσης, σημαντικό μέτρο μετριασμού και πρόληψης αρνητικών επιπτώσεων στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μελέτης αποτελεί η ύπαρξη σχεδίου 

ετοιμότητας και ασφαλούς εκκένωσης της εγκατάστασης μέσω οδεύσεων διαφυγής 

σε περίπτωση εκδήλωσης φυσικής καταστροφής (σεισμός, κλπ) ή εκδήλωσης 

ατυχήματος (πυρκαγιά, κλπ). Σημαντικό στοιχείο προς την κατεύθυνση έγκαιρης και 

ασφαλούς εκκένωσης της περιοχής αποτελεί και η εκπαίδευση προσωπικού για τον 

σκοπό αυτό. 

 Η ορθή και νόμιμη διαχείριση και διάθεση των παραγόμενων / συλλεγόμενων 

αποβλήτων (καταγραφή και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των 

παραγόμενων αποβλήτων) από τις δραστηριότητες στη θαλάσσια αλλά και στη 

χερσαία ζώνη της μαρίνας θα συμβάλουν στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας. 

 Εν γένει η διατήρηση και η δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου συμβάλλει επίσης 

στην βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

10.6 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το κοινωνικο - οικονομικό 

περιβάλλον 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επιπτώσεις των υπό μελέτη έργων στο κοινωνικό-οικονομικό 

περιβάλλον, εντοπίζονται ως θετικές στη φάση λειτουργίας (τόνωση τοπικής, εθνικής 

οικονομίας, θέσεις εργασίας, προβολή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, επισκεψιμότητα 

μουσείων και πολιτιστικών χώρων, προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Αττικής αλλά και 

της ευρύτερης περιοχής του Σαρωνικού Κόλπου, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ 

κοκ - § 9.7).  

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε 

κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων που είναι πιθανό να επηρεάσουν 

αρνητικά την τουριστική επισκεψιμότητα της εγκατάστασης σε περίπτωση προσβολής από 

φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα με συνέπεια αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 

μπορούν να μετριασθούν με την άμεση αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης. Σε αυτή την 

κατεύθυνση συμβάλλει η ύπαρξη σχεδίου ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

λόγου χάρη επαρκή μέτρα και μέσα πυροπροστασίας καθώς και επαρκή μέτρα 

αντιμετώπισης ρύπανσης των υδάτων για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους, όπως 

παρουσιάσθηκαν σε παραπάνω κεφάλαιο. 
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10.7 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τις τεχνικές υποδομές 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επιπτώσεις των υπό μελέτη έργων στις τεχνικές υποδομές, 

εντοπίζονται κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας και κυρίως αφορούν στην 

επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου εντός του οδικού δικτύου της μαρίνας τόσο από τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της μαρίνας όσο και από τις λοιπές 

δραστηριότητες (χρήστες κολυμβητηρίου, αναψυκτηρίου, πρατηρίου κλπ) όπως 

αναλύθηκαν παραπάνω.  

Γενική απαίτηση, σε όλες τις παρακάτω ενότητες είναι η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής για 

αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς.  

 

10.7.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων & 

σκαφών 

Τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σχετικών με τις τεχνικές 

υποδομές είναι τα εξής: 

 Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (πχ σήμανση, καθορισμός προσβάσεων στον 

τουριστικό λιμένα, κλπ) για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης από τις 

δραστηριότητες λειτουργίας της μαρίνας σε χερσαίο χώρο, κυρίως σε περιόδους 

αιχμής.  

 Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή επιβάρυνσης της ναυσιπλοΐας 

από τις δραστηριότητες λειτουργίας της μαρίνας στην θαλάσσια περιοχή, κυρίως σε 

περιόδους αιχμής όπου και η κίνηση σκαφών είναι αυξημένη.  

 

10.7.2  Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το δίκτυο ύδρευσης 

Όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις στο δίκτυο ύδρευσης (§ 9.8.2), αυτές δεν 

εντοπίζονται κατά τη φάση λειτουργίας λόγω της υφιστάμενης σύνδεσης της περιοχής 

μελέτης με το δίκτυο ύδρευσης. 

Πιθανές επιπτώσεις αν και δεν είναι προφανείς, θα μπορούσαν να σχετίζονται με πιθανή 

υπερκατανάλωση των υδατικών πόρων και ανεξέλεγκτη χρήση αυτών, κατά τη φάση 

λειτουργίας του τουριστικού λιμένα και των συνοδευτικών έργων υποδομής. Αν και κάτι 

τέτοιο δε διαφαίνεται από τον τεχνικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, παρόλα αυτά θα 

εφαρμοσθούν πρακτικές ανάλογες με την ορθολογική χρήση της κατανάλωσης νερού, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Θα γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης και θα επιδιορθώνεται άμεσα 

οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. Το παρόν μέτρο 

αποτελεί και μέτρο πρόληψης ή μετριασμού επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές ή 
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ατυχήματα, καθώς με την εποπτεία και συντήρηση των υποδομών ενισχύεται η αντοχή 

των τεχνικών έργων σε έκτακτες καταστάσεις. 

 Θα ληφθούν μέτρα μείωσης-εξοικονόμησης νερού για τη λειτουργία της μαρίνας, όπως 

η τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας και όγκου νερού στις βρύσες, ντουζιέρες και 

στους νιπτήρες, ειδικό σύστημα ελέγχου νερού στα καζανάκια, πυργίσκους, κοκ. 

 

10.7.3  Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης 

Όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (§ 9.8.3), αυτές δεν 

εντοπίζονται κατά τη φάση λειτουργίας λόγω της υφιστάμενης σύνδεσης της περιοχής 

μελέτης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Πιθανές επιπτώσεις αν και δεν είναι προφανείς, θα μπορούσαν να σχετίζονται με πιθανή 

υπερκατανάλωση των ενεργειακών πόρων και ανεξέλεγκτη χρήση αυτών, κατά τη φάση 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα. Αν και κάτι τέτοιο δε διαφαίνεται 

από τον τεχνικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, παρόλα αυτά θα εφαρμοσθούν πρακτικές 

ανάλογες με την ορθολογική χρήση της κατανάλωσης ενέργειας, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 Θα γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου ηλεκτροδότησης και θα επιδιορθώνεται άμεσα 

οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή καταναλώσεων. Το παρόν μέτρο αποτελεί 

και μέτρο πρόληψης ή μετριασμού επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές ή 

ατυχήματα, καθώς με την εποπτεία και συντήρηση των υποδομών ενισχύεται η αντοχή 

των τεχνικών έργων σε έκτακτες καταστάσεις. 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με φυτεύσεις για τη βελτίωση του μικροκλίματος. 

 Ηλιοπροστασία. 

 Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού. 

 Φυσικός αερισμός στους περισσότερους χώρους. 

 Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης σε σημαντικό ποσοστό. 

 Χρήση σύγχρονων ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης  

 

10.7.4  Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το δίκτυο αποχέτευσης 

Όπως αναφέρθηκε στην § 9.8.4 δεν εντοπίζονται αρνητικές επιπτώσεις στο δίκτυο 

αποχέτευσης από τη λειτουργία της προτεινόμενης δραστηριότητας λόγω της υφιστάμενης 

σύνδεσης της περιοχής μελέτης με το δίκτυο αποχέτευσης και ως εκ τούτου δεν 

προβλέπονται αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης.  

Ως μέτρο πρόληψης εφαρμόζεται η τακτική συντήρηση και έλεγχος του δικτύου 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 178 

αποχέτευσης για αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής διαρροής ανεπεξέργαστων αποβλήτων. 

Το προαναφερόμενο μέτρο αποτελεί και μέτρο πρόληψης ή μετριασμού επιπτώσεων από 

φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα, καθώς με την εποπτεία και συντήρηση των υποδομών 

ενισχύεται η αντοχή των τεχνικών έργων σε έκτακτες καταστάσεις. 

 

10.7.5  Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το δίκτυο διαχείρισης 

αποβλήτων 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στο δίκτυο διαχείρισης αποβλήτων (§ 9.8.5), αυτές 

εντοπίζονται στη φάση λειτουργίας και κυρίως σε περιόδους αιχμής λόγω της φόρτισης του 

δικτύου διαχείρισης των αποβλήτων. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί προβλέπονται τα κυριότερα είδη των παραγόμενων αποβλήτων 

όπως προσδιορίσθηκαν στην § 9.8.5 καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους τόσο κατά τη 

φάση λειτουργίας της προτεινόμενης δραστηριότητας: 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 179 

  Α/Α Είδος αποβλήτου 
Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 
Πηγή Προέλευσης 

Μορφή 
(Υγρό/ 
Στερεό) 

Διαχείριση (R/D) 
Τελικός 

αποδέκτης 

Φάση 
Λειτουργίας 

1 
Αστικά λύματα - 

βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα 

20 02 01 Ανθρωπογενής Υγρό Δίκτυο ΕΥΔΑΠ 
 

2 
Πετρελαιοειδή 

απόβλητα 
16 07 08* 

Απόβλητα από 
λειτουργία σκαφών 

Υγρό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

3 
Απόβλητα 

Λιπαντικών Ελαίων 
13 02 05* 

Απόβλητα από 
λειτουργία σκαφών 

Υγρό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

4 
Ανάμεικτα δημοτικά 

απόβλητα 
20 03 01 Ανθρωπογενής Στερεό 

Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

5 
Οικιακά 

απορρίμματα 

20 01 01, 20 01 
02, 20 01 08, 
20 01 39,  20 

03 01 

Υλικά συσκευασίας 
κτλ 

Στερεό 

Διαχωρισμός 
ανακυκλώσιμων/ 

Κάδοι 
απορριμμάτων 

Κάδοι 
απορριμμάτων, 

ειδικοί κάδοι 
ανακύκλωσης του 

Δήμου 

6 

Απορροφητικά 
υλικά, υλικά 

φίλτρων, υφάσματα 
σκουπίσματος, 
προστατευτικός 
ρουχισμός που 

έχουν μολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

15 02 02* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

7 

Χρώματα και 
βερνίκια που 

περιέχουν 
οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

08 01 11* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

8 

Απόβλητα από 
συσκευασίες που 

περιέχουν 
κατάλοιπα 

επικινδύνων 
ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

15 01 10* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

9 
Απόβλητα από 
φίλτρα λαδιού 

16 01 07* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

10 

Απόβλητα από 
μπαταρίες και 

συσσωρευτές που 
περιλαμβάνονται 

στα 16 06 01, 16 06 
02 ή 16 06 03 και 
μεικτές μπαταρίες 
και συσσωρευτές 
που περιέχουν τις 
εν λόγω μπαταρίες 

20 01 33* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

11 

Απόβλητα από 
απορριπτόμενο 
ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό εκτός του 
αναφερόμενου στο 
20 01 21, 20 01 23 

και 20 01 35 

20 01 36 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 

12 

Απόβλητα από 
σωλήνες 

φθορισμού και 
άλλα απόβλητα 

περιέχοντα 
υδράργυρο 

20 01 21* 

Απόβλητα από 
λειτουργία 

εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού σκαφών 

Στερεό 
Συλλογή - 
Μεταφορά 

Αδειοδοτημένοι 
φορείς 
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Φάση Λειτουργίας 

Για την αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων της επιβάρυνσης του συστήματος διαχείρισης των 

αποβλήτων της δραστηριότητας κατά τη φάση λειτουργίας επίσης προτείνονται τα εξής 

 Η προσωρινή φύλαξη των στερεών απορριμμάτων του τουριστικού λιμένα θα 

συνεχίσει να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων 

θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.  

 Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα σε συγκεκριμένο χώρο του τουριστικού λιμένα.  

 Θα συνεχίσουν να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των στερεών απορριμμάτων του 

τουριστικού λιμένα, όπως: συλλογή σε διαφορετικούς κάδους των υλικών που 

μπορούν να ανακυκλωθούν-αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, κλπ, χρησιμοποίηση 

ανακυκλώσιμων προϊόντων και προϊόντων που προέρχονται από ανακύκλωση, 

χρησιμοποίηση υλικών πολλαπλών χρήσεων, χρησιμοποίηση μεγάλων ή 

επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών.  

 Η συλλογή των στερεών απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα 

θα γίνεται με ευθύνη των διαχειριστών της. Τα ανακυκλώσιμα στερεά απορρίμματα 

(υλικά συσκευασίας, κ.α.) θα συλλέγονται και θα διαχωρίζονται στην πηγή και στη 

συνέχεια θα διατίθενται σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα 

αποκομιδής τους από τον οικείο Δήμο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκομιδή και 

διάθεση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται από 

τον οικείο Δήμο, σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση του για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων (Παράρτημα 5). 

 Θα γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων (ΕΚΑ 13 02 05*), των 

πετρελαιοειδών αποβλήτων (ΕΚΑ 16 07 08*), απορροφητικών ρυπασμένων υλικών 

(ΕΚΑ 15 02 02*), χρωμάτων – βερνικιών - υφαλοχρωμάτων (ΕΚΑ 08 01 11*), 

απόβλητα επικίνδυνων ουσιών (ΕΚΑ 08 01 11*), φίλτρων λαδιού (ΕΚΑ 16 01 07*), 

απόβλητα συσσωρευτών (ΕΚΑ 20 01 33*), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΕΚΑ 20 01 36), απόβλητα από σωλήνες φθορισμού και λοιπά απόβλητα 

που εμπεριέχουν υδράργυρο (ΕΚΑ 20 01 21*), και άλλα είδη αποβλήτων τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, από τις λειτουργίες της μαρίνας και θα διατίθενται 

κατάλληλα σε αδειοδοτημένους φορείς για τη συλλογή και τη μεταφορά αυτών.  

 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύει.  

 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.  
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 Απαγορεύεται η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Η διαχείριση 

των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  

 

10.8 Αντιμετώπιση επιπτώσεων με τις ανθρωπογενείς πιέσεις 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επιπτώσεις του τουριστικού λιμένα στις ανθρωπογενείς πιέσεις 

δεν εντοπίζονται ως αρνητικές στη φάση λειτουργίας και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται 

μέτρα αντιμετώπισης.  

Επιπτώσεις εντοπίζονται ως θετικές αφού μέσω της διατήρησης της λειτουργίας του 

τουριστικού λιμένα Αλίμου ενισχύεται η ανάδειξη και προστασία της περιοχής μέσω του 

συνδυασμού τουρισμού και αναψυχής. 

 

10.9 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με την ποιότητα του αέρα 

Κατά τη φάση λειτουργίας της υπό μελέτη δραστηριότητας τουριστικού λιμένα όπως έχει 

προαναφερθεί αναμένεται μικρή επιβάρυνση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον λόγω κίνησης 

των οχημάτων και σκαφών και της ύπαρξης των εγκαταστάσεων των συνοδευτικών 

υποδομών (κολυμβητήριο, λοιπές δραστηριότητες αναψυχής, κλπ). 

Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του 

τουριστικού λιμένα προτείνονται τα ακόλουθα: 

 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου 

 Τακτική καθαριότητα των χώρων του τουριστικού λιμένα 

 Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των γεννητριών 

 Συντήρηση χώρων πρασίνου και δημιουργία νέων 

 Υποδομή για πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εμφάνισης πυρκαγιάς 

 

10.10 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με το θόρυβο ή δονήσεις, 

ακτινοβολίες ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σχετικών με το θόρυβο ή 

δονήσεις κατά τη φάση λειτουργίας είναι τα εξής: 

 Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (πχ σήμανση, καθορισμός προσβάσεων στον 

τουριστικό λιμένα, κλπ) για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης από τις 

δραστηριότητες λειτουργίας της μαρίνας σε χερσαίο χώρο, κυρίως σε περιόδους 

αιχμής θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση των επιπέδων του παραγόμενου 
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θορύβου.  

 Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή επιβάρυνσης της ναυσιπλοΐας 

από τις δραστηριότητες λειτουργίας της μαρίνας στην θαλάσσια περιοχή, κυρίως σε 

περιόδους αιχμής όπου και η κίνηση σκαφών είναι αυξημένη, θα έχει ως αποτέλεσμα 

και τη μείωση των επιπέδων του παραγόμενου θορύβου.  

 Σε περιπτώσεις συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών (λιμενικών και χερσαίων) 

συνίσταται η χρήση ειδικών πετασμάτων στην περίμετρο των εργοταξιακών χώρων, 

κλπ. 

 Επιλογή κλιματιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, χαμηλών εκπομπών 

θορύβου. 

 Ηχομόνωση αεραγωγών κλιματισμού, απαγωγούς μαγειρείων/παρασκευαστηρίων, 

κοκ. 

 Εφαρμογή προγράμματος προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων (συντήρηση κλιματιστικών κ.α.) αφού η άρτια λειτουργία τους 

συνεπάγεται και χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

 

10.11 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τα ύδατα 

Τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων σχετικών με 

τα επιφανειακά αλλά και τα υπόγεια ύδατα, όπως παρουσιάσθηκαν στις § 9.13.1, 9.13.2 & 

9.13.3 είναι τα εξής: 

Κατά τη φάση λειτουργίας: 

 Απαγόρευση απόρριψης σεντινόνερων, ελαίων, υφαλοχρωμάτων, χρωμάτων ή 

διαλυτών στη θάλασσα αλλά και στο έδαφος όπου  μπορεί να συμπαρασυρθούν σε 

επιφανειακούς & υπόγειους αποδέκτες και στη θάλασσα. 

 Αποφυγή χρήσης κάθε είδους απορρυπαντικών ή άλλων χημικών στο περιβάλλοντα 

χερσαίο και θαλάσσιο χώρο κατά τις εργασίες καθαρισμού, κλπ. 

 Ο εφοδιασμός του λιμένα με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή 

(πχ πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες) βάσει και όσων 

υποδειχθούν από την αρμόδια λιμενική αρχή για τα περιστατικά εκτάκτου ανάγκης 

ρύπανσης της θάλασσας. Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών θα πρέπει 

να υπάρχουν φορητά συστήματα συλλογής πετρελαιοειδών από το νερό ή το ξηρό 

(spill kits) και εκπαιδευμένο προσωπικό για την ενδεχόμενη χρήση τους, ειδικά 

απορροφητικά υλικά για την συγκέντρωση και απομάκρυνσή τους. Το 

προαναφερόμενο μέτρο αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης πιθανών επιπτώσεων από 

ατύχημα διαρροής πετρελαίου σε ανοιχτή θάλασσα που μπορεί να φτάσει έως τα όρια 
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του έργου, λειτουργώντας βοηθητικά με τις δράσεις των αρμόδιων αρχών για την 

αντιμετώπιση γεγονότων εκτεταμένων περιστατικών έκτακτης ανάγκης. 

 Τακτικοί έλεγχοι / συντήρησης υδραυλικών - αποχετευτικών και εγκαταστάσεων για 

αποφυγή πιθανών διαρροών ανεπεξέργαστων λυμάτων, κοκ. Το παρόν μέτρο 

αποτελεί και μέτρο πρόληψης ή μετριασμού επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές ή 

ατυχήματα, καθώς με την εποπτεία και συντήρηση των υποδομών ενισχύεται η αντοχή 

των τεχνικών έργων σε έκτακτες καταστάσεις. 

 Γενικά, η ορθή, νόμιμη διαχείριση και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων 

(καταγραφή και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων) 

από τις δραστηριότητες στη θαλάσσια αλλά και στη χερσαία ζώνη της μαρίνας θα έχει 

συνολικά σημαντική θετική επίπτωση στα ύδατα. 

 

10.12 Μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας 

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας ο χώρος ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου θα 

αποκατασταθεί κατάλληλα.  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστικά υλικά, τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα 

υλικά θα αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν καθ΄όλα ή εν μέρει είτε ανακυκλούμενα είτε 

διατιθέμενα σε εξουσιοδοτημένους αποδέκτες.  

Τα οικοδομικά υλικά καθαίρεσης, μεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, 

κουφώματα θα διατεθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β).  

Το σύνολο των υγρών και στερεών αποβλήτων της μαρίνας Αλίμου θα διατεθούν σύμφωνα 

με τη μελέτη.  
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11.0  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1 Εισαγωγή – Γενικές Κατευθύνσεις 

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης & παρακολούθησης είναι εθελοντικά εργαλεία, 

τα οποία παρέχουν µία συστηματική και καθολική προσέγγιση του αντικειμένου της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε την ενσωμάτωσή τους στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες 

άλλων συστημάτων διαχείρισης, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της 

αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο στόχος των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης συνίσταται στην εκούσια 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται ένα σύστημα διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβάνονται έργα, 

παρεμβάσεις και ενέργειες διαχείρισης, προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης του 

περιβάλλοντος, καθώς και υποστήριξης της ανάπτυξης του συνόλου της περιοχής μελέτης. 

Ειδικότερα, η περιβαλλοντική πολιτική του προτεινόμενου έργου «μαρίνα Αλίμου», 

περιλαμβάνει τους παρακάτω τρεις (3) βασικούς άξονες: 

 Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία του συνόλου της 

υφιστάμενης δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες τουριστικού 

λιμένα. 

 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα παραγόμενα απόβλητα του συνόλου της 

υφιστάμενης δραστηριότητας. 

 Προστασία των εγγύτερων περιοχών του δικτύου Natura 2000 με τον κωδικό 

GR3000015 και την επωνυμία «Όρος Υμηττός» & GR3000006 και την επωνυμία 

«Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης». 

Στο Κεφάλαιο 9 πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από τη λειτουργία της υφιστάμενου τουριστικού λιμένα ενώ στο κεφάλαιο 10 

προσδιορίστηκαν τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. 

 

11.2 Περιβαλλοντικοί Άξονες 

Οι περιβαλλοντικοί άξονες του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διακρίνονται σε αυτούς 

που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία της δραστηριότητας καθώς στην παρούσα φάση 

δεν προβλέπονται κατασκευαστικές εργασίες.  

 

11.2.1 Φάση Λειτουργίας 

 Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία του τουριστικού λιμένα. 
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 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα παραγόμενα απόβλητα κατά τη λειτουργία 

του συνόλου των επιμέρους έργων που περιλαμβάνει η δραστηριότητα του έργου 

όπως παρουσιάσθηκε. 

 Προστασία της περιοχής του δικτύου Natura 2000 που απαντάται στην ευρύερτη 

περιοχή του έργου. 

 

11.3 Δράσεις Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

11.3.1  Συμμόρφωση έργου με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο  

Οι δράσεις για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου προϋποθέτουν τη συμμόρφωση με την ακόλουθη νομοθεσία: 

 Η ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.97) «Μέτρα και όροι για την 

επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Η ΚΥΑ οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.11) που αναφέρεται στον «Καθορισμό 

μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ.191002/2013 

(ΦΕΚ 2220/Β/09.09.13) 

 Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα 

της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν 

γένει» 

 Η ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ1418/Β/03) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα 

μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Η ΚΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/09.11.11) για «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 

λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού». 

 Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.07.93) περί «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 

διατάξεις» 

 Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.13) περί «Απλούστευση διαδικασιών για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»  

 Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/04.04.14) «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

 Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.14) «Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας 

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 

άλλες διατάξεις». 
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 Η ΚΥΑ οικ. 30651/2014 (ΦΕΚ 1817/Β/2014) σχετικά με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 

Μητρώο (ΗΠΜ).  

 

11.3.2 Λειτουργία του έργου  

11.3.2.1 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα παραγόμενα απόβλητα 

κατά τη λειτουργία  

Η υλοποίηση του άξονα αυτού κινείται στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων 

με την συμμετοχή της εγκατάστασης σε ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σύστημα. 

Η συλλογή των απορριμμάτων, η συλλογή τους στην πηγή με τη χρήση διαφορετικών κάδων 

ανά τύπο απορριπτέου υλικού και η προώθησή τους για ανακύκλωση αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική στρατηγική ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων του συνόλου της 

εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι τα υλικά τα οποία διοχετεύονται στο δίκτυο της 

ανακύκλωσης θεωρούνται πρώτες ύλες. Επιγραμματικά, οι στόχοι που τίθενται είναι οι 

παρακάτω: 

 Παροχή κινήτρων για τον περιορισμό των παραγόμενων απορριμμάτων από τους 

επισκέπτες αλλά και τους εργαζόμενους. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση κατάλληλων κάδων και επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση 

του προγράμματος διαλογής απορριμμάτων στην πηγή. 

 Κατάλληλη διαχείριση υγρών αποβλήτων και επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του 

προγράμματος κατάλληλης διάθεσης. 

Στερεά Απόβλητα 

Ειδικότερα, όσον αφορά στον παραγόμενο όγκο των απορριμμάτων αυτός θα πρέπει να 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης του αριθμού των 

επισκεπτών. Η λύση του θέματος των στερεών απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης έχει 

δύο πλευρές: 

 Την ανάγκη οργάνωσης και εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διαχείρισης των απορριμμάτων, που συμπεριλαμβάνει τον καθαρισμό καταρχήν του 

ακινήτου από όλα τα υπάρχοντα σκουπίδια και στερεά απόβλητα και στη συνέχεια τη 

συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων (τόσο 

από τους χώρους συγκέντρωσης επισκεπτών όσο και από το φυσικό περιβάλλον). 

 Την ανάγκη να πεισθούν οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες να συμμορφώνονται προς 

τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης των σκουπιδιών με διαλογή στην πηγή, 

δηλαδή να τα συγκεντρώνουν με τον κατάλληλο τρόπο, να τα αποθηκεύουν πρόχειρα 

με τον απαιτούμενο τρόπο και να μην τα απορρίπτουν σε μέρη άλλα από τα 

ενδεικνυόμενα για την κάθε κατηγορία απορρίμματος. 

 Τακτική καθαριότητα των χώρων του τουριστικού λιμένα. 
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Υγρά Απόβλητα 

Όσον αφορά στον έλεγχο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, αυτό συνίσταται στην 

τακτική συντήρηση και έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης του τουριστικού λιμένα ώστε να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή ανεπεξέργαστων αποβλήτων.  

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη 

ναυσιπλοΐα σκαφών αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, υφαλοχρώματα, έλαια μηχανών, 

εκπλύσεις χερσαίας ζώνης απόθεσης σκαφών κλπ), είναι απαραίτητη για την προστασία 

του ευρύτερου θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η μέθοδος διαχείρισης 

των εν λόγω αποβλήτων συνίσταται στην επιλογή κατάλληλα εξουσιοδοτημένων και 

αδειοδοτημένων αναδόχων για την συλλογή και την κατάλληλη διάθεσή τους. 

Τέλος, θα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4010/2011 και της με αριθμ. οικ. 

30651/ 2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1817/Β/2014) σχετικά με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

(ΗΠΜ).  

Αέρια Απόβλητα 

Όσον αφορά στον έλεγχο των παραγόμενων αερίων αποβλήτων, αυτό συνίσταται στην 

τακτική συντήρηση και έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του τουριστικού 

λιμένα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε εκτός των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπή αερίων 

ρύπων. 

 

11.3.2.2  Προστασία της περιοχής του δικτύου Natura 2000 κατά την 

λειτουργία 

Η περιοχή του έργου δεν βρίσκεται σε άμεση γειτονία με τις περιοχές του δικτύου Natura 

2000 (GR3000015 και την επωνυμία «Όρος Υμηττός» & GR3000006 και την επωνυμία 

«Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης). Παρόλα αυτά η 

δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στη διαφύλαξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

δικτύου Natura 2000 μέσω: 

 Της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών μέσω της ενημέρωσής τους για το ιδιαίτερα 

σημαντικό οικολογικά ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μέσω διάθεσης ενημερωτικού 

υλικού. 

 

11.3.3  Περιβαλλοντική Παρακολούθηση  

11.3.3.1 Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υποδομών του τουριστικού 

λιμένα 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος θα γίνονται έλεγχοι 

και μετρήσεις από τον φορέα λειτουργίας της μαρίνας και θα τηρείται σχετικό μητρώο 
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μετρήσεων και καταγραφών.  

 Ο θόρυβος από τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα θα ελέγχεται σε περίπτωση 

μεταβολής στοιχείων εγκατάστασης (λέβητες, γεννήτριες, κοκ) έτσι ώστε να 

πληρούνται οι προδιαγραφές της νομοθεσίας για την τήρηση των επιτρεπτών ορίων. 

 Θα πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού έτσι ώστε να πληρούνται τα όρια της νομοθεσίας για τους ατμοσφαιρικούς 

ρύπους. 

 Θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι / συντήρησης υδραυλικών - αποχετευτικών και 

εγκαταστάσεων για αποφυγή πιθανών διαρροών ανεπεξέργαστων λυμάτων, κοκ. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να επιδοθούν σε πιθανό έλεγχο αρμόδιας περιβαλλοντικής 

αρχής. 

 

11.3.3.2 Παρακολούθησης Παραγόμενων Στερεών Αποβλήτων 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα ελέγχει και την ποσότητα και ποιότητα των 

παραγόμενων στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας μέσω της οργάνωσης και 

εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

της δραστηριότητας. 

Ειδικότερα: 

 Θα συνεχίσουν να υφίστανται κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων για διαλογή στην πηγή 

στις επιμέρους περιοχές των έργων με την προσωρινή φύλαξη των στερεών 

απορριμμάτων του τουριστικού λιμένα να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό. Οι 

κάδοι των απορριμμάτων θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο 

και απολύμανση.  

 Θα συνεχίσουν να υφίστανται ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης για τα ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα σε συγκεκριμένο χώρο του τουριστικού λιμένα. Τα ανακυκλώσιμα στερεά 

απορρίμματα (υλικά συσκευασίας, συσσωρευτές, ηλεκτρολογικό υλικό, κ.α.) θα 

συλλέγονται και θα διαχωρίζονται στην πηγή και στη συνέχεια θα διατίθενται σε ειδικά 

κέντρα ανακύκλωσης, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκομιδής τους από τον οικείο 

Δήμο. Η αποκομιδή και διάθεση των λοιπών απορριμμάτων θα γίνεται από τον οικείο 

Δήμο, σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση του για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

(Παράρτημα 5). 

 Θα γίνεται συλλογή των στερεών αποβλήτων από τις επιμέρους λειτουργίες της 

δραστηριότητας με στόχο την συλλογή και κατάλληλη διάθεση από εξουσιοδοτημένους 

και αδειοδοτημένους φορείς. Ειδικότερα αυτά περιλαμβάνουν: 
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o Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το 

προσωπικό και αποτίθενται στους ειδικές θέσεις συλλογής (containers) που 

βρίσκονται εντός της εγκατάστασης του τουριστικού λιμένα (ΕΚΑ 20 03 01) 

από όπου και αποκομίζονται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα 

συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων.  

o Τα απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων 

ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 

15 02 02*) συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και 

αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.  

o Τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 

ή άλλες επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 08 01 11*) συλλέγονται και διατίθενται από 

εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν 

λόγω αποβλήτων.  

o Τα απόβλητα από συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων 

ουσιών ή έχουν μολυνθεί (ΕΚΑ 15 01 10*) από αυτές συλλέγονται και 

διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και 

διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.  

o Τα απόβλητα από φίλτρα λαδιού (ΕΚΑ 16 01 07*) συλλέγονται και διατίθενται 

από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των 

εν λόγω αποβλήτων.  

o Τα απόβλητα από μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα 16 

06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που 

περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες (ΕΚΑ 20 01 33*) συλλέγονται και διατίθενται 

από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των 

εν λόγω αποβλήτων.  

o Τα απόβλητα από απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτός 

του αναφερόμενου στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 (ΕΚΑ 20 01 36) 

συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα 

συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.  

o Τα απόβλητα από σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα 

υδράργυρο (ΕΚΑ 20 01 21*) συλλέγονται και διατίθενται από 

εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν 

λόγω αποβλήτων.  

Για όλες τις παραπάνω λειτουργίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ο φορέας του 

έργου θα κρατά αρχείο του είδους και των ποσοτήτων όλων των ειδών αποβλήτων που θα 
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διατίθενται προς απόρριψη/διάθεση/αποκομιδή, στοιχεία τα οποία θα υποβάλλονται κάθε 

έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) και της Ετήσιας Έκθεσης 

Παραγωγού Αποβλήτων όπως ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, και θα είναι διαθέσιμα σε 

έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών.  

 

11.3.3.3 Παρακολούθησης Παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα ελέγχει και την ποσότητα και ποιότητα των 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας μέσω της καταγραφής και επιλογής 

αναδόχων για την υλοποίηση του προγράμματος κατάλληλης διάθεσης, όπως αναφέρθηκε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της 

δραστηριότητας. 

 Τα απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο (πετρελαιοειδή απόβλητα ΕΚΑ 16 07 08*) 

συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής 

και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.  

 Τα απόβλητα που περιέχουν μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης με βάση τα ορυκτά (ΕΚΑ 13 02 05*) συλλέγονται και διατίθενται από 

εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω 

αποβλήτων. 

Για όλες τις παραπάνω λειτουργίες διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, ο φορέας του έργου 

θα κρατά αρχείο του είδους και των ποσοτήτων όλων των ειδών αποβλήτων που θα 

διατίθενται προς αποκομιδή & διάθεση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και 

αδειοδοτημένους φορείς για τον σκοπό αυτό, στοιχεία τα οποία θα υποβάλλονται κάθε έτος 

μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) και της Ετήσιας Έκθεσης 

Παραγωγού Αποβλήτων, όπως ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, και θα είναι διαθέσιμα σε 

έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών.  

 

11.3.3.3 Αρμόδιος για τις δραστηριότητες παρακολούθησης, συχνότητα 

παρακολούθησης, παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης- 

ελέγχου. 

Κατά την τεκμηρίωση της στρατηγικής ελέγχου και του προσδιορισμού της αρμοδιότητας της 

παρακολούθησης / ελέγχου λαμβάνονται υπόψη: 

 η συχνότητα του ελέγχου (π.χ. σύνδεση με τα χρονικά πλαίσια για τους στόχους και 

παρακολούθηση εάν η επίπτωση προβλέπεται να είναι σύντομη, μεσοπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη). 

 Το ποιος είναι αρμόδιος για τις διάφορες επιμέρους δραστηριότητες παρακολούθησης 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Φάκελος ΜΠΕ Κατηγορίας Α1 «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» Δ. Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής 191 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της επεξεργασίας και της αξιολόγησης των 

περιβαλλοντικών πληροφοριών. 

 το πώς θα παρουσιαστούν οι πληροφορίες ελέγχου όσον αφορά τις αρμοδιότητες και 

την εμπειρία εκείνων που θα πρέπει να ενεργήσουν βασιζόμενοι στις πληροφορίες 

(π.χ. οι πληροφορίες μπορεί να πρέπει να παρουσιαστούν σε μια μορφή προσιτή σε 

μη ειδικούς περιβαλλοντολόγους). 

Ένας πίνακας μπορεί να είναι ένα χρήσιμο σχήμα για την τεκμηρίωση της διαχείρισης της 

διαδικασίας παρακολούθησης που θα περιλάβει πληροφορίες για: 

 Δραστηριότητα ελέγχου που αναλαμβάνεται. 

 Ευθύνη για τον έλεγχο. 

 Πότε πρέπει να γίνουν οι ενέργειες παρακολούθησης (ημερομηνίες και συχνότητα). 

 Πώς τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιαστούν και με ποιο σχήμα. 

 Θέση του ελέγχου και πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζονται. 

Ο χρόνος και η συχνότητα για τον έλεγχο των επιπτώσεων του προγράμματος πρέπει να 

καθοριστούν, είτε σε έναν γενικό κανόνα είτε στα πλαίσια κάθε μεμονωμένης 

περιβαλλοντικής έκθεσης. 

Θα ορισθεί από τον φορέα λειτουργίας υπάλληλος υπεύθυνος για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων κατά τη φάση λειτουργίας.  
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12.0 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  

Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι τα συνοπτικά και κωδικοποιημένα μέτρα τα οποία 

προτείνονται να αποτελέσουν το μέρους του περιεχομένου της κανονιστικής πράξης των 

αρμόδιων αρχών, με την οποία επιβάλλονται οι όροι που διέπουν τη λειτουργία του υπό 

εξέταση έργου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα και οι προτάσεις για την έγκριση 

των περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή θα 

καθορίσει τα μέτρα και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Α1. Γενικά στοιχεία έργου: 

Η μαρίνα Αλίμου διαθέτει 1000 μόνιμες θέσεις για εξυπηρέτηση διαφόρων μεγεθών σκαφών 

οι οποίες διαμορφώνονται σε σταθερούς και πλωτούς προβλήτες εκ των οποίων 50 θέσεις 

αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25m.  

Η μαρίνα Αλίμου εντοπίζεται στην γεωγραφική περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου 

(βορειοανατολικές ακτές), στον οδικό άξονα Πειραιά - Σουνίου, επί της παραλιακής ζώνης 

της περιοχής Καλαμακίου, του Δήμου Αλίμου, ΔΕ Αλίμου, ΔΚ Αλίμου της Περιφερειακής 

Ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Α2. Περιγραφή Χερσαίας Ζώνης: 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου (Χ1, Χ2, Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1) βάσει του υπ’ αριθμ. 

109.2 «Τοπογραφικό Διάγραμμα Υφιστάμενης Κατάστασης» κλίμακας 1:1250, που έχει 

προσαρτηθεί στο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) και συνοδεύει το άρθρο 351, στο 

σύνολό της έχει συνολική επιφάνεια περίπου 227 στρεμμάτων (227.758,77m2) εκτείνεται 

μεταξύ της εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης στα βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και 

της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος προς τα ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» του 

Δήμου Αλίμου στα νότια. Η χερσαία ζώνη οριοθετείται προς την πλευρά της θάλασσας από 

τα υφιστάμενα κρηπιδώματα, τον προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο της μαρίνας.  

Εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου υφίστανται εκτός από τις συνοδές εγκαταστάσεις 

για τη λειτουργία της όπως χώροι τεχνικής εξυπηρέτησης (χερσαία απόθεση σκαφών, 

εργασίες συντήρησης σκαφών κατά τη μελέτη), εγκαταστάσεις διοίκησης, φυλάκια, 

βοηθητικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της μαρίνας ήτοι, υποσταθμοί, αντλιοστάσια, 

WC, αποθήκες, περιβάλλων χώρος πρασίνου αλλά και λοιπές εγκαταστάσεις όπως η ζώνη 

ΤΡΑΜ, ένα πλυντήριο και πρατήριο καυσίμων εξυπηρέτησης οχημάτων, ένα κέντρο 
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διασκέδασης, ένα αναψυκτήριο, το κολυμβητήριο Δ. Αλίμου, μία καφετέρια-αναψυκτήριο 

καθώς και οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ). 

Α3. Περιγραφή Θαλάσσιας Ζώνης: 

Τα όρια της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας (Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, Θ2, Θ1, Θ23, Θ22, Θ21, 

Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1) τέθηκαν κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 2160/93 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γειτονικές υποδομές / χρήσεις 

(παραλιακό κρηπίδωμα παραλίας Ζέφυρος, εκβολή ρέματος Πικροδάφνης). Η θαλάσσια 

ζώνη της μαρίνας Αλίμου οριοθετείται προς νότο από τον προσήνεμο μώλο, προς 

νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς δυτικά, βόρεια και ανατολικά από τα 

παραλιακά κρηπιδώματα. Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης 

θαλάσσιας ζώνης εμπίπτουν και υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και 

λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις, ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος μώλος και τα παραλιακά 

κρηπιδώματα. Οι προβλήτες και τα κρηπιδώματα είναι εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους και 

πυργίσκους παροχών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Τέλος, στην 

θαλάσσια περιοχή της μαρίνας Αλίμου υφίσταται επίσης και μικρός αριθμός ελλιμενισμού 

αλιευτικών σκαφών στους ιδιοκτήτες των οποίων έχει δοθεί (ονομαστικά) το σχετικό 

δικαίωμα ελλιμενισμού.  

Αναλυτικότερα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μαρίνας Αλίμου 

παρατίθενται στα αντίστοιχα κεφάλαια της μελέτης. 

Α4. Δίκτυα - Υποδομές: 

Η πρόσβαση στη χερσαία ζώνη γίνεται από δύο εισόδους, μία στο βόρειο και μία στο νότιο 

άκρο της, μέσω της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος. 

Δίκτυα Υποδομών 

 Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ. Εντός της μαρίνας 

λειτουργούν υποσταθμοί για την μετατροπή της τάσης από μέση σε χαμηλή ώστε να 

εξυπηρετούνται επαρκώς οι λειτουργίες της. 

 Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. 

 Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της 

ΕΥΔΑΠ. 

Α5. Κατάταξη έργου: 

Οι εγκαταστάσεις της μαρίνας Αλίμου εντάσσονται βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 

37674/2016 ΦΕΚ 2471/Β/10.08.16, σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, στην 3η Ομάδα (Λιμενικά Έργα) και 

Υποκατηγορία Α1, με α/α 3: «Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, 
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αγκυροβόλια)» βάσει της δυναμικότητας η οποία αναφέρεται σε αριθμό σκαφών (Δ ≥ 200 

σκάφη). 

 

Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ 

ΤΗΣ  

Β1. Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για την 

Αττική δεν προβλέπεται, αλλά υποκαθίσταται από το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – 

Αττικής και άλλες διατάξεις (Ν. 4277/2014 ΦΕΚ 156/Α/01.08.14) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (ΦΕΚ 165/Α/26.08.14). 

Σύμφωνα με το από 8.11.90 ΠΔ (ΦΕΚ. 655/Δ/22.11.90) εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό 

σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Αλίμου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρων και 

όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση της μαρίνας με το οποίο 

εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με τη δημιουργία οικοδομήσιμων χώρων, οδών, 

χώρων πρασίνου προς εξυπηρέτηση της μαρίνας.  

Στη συνέχεια με το από 01.03.2004 ΠΔ περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης 

και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό 

όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04) προσδιορίστηκε εκ νέου το ευρύτερο 

χωροταξικό πλαίσιο στην περιοχή της μαρίνας Αλίμου βάσει του οποίου η μαρίνα Αλίμου 

διαχωρίζεται σε τέσσερις (4) επιμέρους υποπεριοχές-ζώνες. 

Τέλος, για τη μαρίνα Αλίμου, η οποία βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής και 

διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000τ.μ., έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του 

Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.14) όπως τροποποίησε τους Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08. 

13) & 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.07.93). 

Εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου, οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν 

καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 600143/27.02.79 Απόφαση Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

193/Δ/29.3.79). 

Β2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

Από περιβαλλοντικής άποψης η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

χλωρίδα και πανίδα καθώς είναι χώρος ανάπτυξης αστικού ιστού και τουριστικών 

υποδομών. Η απόσταση του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα από την πλησιέστερη περιοχή 

Natura 2000 είναι γύρω στα 5km (Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη 

Βουλιαγμένης - GR3000006 - SCI & Όρος Υμηττός - GR3000015-SPA). 
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Το βορειοανατολικό όριο της μαρίνας Αλίμου συμπίπτει με την εκβολή του ρέματος της - 

Πικροδάφνης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ρέματα της Αττικής που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/Δ/1993). 

Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ 

ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Γ1. Αέριες εκπομπές  

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 

διατάξεις:  

1. Κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. Η.Π. 14122/549/ Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 488) με 

την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

2. Κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. Η.Π. 22306/1075/ Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β’920), με 

την οποία καθορίζονται τιμές-στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 

αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, 

το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό 

αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».  

Γ2. Ποιότητα Υδάτων  

Οι κατευθυντήριες τιμές ποιότητας των επιφανειακών υδάτων αναφέρονται στις ακόλουθες 

διατάξεις:  

1. Κοινή υπουργική απόφαση 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β) και Η.Π. 

51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική 

απόφαση 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β), όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Γ3. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία 

της δραστηριότητας, καθορίζεται στο π.δ. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293 Α’). 

1. Σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό προς χρήση 

σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. μηχανήματα εργοταξίου) ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 

κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 37393/2028/29.9.2003 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/1.10.2003) 

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 

χρήσης σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική 

απόφαση 9272/471/2.3.2007 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/07). 
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Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι όροι της ΑΕΠΟ αφορούν τον υπεύθυνο φορέα για την διαχείριση και λειτουργία της 

μαρίνας Αλίμου. 

Ο φορέας του έργου υποχρεούται στον ορισμό αρμόδιου προσώπου για την 

παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 

περιορισμών που τίθενται. Ειδικότερα, 

1. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις τις κείμενης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στους 

περιβαλλοντικούς όρους, μέτρα και περιορισμούς που επιβάλλονται με την ΑΕΠΟ. 

2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και 

λειτουργία του λιμένα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

3. Ο φορέας του έργου οφείλει, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες 

δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Ισχύουν οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που περιγράφονται στον φάκελο της 

ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα με τους όρους της 

ΑΕΠΟ.  

5. Να υλοποιηθεί σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα, προκειμένου να υπάρχει 

καταγραφή και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων 

από τη λειτουργία του, με σκοπό τη διαχείριση τους σύμφωνα με την κείμενη 

Νομοθεσία.  

6. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα διαχωρισμού στην πηγή των στερεών αποβλήτων που 

προέρχονται από την λειτουργία του λιμένα. 

7. Απαγορεύεται κάθε είδους καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του 

λιμένα. 

 

Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8.α του ν. 4014/2011 η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα 

έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, ή σε 

κάθε άλλη περίπτωση έως ότου υποβληθεί από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας νέα 

ΜΠΕ σύμφωνα με το Π.Δ. έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου 
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2. Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, και 

εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του έργου, οφείλει να επανέλθει με νεότερη 

αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, 

προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011. 

3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η 

τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 και του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που 

τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 

Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

1. Η ΑΕΠΟ και ο φάκελος (τεύχος και σχέδια) της ΜΠΕ που τη συνοδεύει πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε κάθε 

αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.  

2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:  

 Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λπ.) από τα οποία θα 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα 

στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στο χώρο του έργου.  

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.  

 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

3. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από 

τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσία (Εθνικής και Κοινοτικής) και 

όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής ΜΠΕ που την συνοδεύει.  

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του 

έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του 

ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 3010/2002, ν. 4014/2011 και 

ν.4042/2012, κλπ. 
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Η) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα:  

1. Λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην ση λειτουργία 

του έργου από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες (πχ Πυροσβεστική). 

2. Έχει την ευθύνη: εφοδιασμού του λιμένα με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και 

εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από 

πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κ.λπ.) που 

υποδεικνύονται από την οικεία Λιμενική Αρχή. 

3. Μεριμνά για: 

 την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών 

 την εξασφάλιση της συγκέντρωσης - αποκομιδής των απορριμμάτων, των 

βιολογικών και ελαιωδών καταλοίπων και την εν γένει ευπρέπεια του χώρου.  

 τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων κατά την εκτέλεση των εργασιών και τη 

λειτουργία των έργων, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους 

χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.  

 την παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων. 
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13.0 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1 Εξειδικευμένες Μελέτες 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία από προηγούμενες μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη σύνταξη της εν λόγω Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: 

1. Μελέτη Πυροπροστασίας (Αρ. Πρωτ. 849/Φ.701.31/02.05.14 - ΧΠΕ 75261 & υπ’ 

αριθμ. 1468Φ.701.10/09.04.14 Βεβαίωσης Υποβολής Αίτησης) 

2. Σχέδια και μελέτες διαφόρων υπηρεσιών της ΕΤΑΔ ΑΕ π.χ.: 

 Μελέτη ΕΟΤ Αριθμ. 799 

 Μελέτη ΕΤΑΔ Αριθμ. 109γ 

 Σχέδιο 365Α-1 ΜΑΡΝΕΤ 

3. Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών Ν. 4178/2013 

4. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) άρθρο 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα 

Αλίμου» και σχετικός χάρτης. 

 

13.2 Προβλήματα εκπόνησης της μελέτης και τρόπος αντιμετώπισης 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης προήλθαν 

από στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν κατά τις επιτόπιες έρευνες πεδίου, από την 

βιβλιογραφική έρευνα, διαδικτυακούς τόπους και προηγηθείσες μελέτες κρατικών φορέων, 

ερευνητικών κέντρων και μη-κυβερνητικών οργανώσεων. 

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν ανέκυψαν δεδομένων του πλήθους πληροφοριών που 

συναντήθηκε. Δυσκολίες σχετικές με την εύρεση στοιχείων σχετίζονται κυρίως με την 

έλλειψη δεδομένων καταγραφής και συστηματικής παρακολούθησης περιβαλλοντικών 

παραμέτρων / δεικτών σε επίπεδο Δήμου, οπότε και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από άλλες 

δημοσιευμένες μελέτες προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες παραδοχές. 
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14.0 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Στη συνέχεια παρατίθενται φωτογραφίες της περιοχής εγκατάστασης της μαρίνας Αλίμου, 

όπως έχουν ληφθεί από διάφορες θέσεις. Η θέση λήψης κάθε φωτογραφίας παρουσιάζεται 

στο «Χάρτη θέσεων λήψης φωτογραφιών Χ9». 

 
Φωτογραφία 1: Τροχιολωρίδα τραμ 

 

 
Φωτογραφία 2: Είσοδος στη μαρίνα Αλίμου 
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Φωτογραφία 3: Φυλάκιο ΝΟΚ 

 
Φωτογραφία 4: Χώρος τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών 

 
Φωτογραφία 5: Θαλάσσιος Χώρος ΝΟΚ 
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Φωτογραφία 6: Θέσεις στάθμευσης 

 
Φωτογραφία 7: Προσήνεμος μώλος 

 
Φωτογραφία 8: Υπήνεμος Μώλος 
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Φωτογραφία 9: Χώροι Πρασίνου 

 
Φωτογραφία 10: Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

 

 
Φωτογραφία 11: Υφιστάμενη ανέλκυση - καθέλκυση σκαφών 
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Φωτογραφία 12: Εσωτερικοί προβλήτες 

 

 
Φωτογραφία 13: Κάδοι συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
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Φωτογραφία 14: Συλλογή σεντινόνερων 

 

 
Φωτογραφία 15: Συλλογή αποβλήτων 
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15.0 ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι απαιτούμενοι Χάρτες - Σχέδια της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βάσει της υπ’ αριθμ. ΥΑ 170225/20.04.14 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.14), όπως 

ισχύει, κοκ. Οι χάρτες και τα σχέδια είναι τα εξής: 

 Χάρτης προσανατολισμού (θέση έργου) σε κλίμακα 1:250.000 (Χ1) 

 Χάρτης περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1:50.000 (Χ2) 

 Χάρτης εναλλακτικών λύσεων σε κλίμακα 1:50.000 (Χ3) 

 Γεωλογικός χάρτης σε κλίμακα 1:50.000 (Χ4) 

 Χάρτης χωροταξικού & πολεοδομικού καθεστώτος σε κλίμακα 1:1.250 (X5.1) 

 Χάρτης προστατευόμενων περιοχών σε κλίμακα 1:50.000 (X5.2) 

 Χάρτης χρήσεων γης σε κλίμακα 1:20.000 (X5.3) 

 Τοπογραφικό Διάγραμμα – Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1.250 (X6) 

 Χάρτης με εξειδικευμένες πληροφορίες-επιπτωσεις σε κλίμακα 1:1.250 (Χ7) 

 Χάρτης Προγράμματος Παρακολούθησης σε κλίμακα 1:50.000 (X8) 
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16.0 ΒΙΒΛΙΟΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 

Βιβλιογραφία 

1. «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της χώρας», Υπουργείου 

Ανάπτυξης 

2. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Υπ. Γεωργίας 

3. Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Υπ. Γεωργίας 

4. «Βιότοποι της Ελλάδας - Natura 2000» ΥΠΕΧΩΔΕ 

5. «Περιβάλλον, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», Γιώργος Βαβίζος – 

Αριστείδης Μερτζάνης 

 

Πηγές - Ιστοσελίδες 

1. Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο & Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

μαρίνας Αλίμου 

2. ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr) 

3. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (http://floods.ypeka.gr/) 

4. Θεματικός δικτυακός τόπος (διαχείριση αρχείου Παραδοσιακών Οικισμών και 

διατηρητέων κτιρίων) (http://estia.minenv.gr) 

5. Υπουργείο Τουρισμού (http://www.mintour.gov.gr/) 

6. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (http://www.statistics.gr) 

7. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (http://www.oasp.gr) 

8. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

(http://www.ekby.gr) 

9. Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση (https://filotis.itia.ntua.gr/) 

10. HydroloGIS, Υδροπληροφορική – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφορίας, Εργαστήριο 

Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών 

& Θαλασσίων Έργων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 

(http://titan.chi.civil.ntua.gr) 

11. Δήμος Αλίμου (http://www.alimos.gov.gr/) 

 

http://www.ypeka.gr/
http://floods.ypeka.gr/
http://estia.minenv.gr/
http://www.statistics.gr/
http://www.oasp.gr/
http://www.ekby.gr/
https://filotis.itia.ntua.gr/
http://titan.chi.civil.ntua.gr/
http://www.alimos.gov.gr/
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ 84
15 Ìáñôßïõ  2000

ÍÏÌÏÓ ÕÐ� ÁÑÉÈ. 2819

ºäñõóç Åôáéñåßáò "Oëõìðéáêü Xùñéü 2004 A.E." ðñïóôáóßá
Ïëõìðéáêþí Óõìâüëùí êáé ÓçìÜôùí êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:

¢ñèñï 1

Óýóôáóç áíþíõìçò Åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá
"Oëõìðéáêü Xùñéü 2004 A.E."

1. ÓõíéóôÜôáé áíþíõìç Åôáéñßá, ìå ôçí åðùíõìßá "Oëõ-
ìðéáêü Xùñéü 2004 A.E." (óôï åîÞò Åôáéñßá), ìå Ýäñá ôçí
AèÞíá.

2. H Åôáéñßá äåí áíÞêåé óôï äçìüóéï ôïìÝá, ëåéôïõñãåß
êáôÜ ôïõò êáíüíåò ôçò éäéùôéêÞò ïéêïíïìßáò êáé äéÝðåôáé
áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ áõôïý êáé óõìðëçñùìáôé-
êþò áðü ôç íïìïèåóßá ðåñß áíùíýìùí åôáéñéþí.

3. H åðïðôåßá ôçò Åôáéñßáò, ðÝñáí åêåßíçò ðïõ ðñïâëÝ-
ðåôáé áðü ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò ðåñß áíùíýìùí åôáéñéþí,
áóêåßôáé áðü ôïí Yðïõñãü Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí
Aóöáëßóåùí, ï ïðïßïò êáôÜ ôçí Üóêçóç ôçò áñìïäéüôç-
ôáò áõôÞò êáé ðÝñáí ôùí ðñïâëåðïìÝíùí óôéò åðüìåíåò
ðáñáãñÜöïõò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ:

á) Eãêñßíåé ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, êáèþò êáé ôçí
Ýêèåóç äéá÷åßñéóçò ðïõ õðïâÜëëåé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïý-
ëéï óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Åôáéñßáò.

â) Káôáñôßæåé ìå áðüöáóÞ ôïõ ôï êáôáóôáôéêü áõôÞò êáé
åãêñßíåé ôéò ôõ÷üí ôñïðïðïéÞóåéò áõôïý.

ã) Eãêñßíåé ôïí ïñãáíéóìü ëåôïõñãßáò ôçò.
ä) Eíçìåñþíåôáé ãéá ôçí ðïñåßá ôùí åñãáóéþí ôçò.
å) Äéêáéïýôáé íá ðñïêáëÝóåé Ýêôáêôï äéá÷åéñéóôéêü

Ýëåã÷ï áðü ôñéìåëÞ åëåãêôéêÞ åðéôñïðÞ, áðïôåëïýìåíç
áðü äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò ôïõ Eëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ.

4. Óêïðüò ôçò Åôáéñßáò åßíáé ç êáôáóêåõÞ, ç åðßâëåøç,
ç oñãÜíùóç, ï óõíôïíéóìüò, ç óõíôÞñçóç êáé ç åí ãÝíåé
áîéïðïßçóç ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý, óýìöùíá ìå ôéò äéá-
ôÜîåéò ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´), üðùò åêÜóôïôå
éó÷ýïõí, êáèþò êáé ôïõò üñïõò ôçò óýìâáóçò ðïõ êá-
ôáñôßæåôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 24 ôïõ í. 2741/1999
(ÖÅÊ 199 Á´) ìåôáîý ôçò "OñãáíùôéêÞò EðéôñïðÞò Oëõ-
ìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá 2004 A.E." êáé ôïõ Oñãáíéóìïý

EñãáôéêÞò Káôïéêßáò (O.E.K). Eéäéêüôåñá, óôï óêïðü ôçò
Åôáéñßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé éäßùò: 

á) H åêðüíçóç ìåëåôþí, ç áíÜèåóç ôçò óýíôáîçò ìåëå-
ôþí Þ ç óõììåôï÷Þ óôçí åêðüíçóç ìåëåôþí ðïõ ó÷åôßæï-
íôáé ìå ôçí áíÝãåñóç ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý êáé ôùí óõ-
íïäåõôéêþí áõôïý åãêáôáóôÜóåùí óôç èÝóç ËåêÜíåò ôïõ
ÄÞìïõ A÷áñíþí, N. AôôéêÞò, ïé ïðïßåò èá ÷ñçóéìïðïéç-
èïýí ãéá ôçí ôÝëåóç ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí êáé ìåôÜ ôçí
ôÝëåóç ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí ùò ðñüôõðïò ïéêéóôéêüò
ðõñÞíáò êáé ðïëåïäïìéêü êÝíôñï.

â) H äçìïðñÜôçóç êáé ç áíÜèåóç ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ
ðáñáðÜíù Ýñãïõ ìå áõôï÷ñçìáôïäüôçóç Þ óõã÷ñçìá-
ôïäüôçóç, ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáóêåõáóèïýí óå áõôü êÜ-
èå åßäïõò êôéñéáêÜ óõãêñïôÞìáôá, êôßñéá Þ êôßóìáôá ôá
ïðïßá èá åîõðçñåôïýí ôéò áíÜãêåò óôÝãáóçò, óßôéóçò,
Üèëçóçò, éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò, øõ÷áãùãßáò êáé åêðëÞ-
ñùóçò èñçóêåõôéêþí êáèçêüíôùí ôüóï ôùí áèëçôþí ðïõ
èá ëÜâïõí ìÝñïò óôïõò Oëõìðéáêïýò êáé Ðáñïëõìðéá-
êïýò Aãþíåò ôïõ 2004 üóï êáé ôùí ïéêéóôþí-äéêáéïý÷ùí
ôïõ O.E.K., ïé ïðïßïé èá êáôïéêÞóïõí ôï Oëõìðéáêü Xùñéü
ìåôÜ ôç ëÞîç ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí.

ã) H äéáìüñöùóç ôùí åëåýèåñùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí
ðñáóßíïõ ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý, ç êáôáóêåõÞ äñüìùí
ðñüóâáóçò, ðåæïäñüìùí, ðïäçëáôïäñüìùí êáé åí ãÝíåé
êÜèå åßäïõò Ýñãùí õðïäïìÞò ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý.

ä) H óõíôÞñçóç, åðéóêåõÞ, ìåôáóêåõÞ Þ áíáäéáññýèìé-
óç ôüóï ôùí êáôïéêéþí ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý üóï êáé
ôùí êôéñéáêþí óõãêñïôçìÜôùí, êôéñßùí, åí ãÝíåé êôéóìÜ-
ôùí êáé åëåýèåñùí ÷þñùí ðïõ õðÜñ÷ïõí óå áõôü, þóôå
ìåôÜ ôç ëÞîç ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí íá åîõðçñåôïýí
ôéò áíÜãêåò ôçò ìåôáïëõìðéáêÞò ÷ñÞóçò ôïõ ïéêéóìïý.

å) H óýíáøç êÜèå åßäïõò óõìâÜóåùí ìå ôï Äçìüóéï Þ ìå
ïðïéïäÞðïôå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï äçìïóßïõ Þ éäéù-
ôéêïý äéêáßïõ, ó÷åôéêþí ìå ôçí êáôáóêåõÞ êáé åðßâëåøç
êáôáóêåõÞò ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý, ôç äéá÷åßñéóç, åê-
ìåôÜëëåõóç, ìßóèùóç êáé ðñïóùñéíÞ ðáñá÷þñçóç ôçò
÷ñÞóçò ôùí ïéêéþí, êôéñéáêþí óõãêñïôçìÜôùí, êôéñßùí
êáé åí ãÝíåé êáôáóêåõþí ôïõ Oëõìðéáêïý Xùñéïý, êáèþò
êáé ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí áõôïý.

óô) Må áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Åôáéñßáò,
ðïõ åãêñßíåôáé áðü ôïí Yðïõñãü Eñãáóßáò êáé Kïéíùíé-
êþí Aóöáëßóåùí êáé ç ïðïßá äçìïóéåýåôáé óôçí Eöçìåñß-
äá ôçò KõâåñíÞóåùò, ìðïñåß íá äéåõñýíåôáé ï óêïðüò
ôçò Åôáéñßáò.
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5. H Åôáéñßá äéïéêåßôáé áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
(Ä.Ó.), ôïí Ðñüåäñü ôïõ êáé ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï.

á) Tï Ä.Ó. åßíáé åðôáìåëÝò êáé áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñü-
åäñï, ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï êáé ðÝíôå (5) ìÝëç. ̧ íá
ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Eñãá-
óßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöáëßóåùí êáé Ýíá ìÝëïò ìå áðü-
öáóç ôïõ Yðïõñãïý Ðïëéôéóìïý. Tá õðüëïéðá ìÝëç ôïõ
Ä.Ó. ïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ O.E.K.. Tá ìÝëç
ôïõ Ä.Ó. èá ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí ôï áðáéôïýìåíï ãéá ôç èÝ-
óç ôïõò êýñïò êáé åìðåéñßá, þóôå íá ìðïñïýí íá åêðëç-
ñþóïõí ôï óêïðü ôçò Åôáéñßáò êáé íá ìçí óõíäÝïíôáé ìå
ó÷Ýóç åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò Þ óõããÝíåéáò ìÝ÷ñé ôåôÜñ-
ôïõ âáèìïý åî áßìáôïò Þ áã÷éóôåßáò, ìå ðñüóùðá ðïõ åß-
íáé óõìâåâëçìÝíá ìå áõôÞí. Oé áðïöÜóåéò ôïõ Yðïõñãïý
Ðïëéôéóìïý êáé ôïõ Ä.Ó. ôïõ O.E.K., ìå ôéò ïðïßåò ïñßæï-
íôáé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò, ãíùóôïðïéïýíôáé óôïí
Yðïõñãü Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöáëßóåùí.

â) H èçôåßá ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. åßíáé ðåíôáåôÞò êáé óå
êÜèå ðåñßðôùóç ðáñáôåßíåôáé ìÝ÷ñé ôç ëýóç ôçò Åôáé-
ñßáò, ìå áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò, ðïõ åãêñßíå-
ôáé áðü ôïí Yðïõñãü Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöáëß-
óåùí êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Eöçìåñßäá ôçò KõâåñíÞóå-
ùò. 

ã) Tï Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò óõãêñïôåßôáé óå óþìá Ýðåéôá
áðü ðñüóêëçóç ôïõ Yðïõñãïý Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí
Aóöáëßóåùí êáé åêëÝãåé ôïí Ðñüåäñï, ôïí Aíôéðñüåäñï
êáé ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï áõôïý.

ä) Må áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Åôáéñßáò,
êáèïñßæïíôáé ç áðïæçìßùóç ôïõ ÐñïÝäñïõ, ôïõ Äéåõèý-
íïíôïò Óõìâïýëïõ êáé ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó., ïé áìïéâÝò êáé
áðïæçìéþóåéò ôïõ ðñïóùðéêïý êáé ôùí óõìâïýëùí êáé
êÜèå Üëëï óõíáöÝò èÝìá.

å) Tï Ä.Ó. óõíåäñéÜæåé ìå ðáñïõóßá ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷é-
óôïí ìåëþí êáé áðïöáóßæåé ìå áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí
ðáñüíôùí Þ áíôéðñïóùðåõüìåíùí ìåëþí.

óô) O Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. åêðñïóùðåß ôçí Åôáéñßá, óõ-
ãêáëåß ôï Ä.Ó., ðñïåäñåýåé ôùí óõíåäñéÜóåþí ôïõ êáé
áóêåß üëåò ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï
êáôáóôáôéêü êáé ôïí ê.í. 2190/1920.

6. Tï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Åôáéñßáò ïñßæåôáé óå åêáôü
åêáôïììýñéá (100.000.000) äñ÷., êáëýðôåôáé åî ïëïêëÞ-
ñïõ áðü ôïí O.E.K. êáé êáôáâÜëëåôáé üðùò ïñßæåé ôï êá-
ôáóôáôéêü ôçò Åôáéñßáò. Ãéá ôéò ìåôï÷Ýò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí
óôï êåöÜëáéï áõôü, êõñéüôçôáò ôïõ O.E.K., åêäßäåôáé
Ýíáò ïíïìáóôéêüò ôßôëïò. Oé ìåôï÷Ýò ôçò Åôáéñßáò äåí
åðéôñÝðåôáé íá ìåôáâéâáóèïýí. Tï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôïõ O.E.K. åíåñãåß ùò ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Åôáéñßáò êáé
Ý÷åé üëåò ôéò ó÷åôéêÝò áñìïäéüôçôåò, ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
áðü ôïí ê.í. 2190/1920, åêôüò áí ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ
óôïí ðáñüíôá íüìï Þ óôï êáôáóôáôéêü ôçò Åôáéñßáò. Tï
ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Åôáéñßáò ìðïñåß íá áõîçèåß êáôü-
ðéí áðüöáóçò ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Åôáéñßáò, ç
ïðïßá åãêñßíåôáé áðü ôïí Yðïõñãü Eñãáóßáò êáé Kïéíùíé-
êþí Aóöáëßóåùí êáé äçìïóéåýåôáé íüìéìá. Ãéá ôéò ìåôï-
÷Ýò ôçò áýîçóçò ôïõ êåöáëáßïõ åêäßäåôáé åðßóçò Ýíáò
ïíïìáóôéêüò ôßôëïò õðÝñ ôïõ O.E.K., ðïõ äåí åðéôñÝðåôáé
íá ìåôáâéâáóèåß.

7. Oé ðüñïé ôçò Åôáéñßáò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôç ÷ñçìáôï-
äüôçóç êáé ôçí åðé÷ïñÞãçóç ôïõ O.E.K., áðü ðñïãñÜì-
ìáôá ôçò EõñùðáúêÞò ̧ íùóçò êáé Äéåèíþí Oñãáíéóìþí,
áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôÜ ôçò êáé êÜèå Üëëç
íüìéìç ðçãÞ. O O.E.K. êáôáâÜëëåé ôï áñ÷éêü êåöÜëáéï
ôçò Åôáéñßáò êáé ôï êåöÜëáéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óå ôõ÷üí áõ-

îÞóåéò ôïõ, ìå ôïí ôñüðï ðïõ ðñïâëÝðåé ôï êáôáóôáôéêü
ôçò Åôáéñßáò êáé áíáëáìâÜíåé åî ïëïêëÞñïõ ôç äáðÜíç
ãéá ôçí ßäñõóç ôçò Åôáéñßáò. Tüóï ïé ÷ñçìáôïäïôÞóåéò
üóï êáé ïé åðé÷ïñçãÞóåéò åßíáé Üôïêåò êáé ÷ùñßò ðáñï÷Þ
åããõÞóåùò åê ìÝñïõò ôçò Åôáéñßáò êáé ÷ùñßò õðï÷ñÝùóç
åðéóôñïöÞò ôùí áíôßóôïé÷ùí ÷ñçìáôéêþí ðïóþí ðïõ äéá-
ôßèåíôáé áðü ôïí O.E.K., ìå âÜóç ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ
óõãêåêñéìÝíïõ Ýñãïõ Þ ôìçìÜôùí ôïõ, ôïí ïðïßï åãêñßíåé
ôï Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò. O ðñïûðïëïãéóìüò áõôüò óõíïäåý-
åôáé êáé áðü ðñüãñáììá ÷ñçìáôïññïþí, ðïõ ðåñéëáìâÜ-
íïõí ôï ðïóü ôçò ðñïêáôáâïëÞò êáé ôéò ôìçìáôéêÝò ðëç-
ñùìÝò ìÝ÷ñé ôçí åîüöëçóç ôïõ Ýñãïõ Þ ôùí Ýñãùí. Óå
êÜèå ðåñßðôùóç ôá íüìéìá ðáñáóôáôéêÜ (ôéìïëüãéá ê.ëð.)
åêäßäïíôáé áðü ôçí Åôáéñßá ðñïò ôïí O.E.K..

8. O äéá÷åéñéóôéêüò Ýëåã÷ïò ôçò Åôáéñßáò áóêåßôáé áðü
ïñêùôïýò åëåãêôÝò, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò
ðåñß áíùíýìùí åôáéñéþí.

9. Må ðñüôáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò êáé áðüöáóç ôçò
ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò áõôÞò, ðïõ åãêñßíåôáé áðü ôïí
Yðïõñãü Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöáëßóåùí, êáôáñôß-
æåôáé ï Oñãáíéóìüò ëåéôïõñãßáò ôçò Åôáéñßáò, êáèïñßæï-
íôáé ïé åðß ìÝñïõò ôïìåßò äñáóôçñéüôçôáò êáé ç äéÜñèñù-
óÞ ôïõò, ï áñéèìüò ôùí èÝóåùí ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Åôáé-
ñßáò, ôá ðñïóüíôá êáé ï ôñüðïò ðñïóëÞøåùò, êáèþò êáé
êÜèå ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá. Ãéá ôçí áðüóðáóç óôçí Åôáé-
ñßá ðñïóùðéêïý ðïõ áðáó÷ïëåßôáé ìå ïðïéáäÞðïôå ó÷Ý-
óç óå õðçñåóßåò êáé öïñåßò ôïõ êáô' Üñèñï 1 ðáñ. 6 ôïõ
í. 1256/1982 (ÖÅÊ 65 Á´) äçìüóéïõ ôïìÝá, Ý÷ïõí åöáñìï-
ãÞ ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ  15 ôïõ í. 2598/1998
(ÖÅÊ 66 Á´), üðùò áõôÝò áíôéêáôáóôÜèçêáí ìå ôéò äéáôÜ-
îåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 15 ôïõ í. 2730/1999 (ÖÅÊ 130 Á´).
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ôéò áñìïäéü-
ôçôåò ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý áóêåß ï Õðïõñãüò Åñ-
ãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. Ãéá ôçí ðñüóëçøç åé-
äéêþí óõìâïýëùí áðü ôçí Åôáéñßá åöáñìüæïíôáé ïé äéá-
ôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´).

10. H äéÜñêåéá ôçò Åôáéñßáò ïñßæåôáé ìÝ÷ñé ôçí
31.12.2006. MåôÜ ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ ç Åôáéñßá ëýåôáé
ìå ðñÜîç ôïõ Yðïõñãïý Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöá-
ëßóåùí, Ýðåéôá áðü ðñïçãïýìåíç áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò
ÓõíÝëåõóçò áõôÞò. MåôÜ ôç ëýóç ôçò Åôáéñßáò êÜèå ðå-
ñéïõóéáêü ôçò óôïé÷åßï ðåñéÝñ÷åôáé óôïí O.E.K.. Tï ðñï-
óùðéêü ðïõ õðçñåôåß ìå áðüóðáóç óå áõôÞí åðáíÝñ÷åôáé
óôéò ïñãáíéêÝò ôïõ èÝóåéò êáé ôï ðñïóùðéêü ðïõ õðçñå-
ôåß ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ Þ ìå óýìâáóç Ýì-
ìéóèçò åíôïëÞò, áðïëýåôáé ìå êáôáâïëÞ ôùí ôõ÷üí ðñï-
âëåðüìåíùí áðü ôï íüìï áðïæçìéþóåùí.

11. Må êïéíÞ áðüöáóç ôùí Yðïõñãþí Ðïëéôéóìïý êáé
Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöáëßóåùí, ðïõ åêäßäåôáé ìå-
ôÜ áðü ðñüôáóç ôùí Äéïéêçôéêþí Óõìâïõëßùí ôçò "Oñãá-
íùôéêÞò EðéôñïðÞò ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá
2004 A.E." êáé ôïõ Oñãáíéóìïý EñãáôéêÞò Káôïéêßáò
(O.E.K.) êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Eöçìåñßäá ôçò KõâåñíÞ-
óåùò, ìðïñåß íá åê÷ùñïýíôáé õðÝñ ôçò Åôáéñßáò ôïõ Üñ-
èñïõ áõôïý, äéêáéþìáôá êáé õðï÷ñåþóåéò ôïõ O.E.K. ðïõ
áðïññÝïõí áðü ôç óýìâáóç ðïõ êáôáñôßæåôáé óýìöùíá
ìå ôï Üñèñï 24 ôïõ í. 2741/1999 (ÖÅÊ 199 Á´) ìåôáîý ôïõ
Oñãáíéóìïý áõôïý êáé ôçò "OñãáíùôéêÞò EðéôñïðÞò ôùí
Oëõìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá 2004 A.E.".

12. Ãéá ôçí åêðüíçóç ôùí ìåëåôþí ôçò Åôáéñßáò, ôçí
åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí êáé ôéò óõíáöåßò ðñïìÞèåéåò êáé åñ-
ãáóßåò ðïõ åìðßðôïõí óôçí áñìïäéüôçôÜ ôçò, åöáñìüæå-
ôáé ç ðáñÜãñáöïò 8 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í. 2229/1994 (ÖEK
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138 A´). Toõò êáíïíéóìïýò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ðá-
ñÜãñáöï 8 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í. 2229/1994 (ÖÅÊ 138 Á´)
åãêñßíïõí ïé Õðïõñãïß Åñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí Aóöáëß-
óåùí, Ðïëéôéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

13. Ðñïò åêðëÞñùóç ôïõ óêïðïý ôçò, üóïí áöïñÜ ôç
ÄéåèíÞ Æþíç ôïõ Ïëõìðéáêïý ×ùñéïý, ç Åôáéñßá ìðïñåß
íá éäñýåé Üëëåò åôáéñåßåò Þ íá óõììåôÝ÷åé óå åôáéñåßåò.

¢ñèñï 2

Ðñïóôáóßá Oëõìðéáêþí Óõìâüëùí êáé ÓçìÜôùí
MåôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 8 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 2598/1998

"OñãÜíùóç Oëõìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá 2004" (ÖEK 66
A´), ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 9, ðïõ Ý÷åé ùò åîÞò: 

"9. á. Ùò "OëõìðéáêÜ Óýìâïëá êáé ÓÞìáôá" íïïýíôáé üëá
ôá ðñïóôáôåõüìåíá áãáèÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðáñá-
ãñÜöïõò 1 Ýùò êáé 7 ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Må êïéíÞ áðü-
öáóç ôùí Yðïõñãþí Ðïëéôéóìïý êáé Äéêáéïóýíçò, ðïõ
äçìïóéåýåôáé óôçí Eöçìåñßäá ôçò KõâåñíÞóåùò, ìðïñåß
íá ðñïâëÝðïíôáé êáé Üëëá óõíáöÞ ðñïò áõôÜ áãáèÜ, ðïõ
èá áðïëáýïõí ôçò åéäéêÞò ðåñß Oëõìðéáêþí Óõìâüëùí
êáé ÓçìÜôùí ðñïóôáóßáò. Tá OëõìðéáêÜ Óýìâïëá êáé ÓÞ-
ìáôá ðñïóôáôåýïíôáé êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íï-
ìïèåóßáò, éäßùò äå ôïõ í. 2239/1994 "Ðåñß óçìÜôùí" (ÖEK
152 A´), åðéöõëáóóoìÝíùí ôùí äéáôÜîåùí ôùí åðüìåíùí
ðåñéðôþóåùí.

â. H íïìéìüôçôá ôçò êáè´ ïéïíäÞðïôå ôñüðï ÷ñÞóçò ôùí
Oëõìðéáêþí Óõìâüëùí êáé ÓçìÜôùí, éäßùò äå ìå ôçí áíá-
ðáñáãùãÞ, åðßèåóç Þ áðåéêüíéóÞ ôïõò óå ðñïúüíôá, áðï-
äåéêíýåôáé áðïêëåéóôéêÜ, åßôå ìå Ýããñáöç óõìöùíßá ôïõ
áäåéïý÷ïõ ìå ôçí "OñãáíùôéêÞ EðéôñïðÞ Oëõìðéáêþí
Aãþíùí - AèÞíá 2004 A.E." (åöåîÞò "ç Åôáéñßá") ðïõ êá-
ôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Ä.O.Y.  Þ êáôá÷ùñåßôáé óôá âéâëßá
óçìÜôùí êáôÜ ôïõò üñïõò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ
í. 2239/1994, åßôå ìå íüìéìï ðáñáóôáôéêü ôïõ Kþäéêá Âé-
âëßùí êáé Óôïé÷åßùí (ôéìïëüãéï åêäüóåùò ôïõ áäåéïý÷ïõ),
ðïõ èá ðñÝðåé áðáñáéôÞôùò íá ðñïóõðïãñÜöåôáé áðü
ôçí Åôáéñßá. Eí åëëåßøåé åêáôÝñïõ ôùí áíùôÝñù åããñÜ-
öùí, äåí åðéôñÝðåôáé Üëëïõ åßäïõò áðüäåéîç ãéá ôç íïìé-
ìüôçôá ÷ñÞóçò ôùí Oëõìðéáêþí Óõìâüëùí êáé ÓçìÜôùí
Þ ãéá ôç ãíçóéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí êáé ôçí ðñïÝëåõóÞ
ôïõò, áêüìç êáé óôéò äéáäéêáóßåò åêåßíåò üðïõ óõã÷ùñåß-
ôáé ç ÷ñÞóç áðïäåéêôéêþí ìÝóùí, ðïõ äåí ðëçñïýí ôïõò
üñïõò ôïõ íüìïõ.

ã. H êáôÜ ôï Üñèñï 26 ðáñ. 2 ôïõ í. 2239/1994 áãùãÞ åðß
ðáñáëåßøåé êáé áðïæçìéþóåé ìðïñåß íá åéóá÷èåß êáé óôï äé-
êáóôÞñéï, óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ ïðïßïõ ç Åôáéñßá Ý÷åé ôçí
Ýäñá ôçò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ðñïóâïëÞò ôùí Oëõìðéá-
êþí Óõìâüëùí êáé ÓçìÜôùí, ôï äéêáóôÞñéï ìå ôçí áðüöá-
óÞ ôïõ êáôáäéêÜæåé ôïí åíáãüìåíï óôçí êáôáâïëÞ ÷ñçìá-
ôéêïý ðïóïý ãéá éêáíïðïßçóç ôçò çèéêÞò âëÜâçò ôïõ åíÜ-
ãïíôá. Tï ýøïò ôïõ ðïóïý áõôïý äåí ìðïñåß íá åßíáé
êáôþôåñï ôùí ôñéáêïóßùí ÷éëéÜäùí (300.000) äñá÷ìþí.

ä. Tá áóöáëéóôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí Oëõ-
ìðéáêþí Óõìâüëùí êáé ÓçìÜôùí äéáôÜóóïíôáé ðÜíôïôå
áðü ôá ìïíïìåëÞ ðñùôïäéêåßá. H áßôçóç ìðïñåß íá åéóá-
÷èåß êáé óôï äéêáóôÞñéï, óôçí ðåñéöÝñåéá ôïõ ïðïßïõ ç
Åôáéñßá Ý÷åé ôçí Ýäñá ôçò. Oé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 693,
715 ðáñ. 5 êáé 729 ðáñ. 5 ôïõ Kþäéêá ÐïëéôéêÞò Äéêïíï-
ìßáò äåí åöáñìüæïíôáé.

å. ¼ðïéïò, ÷ùñßò íá êáôÝ÷åé åêÜôåñï ôùí åããñÜöùí ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðåñßðôùóç â´ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõ-
ôÞò, ÷ñçóéìïðïéåß êáè´ ïéïíäÞðïôå ôñüðï OëõìðéáêÜ

Óýìâïëá êáé ÓÞìáôá, éäßùò ìå ôçí áíáðáñáãùãÞ, åðßèåóç
Þ áðåéêüíéóÞ ôïõò óå ðñïúüíôá, ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç
ôñéþí (3) ôïõëÜ÷éóôïí ìçíþí êáé ìå ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ôïõ-
ëÜ÷éóôïí äéáêïóßùí ÷éëéÜäùí (200.000) äñá÷ìþí. Tá áäé-
êÞìáôá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ èåùñïýíôáé áõôü-
öùñá êáé äéêÜæïíôáé áðü ôï êáôÜ ôüðïí áñìüäéï ìïíïìå-
ëÝò ðëçììåëåéïäéêåßï. H äéáäéêáóßá ôùí Üñèñùí 418 åð.
ôïõ Kþäéêá ÐïéíéêÞò Äéêïíïìßáò áêïëïõèåßôáé õðï÷ñåù-
ôéêÜ."

¢ñèñï 3

ÈÝìáôá Åôáéñßáò "AèÞíá 2004 A.E." êáé
EéäéêÞò Ãñáììáôåßáò Oëõìðéáêþí Aãþíùí

1. H ðáñ. 6 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2598/1998 (ÖEK 66 A´)
áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"6. ¼ñãáíá äéïßêçóçò ôçò Åôáéñßáò åßíáé ôï Äéïéêçôéêü
Óõìâïýëéï (Ä.Ó.), ï Ðñüåäñïò, ï Aíôéðñüåäñüò ôïõ êáé ï
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò.

á. Tï Ä.Ó. åßíáé äåêáðåíôáìåëÝò êáé áðïôåëåßôáé áðü ôïí
Ðñüåäñï, ôïí Aíôéðñüåäñï, ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï
êáé äþäåêá ìÝëç. Óôï Ä.Ó. ìåôÝ÷ïõí ùò ìÝëç ï ÄÞìáñ÷ïò
Aèçíáßùí, ðïõ áíáðëçñþíåôáé, üôáí áðïõóéÜæåé Þ êù-
ëýåôáé, áðü AíôéäÞìáñ÷ï Þ Äçìïôéêü Óýìâïõëï ðïõ ïñß-
æåôáé áðü ôï ÄÞìáñ÷ï, ïé äýï ̧ ëëçíåò - ìÝëç ôçò Ä.O.E.,
êáèþò êáé ï Ðñüåäñïò êáé ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò
E.O.A..

â. H èçôåßá ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. åßíáé åðôáåôÞò. MÝëïò
ðïõ ïñßæåôáé óå áíôéêáôÜóôáóç Üëëïõ ìÝëïõò óõíå÷ßæåé
ôç èçôåßá ôïõ ðñïêáôü÷ïõ ôïõ. H èçôåßá ôùí ìåëþí ôïõ
Ä.Ó. ðáñáôåßíåôáé êáé ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìÝ÷ñé ôç èÝóç ôçò
Åôáéñßáò õðü åêêáèÜñéóç. Tï Ä.Ó. ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞ-
óåé, ü÷é üìùò ðÝñá áðü Ýíá ôñßìçíï, áí êÜðïéá áðü ôá ìÝ-
ëç ôïõ åêëåßøïõí Þ áðï÷ùñÞóïõí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï
Þ áðùëÝóïõí ôçí éäéüôçôá âÜóåé ôçò ïðïßáò ïñßóôçêáí,
åöüóïí, êáôÜ ôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ, ôá ëïéðÜ ìÝëç åðáñ-
êïýí þóôå íá õðÜñ÷åé áðáñôßá.

ã. O Ðñüåäñïò, ï Aíôéðñüåäñïò, ï Äéåõèýíùí Óýìâïõ-
ëïò êáé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò ïñßæïíôáé ìå áðü-
öáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý.

ä. Må êïéíÞ áðüöáóç ôùí Yðïõñãþí Oéêïíïìéêþí êáé
Ðïëéôéóìïý êáèïñßæïíôáé ç áíôéìéóèßá, ïé áðïæçìéþóåéò,
ïé üñïé áðáó÷üëçóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ, ôïõ AíôéðñïÝäñïõ,
ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ êáé ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. êáé
êÜèå Üëëï óõíáöÝò èÝìá.

å. Må áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ìðïñåß íá áíáôßèåíôáé óõãêå-
êñéìÝíá êáèÞêïíôá óå ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò, åöáñ-
ìïæïìÝíçò óå êÜèå ðåñßðôùóç êáé ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñ.
3 ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ ê.í. 2190/1920.

óô. O Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. åêðñïóùðåß ôçí Åôáéñßá óôçí
EëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, óõãêáëåß ôï Ä.Ó., ðñïåäñåýåé
ôùí óõíåäñéÜóåþí ôïõ êáé áóêåß üëåò ôéò áñìïäéüôçôåò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï êáôáóôáôéêü Þ êáèïñßæïíôáé ìå
áðïöÜóåéò ôïõ Ä.Ó..

æ. Tïí Ðñüåäñï áíáðëçñþíïõí êáôÜ óåéñÜ ï Aíôéðñüå-
äñïò, ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò Þ Üëëï ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ðïõ
ïñßæåôáé áðü áõôü.

ç. O Aíôéðñüåäñïò ðñïåäñåýåé óå åðéôñïðÝò êáé åðï-
ðôåýåé ôïìåßò ðïõ ïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. êáé
áóêåß êÜèå Üëëç áñìïäéüôçôá ðïõ ôïõ áíáèÝôåé ôï Ä.Ó. ìå
áðüöáóÞ ôïõ.

è. O Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ðñïÀóôáôáé üëùí ôùí õðç-
ñåóéþí ôçò Åôáéñßáò, äéåõèýíåé ôá Ýñãá ôçò êáé ôçí åê-
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ðñïóùðåß íïìßìùò. Må áðïöÜóåéò ôïõ Ä.Ó. êáèïñßæïíôáé
åéäéêüôåñá ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïý-
ëïõ. Tïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï áíáðëçñþíåé ìÝëïò ôïõ
Ä.Ó. ðïõ ïñßæåôáé áðü áõôü. Ùò áíáðëçñùôÞò ôïõ Äéåõ-
èýíïíôïò Óõìâïýëïõ ìðïñåß íá ïñéóèåß ï Ðñüåäñïò Þ ï
Aíôéðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó..

é. Må áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ðñïêçñýóóïíôáé ïé êáôÜ ôïìåßò
èÝóåéò ôùí Ãåíéêþí Äéåõèõíôþí ôçò Åôáéñßáò êáé êáèïñß-
æïíôáé ôá áðáéôïýìåíá ðñïóüíôá. Oé Ãåíéêïß ÄéåõèõíôÝò
ðñïóëáìâÜíïíôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Äéåõèýíï-
íôïò Óõìâïýëïõ ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó..

Oé Ãåíéêïß ÄéåõèõíôÝò óõãêñïôïýí õðü ôçí ðñïåäñßá
ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ ôï Óõìâïýëéï ôùí Ãåíéêþí
Äéåõèõíôþí. Óôï Óõìâïýëéï ôùí Ãåíéêþí Äéåõèõíôþí ìðï-
ñåß íá áíáôßèåíôáé óõãêåêñéìÝíåò áñìïäéüôçôåò ìå áðü-
öáóç ôïõ Ä.Ó..

ê. O Ðñüåäñïò, ï Aíôéðñüåäñïò, ï Äéåõèýíùí Óýìâïõ-
ëïò, ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó., ïé Ãåíéêïß ÄéåõèõíôÝò êáé üëïé ïé
õðÜëëçëïé ôçò Åôáéñßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò åôáéñéþí
ðïõ åìðëÝêïíôáé ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï óôç äéáäéêáóßá
áíÜèåóçò êáé åêôÝëåóçò ôùí óõìâÜóåùí ìåëåôþí, Ýñãùí
êáé ðñïìçèåéþí, êáèþò êáé ôá ìÝëç ôùí åðéôñïðþí ðïõ
óõãêñïôïýíôáé óôï ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò áõôÞò, õðÜ-
ãïíôáé óôïõò, êáôÜ ôï Üñèñï 24 ðáñ. 1 ôïõ í. 2429/1996
(ÖEK 55 A´), üðùò áõôüò éó÷ýåé, õðï÷ñÝïõò ãéá ôçí õðï-
âïëÞ äÞëùóçò ðåñéïõóéáêÞò êáôÜóôáóçò. O êáôÜ ôçí
ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 2429/1996 êáôÜëïãïò óõ-
íôÜóóåôáé êáé áðïóôÝëëåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó.
ôçò Åôáéñßáò."

2. H ðåñßðôùóç á´ ôçò ðáñ. 21 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í.
2598/1998 (ÖEK 66 A´), üðùò ç ôåëåõôáßá ðñïóåôÝèç ìå
ôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´)
áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"á. Må õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò, ðïõ åêäßäïíôáé åíôüò ìç-
íüò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ áõôïý, ïñßæåôáé óå êÜ-
èå Yðïõñãåßï "Oëõìðéáêüò Yðåýèõíïò" ùò õðåýèõíïò
÷åéñéóìïý, äéåêðåñáßùóçò, ðñïþèçóçò êáé åí ãÝíåé õðï-
óôÞñéîçò ôùí ó÷åôéêþí ìå ôçí OëõìðéáêÞ ïñãÜíùóç èå-
ìÜôùí. KÜèå äéïéêçôéêü èÝìá ðïõ Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí ôÝëå-
óç ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí ôïõ 2004 ðñïùèåßôáé ðñïò
äéåêðåñáßùóç êáé åðßëõóç ùò åðåßãïí áðü ôïí áñìüäéï óå
êÜèå Yðïõñãåßï Oëõìðéáêü Yðåýèõíï. Óôïõò Oëõìðéá-
êïýò Yðåõèýíïõò ìðïñåß ìå êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Yðïõñ-
ãïý Oéêïíïìéêþí êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ
Yðïõñãïý íá êáèïñßæåôáé áìïéâÞ Þ áðïæçìßùóç, êáôÜ ðá-
ñÝêêëéóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ í. 2470/1997 (ÖEK 40 A´), êá-
èþò êáé êÜèå Üëëçò ó÷åôéêÞò äéÜôáîçò. H ðáñáðÜíù
áìïéâÞ Þ áðïæçìßùóç äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôï 20%
ôùí ìçíéáßùí áðïäï÷þí ôùí Oëõìðéáêþí Yðåõèýíùí êáé
âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ïéêåßïõ Yðïõñãåßïõ."

3. Tá äåýôåñï, ôñßôï, ôÝôáñôï êáé ðÝìðôï åäÜöéá ôçò ðå-
ñéðôþóåùò â´ ôçò ðáñ. 21 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2598/1998
(ÖEK 66 A´), üðùò ç ôåëåõôáßá ðñïóåôÝèç ìå ôçí ðáñ. 3
ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´), áðü ôüôå
ðïõ ßó÷õóáí, áíôéêáèßóôáíôáé ùò åîÞò:

"H åéäéêÞ õðçñåóßá ðïõ óõíéóôÜôáé Ý÷åé ùò óêïðü ôçí
õðïóôÞñéîç ôçò ÄéõðïõñãéêÞò EðéôñïðÞò ("OëõìðéÜäá
2004") êáé ôçò EèíéêÞò EðéôñïðÞò Oëõìðéáêþí Aãþíùí
2004, êáèþò êáé ôï óõíôïíéóìü ôùí õðçñåóéþí ôùí
Yðïõñãåßùí êáé ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí ôïõ åõñýôåñïõ
äçìüóéïõ ôïìÝá, ôùí ïðïßùí ïé áñìïäéüôçôåò ó÷åôßæïíôáé
ìå ôçí ðñïåôïéìáóßá êáé ôçí ôÝëåóç ôùí Oëõìðéáêþí
Aãþíùí ôïõ 2004.

Ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ ðáñáðÜíù óêïðïý, ç åéäé-
êÞ õðçñåóßá ðïõ óõíéóôÜôáé óõíåñãÜæåôáé ìå ôçí "Oñãá-
íùôéêÞ EðéôñïðÞ Oëõìðéáêþí Aãþíùí-AèÞíá 2004 A.E.",
ôïõò Oëõìðéáêïýò Yðåõèýíïõò êáé ôéò áñìüäéåò õðçñå-
óßåò êáé ìðïñåß íá æçôåß ðëçñïöïñßåò, íá ðñïùèåß ôçí Ýê-
äïóç ôùí áíáãêáßùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí êáé íá ðáñá-
êïëïõèåß ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí ðïõ áðïöáóßæïíôáé
áðü ôá áñìüäéá üñãáíá. Mðïñåß åðßóçò, óôá ðëáßóéá ôùí
áñìïäéïôÞôùí ôçò, íá óõíéóôÜ ïìÜäåò åñãáóßáò êáé åðé-
ôñïðÝò, ç áðïæçìßùóç ôùí ïðïßùí êáèïñßæåôáé ìå êïéíÞ
áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ðïëéôéóìïý êáé Ïéêïíïìéêþí, íá
ó÷åäéÜæåé êáé íá áíáèÝôåé ìåëÝôåò êáé ðñïãñÜììáôá ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá,
üðùò áõôüò ðñïóäéïñßæåôáé óôï í. 2190/1994, ãéá ôïõò
Oëõìðéáêïýò Aãþíåò ôïõ 2004, êáèþò êáé íá äéïñãáíþ-
íåé óõíÝäñéá êáé Üëëåò åíçìåñùôéêÝò åêäçëþóåéò êáé íá
áíáëáìâÜíåé óõíáöåßò äñÜóåéò ðñïâïëÞò.

ÓõíéóôÜôáé èÝóç Eéäéêïý ÃñáììáôÝá ìå âáèìü á´ Þ â´
ôùí åéäéêþí èÝóåùí, ï ïðïßïò ðñïÀóôáôáé ôçò óõíéóôþìå-
íçò õðçñåóßáò êáé äéïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý
Ðïëéôéóìïý. Óõíéóôþíôáé ôñåéò èÝóåéò ìåôáêëçôþí õðáë-
ëÞëùí, ôï õðçñåóéáêü êáèåóôþò ôùí ïðïßùí ñõèìßæåôáé
ïìïßùò áðü ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí ôï ðñï-
óùðéêü ôùí ìåôáêëçôþí õðáëëÞëùí ôùí ãñáöåßùí
Yðïõñãþí."

4. Tï Ýâäïìï åäÜöéï ôçò ðåñéðôþóåùò â´ ôçò ðáñ. 21
ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2598/1998 (ÖEK 66 A´), üðùò ç ôå-
ëåõôáßá ðñïóåôÝèç ìå ôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í.
2730/1999 (ÖEK 130 A´), áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"Óôçí åéäéêÞ õðçñåóßá ðïõ óõíéóôÜôáé ìðïñåß íá áðï-
óðþíôáé Ýùò äÝêá (10) õðÜëëçëïé êÜèå êáôçãïñßáò ôïõ
Yðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, õðçñåóéþí Üëëùí Yðïõñãåßùí
êáé ãåíéêüôåñá ôïõ Äçìïóßïõ Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ ôïõ
äçìüóéïõ ôïìÝá, ôùí ïðïßùí ïé áñìïäéüôçôåò ó÷åôßæïíôáé
ìå ôï óêïðü ôçò åéäéêÞò áõôÞò õðçñåóßáò."

5. MåôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 21 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í.
2598/1998 (ÖEK 66 A´) ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 22 ðïõ
Ý÷åé ùò åîÞò:

"22. Må áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò
"OñãáíùôéêÞò EðéôñïðÞò ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí - AèÞ-
íá 2004 A.E." óõãêñïôåßôáé íïìéêü óõìâïýëéï áðü óõíôá-
îéïý÷ïõò áíþôáôïõò äéêáóôÝò, óõíôáîéïý÷ïõò áíþôáôá
ìÝëç ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, KáèçãçôÝò
Ðáíåðéóôçìßïõ êáé äéêçãüñïõò. Óôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ
ïñãÜíïõ áõôïý åìðßðôåé éäßùò ç ãíùìïäüôçóç ãéá èÝìá-
ôá ìåßæïíïò óçìáóßáò ðïõ åêöåýãïõí ôçò ôñÝ÷ïõóáò
ýëçò ôçò íïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò Åôáéñßáò. Må üìïéá áðü-
öáóç êáèïñßæåôáé êáé ôï ýøïò ôçò áðïæçìßùóçò ôùí ìå-
ëþí ôïõ óõìâïõëßïõ. H éó÷ýò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò áñ-
÷ßæåé áðü ôçí 1.11.1999."

¢ñèñï 4

ÓõìðëÞñùóç êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ í. 2730/1999
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò

1. Óôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðåñéðôþóåùò óô´ ôçò ðáñ. 2
ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´) äéáãñÜöï-
íôáé ïé ëÝîåéò "êëßìáêáò 1:1000".

2. Tï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 9 ôïõ Üñèñïõ 3
ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´) áíôéêáèßóôáôáé, áðü ôüôå
ðïõ ßó÷õóå, ùò åîÞò:

"9. Eêêñåìåßò äéáäéêáóßåò ó÷åäéáóìïý êáé ïéêéóôéêÞò
ïñãÜíùóçò ôùí ðåñéï÷þí ôïõ Üñèñïõ áõôïý, ïé ïðïßåò
Ý÷ïõí áñ÷ßóåé êáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ áõôïý, óõ-
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íå÷ßæïíôáé êáé ïëïêëçñþíïíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ðïõ ôéò äéÝðïõí ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáïêôþ (18) ìçíþí
áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò."

3. MåôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í.
2730/1999 (ÖEK 130 A´) ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 4 ùò
åîÞò:

"4. Ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé áðïìÜêñõíóç ìåôÜ ôï ðÝ-
ñáò ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí, ðñïóùñéíþí áèëçôéêþí
åãêáôáóôÜóåùí êýñéáò êáé âïçèçôéêÞò ÷ñÞóçò óôéò ðå-
ñéï÷Ýò êáé ôïõò ÷þñïõò õðïäï÷Þò Oëõìðéáêþí ¸ñãùí,
ðïõ ÷ùñïèåôïýíôáé êáôÜ ôï ðáñüí Üñèñï, Ý÷ïõí åöáñ-
ìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí ðåñéðôþóåùí â´êáé ã´ ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 2 ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞí, áíôß ôçò
áðáéôïýìåíçò ãéá ôéò ìüíéìåò áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò
ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò, áðáéôåßôáé Ýãêñéóç åñãáóéþí ðïõ ÷ï-
ñçãåßôáé áðü ôçí õðçñåóßá ðïõ ïñßæåôáé ìå ôçí áðüöáóç
ôçò ðåñéðôþóåùò â´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ
íüìïõ áõôïý. Må ôçí ßäéá ùò Üíù áðüöáóç êáèïñßæïíôáé
ôá äéêáéïëïãçôéêÜ, ïé áðáñáßôçôåò ìåëÝôåò ðïõ ðñÝðåé íá
õðïâëçèïýí ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Ýãêñéóçò ôùí ðéï ðÜíù åñ-
ãáóéþí, ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôçò, êáèþò êáé ï ÷ñüíïò äéáôç-
ñÞóåùò ôùí åãêáôáóôÜóåùí, ï ïðïßïò äåí ìðïñåß íá
õðåñâáßíåé ôïõò Ýîé (6) ìÞíåò ìåôÜ ôçí ôÝëåóç ôùí Ïëõ-
ìðéáêþí Áãþíùí êáé êÜèå ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò. Oé ó÷åôéêÝò áéôÞóåéò
ãéá ôçí Ýãêñéóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí êáé ôç ÷ïñÞ-
ãçóç ôçò Ýãêñéóçò ôùí ðéï ðÜíù åñãáóéþí õðïâÜëëïíôáé
åßôå áðü ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Aèëçôéóìïý åßôå áðü Üë-
ëïõò öïñåßò ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôçí åêôÝëåóç ôùí Oëõ-
ìðéáêþí ̧ ñãùí."

4. Tï ôñßôï êáé ôï ôÝôáñôï åäÜöéï ôçò ðåñßðôùóçò ã´ ôçò
ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130
A´) áíôéêáèßóôáíôáé ùò åîÞò:

"Óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ KÝíôñïõ Ðïëëáðëþí Aèëçôéêþí XñÞ-
óåùí óôï ÖÜëçñï (èÝóç Iððïäñüìïõ) ï ìÝóïò êáèïñéæü-
ìåíïò óõíôåëåóôÞò äüìçóçò äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôï
0,4 êáé ôï ìÝãéóôï ðïóïóôü êÜëõøçò ôï 30%".

5. Óôï ôÝëïò ôçò ðåñéðôþóåùò á´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 16
ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2598/1998, üðùò áõôÞ áíôéêáôáóôÜ-
èçêå ìå ôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í. 2730/1999 êáé ôçí
ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 2741/1999 (ÖEK 199 A´), ðñï-
óôßèåíôáé ôá åîÞò:

"Oé äéáôÜîåéò ôçò ðåñéðôþóåùò áõôÞò Ý÷ïõí åöáñìïãÞ
êáé ãéá ôçí áðüêôçóç áêéíÞôùí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé äéá-
ìüñöùóç ðïëéôéóôéêþí êôéñßùí Þ åãêáôáóôÜóåùí ðïõ
åîõðçñåôïýí ôçí ôÝëåóç ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí ôïõ
2004, êáèþò êáé ãéá ôçí åí ãÝíåé åêôÝëåóç Ýñãùí êáé ðñï-
ãñáììÜôùí ðïõ åîõðçñåôïýí ôç äéïñãÜíùóç ôçò Ðïëéôé-
óôéêÞò OëõìðéÜäáò."

6. MåôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 4 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í.
2730/1999 (ÖEK 130 A´) ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 5 ðïõ
Ý÷åé ùò åîÞò:

" 5. Óôéò ðåñéðôþóåéò áêéíÞôùí ðïõ áíÞêïõí óôá ðñü-
óùðá ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 2730/1999 êáé ôá
ïðïßá ðñïïñßæïíôáé, áìÝóùò Þ åììÝóùò, ãéá ôçí åêôÝëå-
óç Ýñãùí Þ åãêáôáóôÜóåùí áíáãêáßùí ãéá ôçí ôÝëåóç
ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí, åöüóïí åßíáé ìéóèùìÝíá Þ êá-
ôÝ÷ïíôáé ìå ïðïéáäÞðïôå Üëëç óõìâáôéêÞ Þ åîùóõìâáôé-
êÞ ó÷Ýóç Þ ðáñáíüìùò, ïé ó÷åôéêÝò óõìâÜóåéò êáé ó÷Ý-
óåéò ëýïíôáé ìåôÜ ôñßìçíç ðñïåéäïðïßçóç áðü ôçí AèÞíá
2004 Þ ôïõò áíáäü÷ïõò åêôÝëåóçò ôùí Ýñãùí êáé åãêá-
ôáóôÜóåùí, ðñïò ôïõò åêìéóèùôÝò, ìéóèùôÝò Þ êáôü-
÷ïõò. EéäéêÜ ãéá ôçí áðïâïëÞ ôùí ìéóèùôþí Þ ôùí êáôü-

÷ùí ðïõ åíåñãïýí ãéá ëïãáñéáóìü ôïõò, ïöåßëåôáé áðï-
æçìßùóç óôïõò ìéóèùôÝò äþäåêá (12) ìçíéáßùí ìéóèùìÜ-
ôùí, ç ïðïßá êáôáâÜëëåôáé áðü ôçí "OñãáíùôéêÞ Eðéôñï-
ðÞ Oëõìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá 2004 A.E." Þ ôïí öïñÝá
åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ.

EíÜãïíôåò óôç ó÷åôéêÞ äßêç ìðïñåß íá åßíáé êáé ç "Oñãá-
íùôéêÞ EðéôñïðÞ ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá 2004
A.E." Þ ï öïñÝáò Þ áíÜäï÷ïò åêôÝëåóçò ôïõ óõãêåêñéìÝ-
íïõ Ýñãïõ. 

KÜèå äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé, åöüóïí äåí åðéëýåôáé
óõìâéâáóôéêþò, åêäéêÜæåôáé êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò ðáñ.
2 ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2730/1999. H åêôÝëåóç ôçò áðü-
öáóçò ðïõ åêäßäåôáé äåí áíáóôÝëëåôáé. 

Tá áêßíçôá ôïõ Üñèñïõ 12 ðáñ. 1 ôïõ í. 2730/1999, ìå-
ôÜ ôçí áðïâïëÞ ôïõ ìéóèùôÞ Þ êáôü÷ïõ ìðïñïýí íá ÷ñç-
óéìïðïéïýíôáé ðñïóùñéíÜ, ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç êáôáóêåõÞò
ôïõ Oëõìðéáêïý ¸ñãïõ ãéá äçìüóéïõò óêïðïýò Þ óêï-
ðïýò äçìüóéáò ùöÝëåéáò (åîõðçñÝôçóç åêôÝëåóçò Oëõ-
ìðéáêþí Ýñãùí ïäïðïéßáò, äéåõêüëõíóçò ëåéôïõñãßáò êáé
äéáêßíçóçò åðéâáôþí ôïõ Mçôñïðïëéôéêïý Óéäçñüäñïìïõ
- METPÏ ê.ëð.)."

7. MåôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 9 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í.
2730/1999 (ÖEK 130 A´) ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 10 ðïõ
Ý÷åé ùò åîÞò:

"10. H "OñãáíùôéêÞ EðéôñïðÞ Oëõìðéáêþí Aãþíùí -
AèÞíá 2004 A.E." äýíáôáé íá ðáñåìâáßíåé ðñïóèÝôùò, ÷ù-
ñßò ðñïäéêáóßá, ìå äÞëùóÞ ôçò êáôá÷ùñïýìåíç óôá ðñá-
êôéêÜ, óå êÜèå äßêç ìåôáîý ôñßôùí åíþðéïí ïðïéïõäÞðïôå
äéêáóôçñßïõ óå õðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá Oëõ-
ìðéáêÜ ¸ñãá, ôçí åêôÝëåóÞ ôïõò, ôá OëõìðéáêÜ ÓÞìáôá
êáé óýìâïëá, ôéò õðçñåóßåò êáé ôéò ðñïìÞèåéåò êáé ãåíéêü-
ôåñá óå õðïèÝóåéò ãéá ôçí Ýêâáóç ôùí ïðïßùí Ý÷åé Ýííï-
ìï óõìöÝñïí."

8. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 2730/1999 (ÖÅÊ 130
Á´) ðñïóôßèåôáé íÝï åäÜöéï ùò åîÞò: 

" ¼ðïõ óôï Üñèñï áõôü áíáöÝñåôáé ôï Oëõìðéáêü KÝ-
íôñï Páäéïôçëåüñáóçò (IBC - International Broadcasting
Center) íïåßôáé êáé ôï Oëõìðéáêü KÝíôñï Týðïõ (MPC -
Main Press Center)."

9. EðéôñÝðåôáé ç êáôáóêåõÞ áðü ôïí Oñãáíéóìü Äéåîá-
ãùãÞò Iððïäñïìéþí EëëÜäïò (O.Ä.I.E.) ôïõ Oëõìðéáêïý
KÝíôñïõ Ðïëëáðëþí Aèëçôéêþí XñÞóåùí êáé ôùí óõíï-
äåõôéêþí ôïõ åãêáôáóôÜóåùí óôï ÖÜëçñï (èÝóç Iððï-
äñüìïõ). H "OñãáíùôéêÞ EðéôñïðÞ Oëõìðéáêþí Aãþíùí
- AèÞíá 2004 A.E." ðáñáêïëïõèåß êáé Ý÷åé ôçí åðïðôåßá ôÞ-
ñçóçò ôùí ïëõìðéáêþí ðñïäéáãñáöþí êáé ôïõ ÷ñïíïäéá-
ãñÜììáôïò ôçò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ ôïõ Oëõìðéáêïý KÝ-
íôñïõ Ðïëëáðëþí Aèëçôéêþí XñÞóåùí, óýìöùíá ìå ôéò
áíåéëçììÝíåò õðï÷ñåþóåéò ôçò Ýíáíôé ôçò Äéåèíïýò Oëõ-
ìðéáêÞò EðéôñïðÞò (Ä.O.E.) êáé êáôÜ ôïõò üñïõò ôçò óýì-
âáóçò ðïõ êáôáñôßæåôáé ìåôáîý áõôÞò êáé ôïõ O.Ä.I.E..

10. EðéôñÝðåôáé óôçí "OñãáíùôéêÞ EðéôñïðÞ Oëõìðéá-
êþí Aãþíùí - AèÞíá 2004 A.E." íá êáôáâÜëëåé ÷ñçìáôéêÜ
ðïóÜ ãéá ôçí êÜëõøç äáðáíþí ðïõ áöïñïýí ôç äéåíÝñãåéá
áíáãêáóôéêþí áðáëëïôñéþóåùí, êáèþò êáé ôçí êáôáóêåõÞ
Ýñãùí êáé åãêáôáóôÜóåùí ðïõ åêôåëïýíôáé áðü ôç ÃåíéêÞ
Ãñáììáôåßá Aèëçôéóìïý êáé åîõðçñåôïýí ôç äéåîáãùãÞ
ôùí Oëõìðéáêþí Aãþíùí ôïõ 2004. Ãéá ôçí êÜëõøç ôùí äá-
ðáíþí ôùí áíùôÝñù áðáëëïôñéþóåùí, ç ðáñáðÜíù Åôáé-
ñßá äýíáôáé íá êáôáâÜëëåé ôá áíáãêáßá ðïóÜ ìå áðåõèåßáò
êáôÜèåóç óôï Táìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí õðÝñ
ôùí åêÜóôïôå äéêáéïý÷ùí ôçò ó÷åôéêÞò áðïæçìßùóçò. Ãéá
ôçí êÜëõøç ôùí äáðáíþí ôùí áíùôÝñù Ýñãùí êáé åãêáôá-
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óôÜóåùí, ç ðáñáðÜíù Åôáéñßá äýíáôáé íá êáôáâÜëëåé ôá
áíáãêáßá ðïóÜ óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý.

11.á. Må áðoöÜóåéò ôïõ Yðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ ðïõ
åêäßäïíôáé ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò ÄéõðïõñãéêÞò Eðé-
ôñïðÞò "OëõìðéÜäá 2004" êáé äçìïóéåýïíôáé óôçí Eöç-
ìåñßäá ôçò KõâåñíÞóåùò, ìðïñåß íá áíáôßèåôáé óå öï-
ñåßò ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, êáèþò êáé óå
õðïõñãåßá êáé äçìüóéåò õðçñåóßåò, ç åêôÝëåóç Oëõìðéá-
êþí Ýñãùí êáé åãêáôáóôÜóåùí, êáèþò êáé Üëëùí ôå÷íé-
êþí Ýñãùí, ðïõ åîõðçñåôïýí ôçí ôÝëåóç ôùí Oëõìðéá-
êþí Aãþíùí ôïõ 2004. H "OñãáíùôéêÞ EðéôñïðÞ Oëõ-
ìðéáêþí Aãþíùí - AèÞíá 2004 A.E." ðáñáêïëïõèåß êáé
Ý÷åé ôçí åðïðôåßá ôÞñçóçò ôùí Oëõìðéáêþí ðñïäéáãñá-
öþí êáé ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò ôçò åêôÝëåóçò üëùí ôùí
Ýñãùí êáé åãêáôáóôÜóåùí ðïõ áíáôßèåíôáé ìå ôéò ðéï ðÜ-
íù áðïöÜóåéò, óýìöùíá ìå ôéò áíåéëçììÝíåò õðï÷ñåþ-
óåéò ôçò Ýíáíôé ôçò Äéåèíïýò OëõìðéáêÞò EðéôñïðÞò
(Ä.O.E.) êáé êáôÜ ôïõò üñïõò óõìâÜóåùí ðïõ êáôáñôßæï-
íôáé ìåôáîý áõôÞò êáé ôùí öïñÝùí ðïõ áíáëáìâÜíïõí ôçí
åêôÝëåóç ôùí ðáñáðÜíù Ýñãùí.

â. Må ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôùí Yðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, Xùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ¸ñãùí êáé Ðïëéôéóìïý êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñ-
ìüäéïõ Õðïõñãïý, ìðïñïýí íá óõóôÞíïíôáé óôá õðïõñ-
ãåßá êáé óôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò ðïõ áíáëáìâÜíïõí,
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ,
ôçí õëïðïßçóç ôùí ðáñáðÜíù Ýñãùí, ÅéäéêÝò Õðçñåóßåò
Äçìïóßùí ̧ ñãùí (Å.Õ.Ä.Å.). Ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü, ôç
ìåëÝôç êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí ðáñáðÜíù Ýñãùí,
ðïõ ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ïðïéáäÞðïôå ðçãÞ, Ý÷ïõí
åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 êáé 8 ôïõ í. 679/1977
(ÖEK 245 A´) êáé ôùí ðáñáãñÜöùí 1 êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 5
ôïõ í. 2229/1994 (ÖEK 138 A´), üðùò áõôÝò éó÷ýïõí. ¼ðïõ
óôéò ðáñáðÜíù äéáôÜîåéò áíáöÝñåôáé ï Yðïõñãüò Ðåñé-
âÜëëïíôïò, Xùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé ôá áñ-
ìüäéá üñãáíá êáé õðçñåóßåò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëï-
íôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé ôçò Ã.Ã.Ä.Å.
ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ̧ ñãùí íïåßôáé ï áñìüäéïò Yðïõñãüò êáé ôá áñìüäéá
üñãáíá êáé õðçñåóßåò ôïõ áñìüäéïõ Õðïõñãåßïõ. Óôçí
Ýêäïóç ôùí áðïöÜóåùí ìå ôéò ïðïßåò êáèïñßæïíôáé ïé
áðïäï÷Ýò êáé ïé ðÜóçò öýóåùò áìïéâÝò ôïõ ðñïóùðéêïý
ðïõ áðáó÷ïëåßôáé óôéò E.Y.Ä.E. ìå ïðïéáäÞðïôå ó÷Ýóç
åñãáóßáò, óõìðñÜôôåé êáé ï Yðïõñãüò Oéêïíïìéêþí.

12. Óôï ôÝëïò ôçò ðåñéðôþóåùò â.V ôçò ðáñáãñÜöïõ 2
ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2598/1998 (ÖEK 66 A´) ðñïóôßèåíôáé
ôá åîÞò: 

"êáèþò êáé åêðñüóùðïò ôïõ Eèíéêïý Óõìâïõëßïõ Nåïëáß-
áò (E.ÓY.N.) ðïõ ïñßæåôáé áðü ôç äéïßêçóç ôïõ öïñÝá áõôïý."

¢ñèñï 5

Óýóôáóç EéäéêÞò Yðçñåóßáò Äçìüóéùí ̧ ñãùí
óôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Aèëçôéóìïý ôïõ

Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Üëëåò äéáôÜîåéò
1. Må ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç

ôïõ Õðïõñãïý  Ðïëéôéóìïý Þ ôïõ áñìüäéïõ ãéá ôïí áèëç-
ôéóìü Õöõðïõñãïý, ìðïñåß íá óõóôáèåß óôç ÃåíéêÞ Ãñáì-
ìáôåßá Aèëçôéóìïý, EéäéêÞ Yðçñåóßá Äçìüóéùí ¸ñãùí
(E.Y.Ä.E.), ìå áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá ôïí ðñïãñáììá-
ôéóìü, ôç ìåëÝôç êáé ôçí åêôÝëåóç ôùí áèëçôéêþí êáé ëïé-
ðþí Ýñãùí ðïõ Ý÷ïõí áíáôåèåß Þ èá áíáôåèïýí óôç Ãåíé-
êÞ Ãñáììáôåßá Aèëçôéóìïý êáé èá åîõðçñåôÞóïõí ôïõò
Oëõìðéáêïýò Aãþíåò ôïõ 2004.

2. Oé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 êáé 8 ôïõ í. 679/1977 êáé
ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í. 2229/1994, üðùò áõôÝò éó÷ýïõí,
åöáñìüæïíôáé áíôßóôïé÷á ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü, ôç ìå-
ëÝôç, ôçí êáôáóêåõÞ êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí ðáñá-
ðÜíù Ýñãùí ðïõ ÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ïðïéáäÞðïôå
ðçãÞ êáé õëïðïéïýíôáé áðü ôéò õðçñåóßåò ôçò ÃåíéêÞò
Ãñáììáôåßáò Aèëçôéóìïý. ¼ðïõ óôéò ðáñáðÜíù äéáôÜ-
îåéò áíáöÝñåôáé ï Yðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, Xùñïôá-
îßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé ôá áñìüäéá üñãáíá êáé õðç-
ñåóßåò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, Xùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé ôçò Ã.Ã.Ä.E. ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, Xùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, íïåßôáé ï
áñìüäéïò ãéá ôïí áèëçôéóìü Yðïõñãüò Þ Õöõðïõñãüò êáé
ôá áñìüäéá üñãáíá êáé õðçñåóßåò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììá-
ôåßáò Aèëçôéóìïý.

Ó÷åôéêÜ ìå ôéò áðïäï÷Ýò ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ áó÷ïëåß-
ôáé óôçí E.Y.Ä.E. åöáñìüæåôáé ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò
ðåñéðôþóåùò â´ ôçò ðáñ. 11 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ ðáñüíôïò.

¢ñèñï 6

Tñïðïðïßçóç ôùí íüìùí 2557/1997 êáé 2260/1994
1. H äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í.

2557/1997 (ÖEK 271 A´) êáôáñãåßôáé êáé ðñïóôßèåôáé íÝá
ðáñÜãñáöïò 2Á ùò åîÞò:

"2Á.á. ÓõíéóôÜôáé áíþíõìç Åôáéñßá ìå ôçí åðùíõìßá
"Aíþíõìç Åôáéñßá ÐñïâïëÞò ôçò EëëçíéêÞò ÐïëéôéóôéêÞò
KëçñïíïìéÜò A.E.". Ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ôçò Åôáéñßáò ìå ôçí áë-
ëïäáðÞ èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç ßäéá åðùíõìßá óå ðéóôÞ ìå-
ôÜöñáóç óôçí ïéêåßá îÝíç ãëþóóá.

â. ¸äñá ôçò Åôáéñßáò ïñßæåôáé ï ÄÞìïò Aèçíáßùí. Må
áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (Ä.Ó.) ôçò Åôáé-
ñßáò êáé Ýãêñéóç ôïõ Yðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ìðïñåß íá
éäñýïíôáé õðïêáôáóôÞìáôá, ðáñáñôÞìáôá, ãñáöåßá Þ
óçìåßá ðþëçóçò ôçò Åôáéñßáò óôï åóùôåñéêü Þ óôï åîù-
ôåñéêü. Tïõò üñïõò ëåéôïõñãßáò, êáèþò êáé ôçí Ýêôáóç
êáé ôç öýóç ôùí åñãáóéþí ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí, ðá-
ñáñôçìÜôùí, ãñáöåßùí, óçìåßùí ðþëçóçò ôçò Åôáéñßáò
êáèïñßæåé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ìå ôçí áðüöáóç éäñý-
óåþò ôïõò Þ ìå ìåôáãåíÝóôåñåò áðïöÜóåéò. H Åôáéñßá äé-
êáéïýôáé íá êÜíåé ÷ñÞóç ôùí åñãáóôçñßùí êáé ôùí ÷þñùí
ôïõ Táìåßïõ Añ÷áéïëïãéêþí Ðüñùí êáé Aðáëëïôñéþóåùí,
êáèþò êáé ôùí ÷þñùí ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, óýì-
öùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ôïõ Yðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý.

ã. H Åôáéñßá ëåéôïõñãåß êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ éäéùôéêïý
äéêáßïõ, åöüóïí äåí ïñßæåôáé åéäéêüôåñá óôéò äéáôÜîåéò
ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. H Åôáéñßá åîáéñåßôáé áðü ôéò äéáôÜ-
îåéò ãéá ôïõò ïñãáíéóìïýò êáé åðé÷åéñÞóåéò ôïõ äçìïóßïõ
êáé åõñýôåñïõ äçìïóßïõ ôïìÝá, üðùò áõôüò ðñïóäéïñß-
æåôáé óôï í. 2190/1994 (ÖEK 28 A´) êáé áðü ôéò äéáôÜîåéò
ãéá ôéò åôáéñåßåò ðïõ Üìåóá Þ Ýììåóá áíÞêïõí óôï Äçìü-
óéï.

ä. H Åôáéñßá áðïëáýåé üëùí ôùí äéïéêçôéêþí, ïéêïíïìé-
êþí êáé äéêáóôéêþí áôåëåéþí, êáèþò êáé üëùí ôùí äéêïíï-
ìéêþí ðñïíïìßùí ôïõ Äçìïóßïõ. Eðßóçò, ç Åôáéñßá áðáë-
ëÜóóåôáé áðü êÜèå äçìüóéï, êïéíïôéêü, ëéìåíéêü Þ äéêá-
óôéêü ôÝëïò Þ Üëëï öüñï, Üìåóï Þ Ýììåóï, åéóöïñÜ õðÝñ
ôñßôïõ, äéêáßùìá êáé êñÜôçóç êáé óõìðáñïìáñôïýíôåò
öüñïõò êáé ôÝëç åêôüò ôïõ Ö.Ð.A..

å. Óêïðüò ôçò Åôáéñßáò åßíáé ç áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ
ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò êáé ôïõ ðïëéôéóôéêïý äõíá-
ìéêïý ôçò ÷þñáò, êáèþò êáé ç ïñãÜíùóç êáé ðñïâïëÞ ôùí
Ðïëéôéóôéêþí OëõìðéÜäùí óôï ðëáßóéï ôçò ó÷åôéêÞò ðïëé-
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ôéêÞò ðïõ êáèïñßæåôáé áðü ôï Yðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý. Tá
ðñïò äéáíïìÞ êÝñäç ôçò Åôáéñßáò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü
ôçí áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò
êáé ôïõ ðïëéôéóôéêïý äõíáìéêïý ôçò ÷þñáò äéáôßèåíôáé
óôï ÷þñï åõèýíçò ôùí áñ÷áéïëïãéêþí êáé áíáóôçëùôé-
êþí õðçñåóéþí ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé ôïõ
T.A.Ð.A., ìÝóù ôùí õðçñåóéþí ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðïëéôé-
óìïý êáé ôïõ T.A.Ð.A.. Tá ðñïò äéáíïìÞ êÝñäç êáé ïé åí ãÝ-
íåé ðüñïé ôçò Åôáéñßáò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí ïñãÜíù-
óç êáé ðñïâïëÞ ôùí Ðïëéôéóôéêþí OëõìðéÜäùí, üðùò êáé
áðü áíôßóôïé÷åò êÜèå åßäïõò ÷ïñçãßåò äéáôßèåíôáé óôï
Yðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ èåóìïý ôùí
Ðïëéôéóôéêþí OëõìðéÜäùí êáé åí ãÝíåé ôïõ ðïëéôéóôéêïý
ðñïãñÜììáôïò ôçò Xþñáò, åêôüò áí Üëëùò ïñßæåôáé.

Óôï óêïðü áõôüí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé éäßùò:
I. H ðáñáãùãÞ, Ýêäïóç êáé äéÜèåóç âéâëßùí, ðåñéïäéêþí

êáé Üëëùí åíôýðùí, ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý, öùôïãñá-
öéþí, ðáé÷íéäéþí Þ Üëëùí óõíáöþí áíôéêåéìÝíùí ðïõ óõí-
äÝïíôáé ìå ôçí ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò,
ôïõ óýã÷ñïíïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý êáé ôùí Ðïëéôéóôé-
êþí OëõìðéÜäùí, êáèþò êáé ç ïñãÜíùóç óõíåäñéþí êáé
Üëëùí óõíáöþí åêäçëþóåùí óôçí EëëÜäá êáé ôï åîùôå-
ñéêü.

II. H äéá÷åßñéóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ Äçìïóßïõ åðß ôùí
óôïé÷åßùí ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, óôï ìÝôñï ðïõ
áõôÞ ôçò áíáôßèåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç Þ ãéá êáôçãïñßåò èå-
ìÜôùí ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ìåôÜ áðü
ãíþìç ôïõ Kåíôñéêïý Añ÷áéïëïãéêïý Óõìâïõëßïõ, üðïõ
áõôÞ åßíáé áðáñáßôçôç, ùò åê ôçò öýóåùò ôçò êÜèå ðåñß-
ðôùóçò Þ ôïõ èÝìáôïò.

III. H åêðüíçóç ìåëåôþí êáé ç áíÜèåóç ôçò óýíôáîçò ìå-
ëåôþí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ÐïëéôéóôéêÝò OëõìðéÜäåò.

IV. O ó÷åäéáóìüò êáé ç õëïðïßçóç ðñïãñáììÜôùí êáé
äñÜóåùí ðïõ áöïñïýí óôçí ÐïëéôéóôéêÞ OëõìðéÜäá.

V. H ðñïâïëÞ ôçò ÐïëéôéóôéêÞò OëõìðéÜäáò óôçí EëëÜ-
äá êáé óôï åîùôåñéêü.

VI. H óýíáøç óõìâÜóåùí ìå ôï Äçìüóéï Þ ìå ïðïéïäÞ-
ðïôå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äé-
êáßïõ, ó÷åôéêþí ìå ôçí ÐïëéôéóôéêÞ OëõìðéÜäá.

VII. KÜèå Üëëç óõíáöÞò ìå ôá ðáñáðÜíù äñáóôçñéüôçôá.
óô. ¼ëá ôá ðáñáãüìåíá áðü ôçí Åôáéñßá Þ ìå ôçí Ýãêñé-

óç ôçò Åôáéñßáò åßäç ìðïñåß íá äéáôßèåíôáé áðü ôá Mïõóåßá
ôïõ KñÜôïõò, ôá äéáôçñïýìåíá áðü ôï T.A.Ð.A. ðùëçôÞñéá
êáé áðü êáôáóôÞìáôá óôï åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ðïõ èá
äçìéïõñãçèïýí ðñïò ôï óêïðü áõôüí áðü ôçí Åôáéñßá Þ
áðü Üëëá óõìâåâëçìÝíá êáôáóôÞìáôá Þ óçìåßá ðþëçóçò.

æ. Tï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Åôáéñßáò ïñßæåôáé óôï ðïóü
ôùí ðåíÞíôá åêáôïììõñßùí (50.000.000) äñá÷ìþí ðïõ
áíôéóôïé÷åß óå ìéá ìåôï÷Þ êáé êáôáâÜëëåôáé åî ïëïêëÞñïõ
áðü ôï T.A.Ð.A. ôï ïðïßï áíáëáìâÜíåé ôç ìéá ìåôï÷Þ ÷ù-
ñßò äéêáßùìá ìåôáâßâáóÞò ôçò. H êáôáâïëÞ ôïõ óõíïëé-
êïý åôáéñéêïý êåöáëáßïõ èá ãßíåé óå Ýíá (1) ìÞíá áðü ôçí
Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò. Tï T.A.Ð.A. êáé ôñßôïé öï-
ñåßò äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äéêáßïõ ôçò çìåäáðÞò Þ áëëïäá-
ðÞò ìðïñïýí íá ÷ïñçãïýí ÷ùñßò ðåñéïñéóìü êáé ìåôÜ ôÞñç-
óç ôùí êåéìÝíùí äéáôÜîåùí, äÜíåéá óôçí Åôáéñßá ãéá ôéò áíÜ-
ãêåò ëåéôïõñãßáò êáé ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí óêïðþí ôçò.

Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Åôáéñßáò Ý÷åé ôï äéêáßùìá áõ-
îÞóåùò ôïõ êåöáëáßïõ ìå áíôéêáôÜóôáóç ôçò áîßáò ôçò
ìéáò áìåôáâßâáóôçò ìåôï÷Þò ôïõ Ô.Á.Ð.Á.. Tï Ä.Ó. óõíÝñ-
÷åôáé óå Ýíá äßìçíï áðü ôç óýóôáóç Þ ìåôÜ ôçí áýîçóç
ôïõ êåöáëáßïõ, óå åéäéêÞ óõíåäñßáóç êáé ðéóôïðïéåß ìå
ðñáêôéêü ôïõ ôçí êáôáâïëÞ ôïõ êåöáëáßïõ áðü ôï ìÝôï÷ï

ôçò Åôáéñßáò. MÝóá óôçí ßäéá ðñïèåóìßá ï Ðñüåäñïò ôïõ
Ä.Ó. õðïâÜëëåé óôçí åðïðôåýïõóá áñ÷Þ áíôßãñáöï ôïõ
ðñáêôéêïý áõôïý, ôï ïðïßï äçìïóéåýåôáé óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 1 ôïõ í. 2339/1995.

H ìåôï÷Þ åßíáé áíáðáëëïôñßùôç, ïíïìáóôéêÞ, Ý÷åé ÷ñï-
íïëïãßá åêäüóåùò, åßíáé óöñáãéóìÝíç ìå ôç óöñáãßäá
ôçò Åôáéñßáò êáé õðïãñÜöåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó.
êáé Ýíá óýìâïõëï, ðïõ ïñßæåôáé áðü Ä.Ó..

Oé ðüñïé ôçò Åôáéñßáò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôç ÷ñçìáôïäü-
ôçóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ðñïãñÜììáôá ôçò Eõ-
ñùðáúêÞò ̧ íùóçò Þ Äéåèíþí Oñãáíéóìþí, ÷ïñçãßåò, äÜ-
íåéá, êáèþò êáé áðü êÜèå Üëëç ðçãÞ.

ç. H Åôáéñßá äéïéêåßôáé áðü åðôáìåëÝò äéïéêçôéêü óõì-
âïýëéï, ôï ïðïßï ïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Ðï-
ëéôéóìïý ìå ðåíôáåôÞ èçôåßá, ç ïðïßá ðáñáôåßíåôáé ìÝ÷ñé
ôï äéïñéóìü ôïõ íÝïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ. MÝëç ôïõ
Ä.Ó. ïñßæïíôáé Üôïìá ìå éäéáßôåñç åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç êáé
åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá ó÷åôéêÞ ìå ôï óêïðü êáé ôéò äñÜ-
óåéò ôçò Åôáéñßáò. ̧ íá ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ô.Á.Ð.Á. èá åß-
íáé ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò. Må ôçí ðáñáðÜíù áðü-
öáóç äéïñéóìïý ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò ïñßæï-
íôáé êáé ï Ðñüåäñïò êáé ï Aíôéðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó., êáèþò
êáé ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Åôáéñßáò. H éäéüôçôá ôïõ
ìÝëïõò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ äåí åßíáé áóõìâßâá-
óôç ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ äçìïóßïõ õðáëëÞëïõ.

H áðïæçìßùóç ôùí ìåëþí ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ
êáé ç áìïéâÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõì-
âïýëïõ ôçò Åôáéñßáò êáèïñßæïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Yðïõñãþí Oéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý. Må áðüöáóç ôïõ
Ä.Ó. ìðïñåß íá áíáôßèåíôáé óõãêåêñéìÝíá êáèÞêïíôá óå
ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò. Tï Ä.Ó. óõíåäñéÜæåé ìå ðá-
ñïõóßá ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí ìåëþí êáé áðïöáóßæåé ìå
áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí ðáñüíôùí ìåëþí. O Ðñüåäñïò
ôïõ Ä.Ó. åêðñïóùðåß ôçí Åôáéñßá äéêáóôéêþò êáé åîùäß-
êùò, óõãêáëåß ôï Ä.Ó., ðñïåäñåýåé ôùí óõíåäñéÜóåþí ôïõ
êáé áóêåß üëåò ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü
ôá êáôáóôáôéêÜ Þ êáèïñßæïíôáé ìå áðïöÜóåéò ôïõ Ä.Ó.. O
Ðñüåäñïò áíáðëçñþíåôáé êáôÜ óåéñÜ áðü ôïí Áíôéðñüå-
äñï Þ áðü ôï åðüìåíï, êáôÜ óåéñÜ áíáãñáöÞò ôùí ïíï-
ìÜôùí óôçí áðüöáóç äéïñéóìïý, ìÝëïò.

è. Tï T.A.Ð.A. åêðñïóùðåßôáé óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
áðü ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï. Ðñüåäñïò ôçò ÃåíéêÞò Óõ-
íÝëåõóçò åßíáé ï Ðñüåäñïò ôïõ T.A.Ð.A., áíáðëçñïýìå-
íïò áðü ôïí Aíôéðñüåäñï. Tï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ
T.A.Ð.A. áóêåß óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç üëá ôá äéêáéþìáôá
øÞöïõ êáé ôá ëïéðÜ äéêáéþìáôá ôïõ Táìåßïõ, ùò áðïêëåé-
óôéêïý ìåôü÷ïõ ôçò Åôáéñßáò.

Oé áðïöÜóåéò ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ëáìâÜíïíôáé êá-
ôÜ ðëåéïøçößá, óå ðåñßðôùóç äå éóïøçößáò, õðåñéó÷ýåé ç
ãíþìç ôïõ ÐñïÝäñïõ.

H ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç âñßóêåôáé óå áðáñôßá ìå ðÝíôå (5)
ôïõëÜ÷éóôïí ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ T.A.Ð.A..

é. H åðïðôåßá ôçò Åôáéñßáò ãéá èÝìáôá ðïõ ñõèìßæïíôáé
ìå ôïí ðáñüíôá íüìï áóêåßôáé áðü ôïí Yðïõñãü Ðïëéôé-
óìïý, åíþ áõôÞ ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò ãåíéêÝò äéáôÜ-
îåéò ðåñß A.E. áóêåßôáé áðü ôïí Yðïõñãü AíÜðôõîçò.

éá. H Åôáéñßá äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò
íüìïõ êáé ôùí êáô´ åîïõóéïäüôçóç ôïýôïõ åêäéäïìÝíùí
äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí, áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êáôáóôáôéêïý
ôçò êáé ãéá üóá èÝìáôá äåí ñõèìßæïíôáé ìå ôï êáôáóôáôé-
êü, éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ ê.í. 2190/1920, üðùò åêÜ-
óôïôå éó÷ýïõí.

éâ. Må êïéíÞ áðüöáóç ôùí Yðïõñãþí Oéêïíïìéêþí êáé
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Ðïëéôéóìïý êáôáñôßæåôáé êáé ôñïðïðïéåßôáé ôï êáôáóôáôéêü
ôçò Åôáéñßáò êáé ñõèìßæåôáé êÜèå áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá.

éã. Oé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñßáò åëÝã÷ïíôáé
áðü ïñêùôïýò åëåãêôÝò êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèå-
óßáò ðåñß áíùíýìùí åôáéñéþí.

éä. Må áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñßáò, ç ïðïßá åãêñßíå-
ôáé áðü ôïí Yðïõñãü Ðïëéôéóìïý, êáôáñôßæåôáé ï ïñãáíé-
óìüò ëåéôïõñãßáò ôçò Åôáéñßáò, êáèïñßæïíôáé ïé åðß ìÝ-
ñïõò õðçñåóéáêÝò ìïíÜäåò êáé ç äéÜñèñùóÞ ôïõò, ï
áñéèìüò ôùí èÝóåùí ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Åôáéñßáò êáé ôá
ðñïóüíôá ðñïóëÞøåùò, êáèþò êáé êÜèå ó÷åôéêÞ ëåðôï-
ìÝñåéá. Ãéá ôçí áðüóðáóç êáé ðñüóëçøç ôïõ ðñïóùðéêïý
ôçò Åôáéñßáò Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜ-
öùí 15 êáé 17 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2598/1998 (ÖEK 66 A´),
üðùò áõôÝò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñá-
ãñÜöùí 1 êáé 2, áíôßóôïé÷á, ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í.
2730/1999 (ÖEK 130 A´) êáé üðùò åêÜóôïôå éó÷ýïõí, êá-
èþò êáé ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í. 2730/1999 (ÖEK 130 A´), êá-
ôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ í. 2190/1994. MåôÜ ôç
ëÞîç ôçò ðñþôçò ÐïëéôéóôéêÞò OëõìðéÜäáò ôïõ 2004 ç
Åôáéñßá ìðïñåß, ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôïõ äéïéêçôéêïý óõì-
âïõëßïõ êáé ðñïçãïýìåíç Ýãêñéóç ôïõ Yðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý, íá ìåéþóåé ôïí áñéèìü ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò óôï
áðïëýôùò áðáñáßôçôï ãéá ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôçò ãéá ôéò
åðüìåíåò ÐïëéôéóôéêÝò OëõìðéÜäåò. Tï ðñïóùðéêü ðïõ
õðçñåôåß ìå áðüóðáóç óôçí Åôáéñßá åðáíÝñ÷åôáé óôéò ïñ-
ãáíéêÝò ôïõ èÝóåéò êáé ôï ðñïóùðéêü ðïõ õðçñåôåß ìå
ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ Þ ìå óýìâáóç Ýììé-
óèçò åíôïëÞò áðïëýåôáé ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí ðñïâëåðü-
ìåíùí áðü ôï íüìï áðïæçìéþóåùí.

éå. Må êáíïíéóìïýò ðïõ êáôáñôßæïíôáé áðü ôï Ä.Ó. ôçò
Åôáéñßáò ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïý-
ëïõ áõôÞò êáé åãêñßíïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Ðï-
ëéôéóìïý, ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Eöçìåñßäá ôçò Kõâåñ-
íÞóåùò, ñõèìßæïíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé ç äéáäéêáóßá
ãéá: á) ôçí áíÜèåóç åêðüíçóçò ìåëåôþí êáé ðáñï÷Þò õðç-
ñåóéþí, â) ôç äéåíÝñãåéá ðñïìçèåéþí êáé ã) ôçí áíÜèåóç
åêôÝëåóçò Ýñãùí, êáèþò êáé ãéá ôç óýíáøç, åêôÝëåóç êáé
ëýóç ôùí ó÷åôéêþí ìå ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò á´, â´ êáé
ã´ óõìâÜóåùí. Må ôïõò êáíïíéóìïýò áõôïýò åðéôñÝðåôáé
íá ñõèìßæïíôáé ôá ðáñáðÜíù èÝìáôá êáôÜ ðáñÝêêëéóç
áðü êÜèå äéÜôáîç íüìïõ Þ êáíïíéóôéêÞò ðñÜîçò, åêôüò
áðü ôïõò ó÷åôéêïýò êáíüíåò ôçò EõñùðáúêÞò ̧ íùóçò."

2.  Óôï í. 2260/1994, Üñèñï ðñþôï, ðáñ. 3 ðñïóôßèåíôáé
8 ëÝîåéò ìåôÜ ôéò ëÝîåéò "äçìüóéá Ýñãá" ùò åîÞò "... êáé ôéò
äçìüóéåò óõìâÜóåéò õðçñåóéþí óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí
ôùí ìåëåôþí...".

¢ñèñï 7

Eíáñìüíéóç ìå ôçí Oäçãßá 96/9/EOK ôïõ Eõñùðáúêïý
Kïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 11çò Máñôßïõ

1996 ó÷åôéêÜ ìå ôç íïìéêÞ ðñïóôáóßá ôùí âÜóåùí 
äåäïìÝíùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò

1. MåôÜ ôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2121/1993 (ÖEK
25 A´) ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 2á ùò åîÞò: 

"2.á. Aíôéêåßìåíï ðñïóôáóßáò åßíáé êáé ïé âÜóåéò äåäï-
ìÝíùí ïé ïðïßåò ëüãù ôçò åðéëïãÞò Þ äéåõèÝôçóçò ôïõ ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõò áðïôåëïýí ðíåõìáôéêÜ äçìéïõñãÞìáôá.
H ðñïóôáóßá áõôÞ äåí åêôåßíåôáé óôï ðåñéå÷üìåíï ôùí
âÜóåùí äåäïìÝíùí êáé äåí èßãåé êáíÝíá áðü ôá äéêáéþìá-
ôá ðïõ õößóôáíôáé óôï ðåñéå÷üìåíï áõôü. Ùò âÜóç äåäï-
ìÝíùí íïåßôáé ç óõëëïãÞ Ýñãùí, äåäïìÝíùí Þ Üëëùí áíå-
îÜñôçôùí óôïé÷åßùí, äéåõèåôçìÝíùí êáôÜ óõóôçìáôéêü Þ

ìåèïäéêü ôñüðï êáé áôïìéêþò ðñïóéôþí ìå çëåêôñïíéêÜ
ìÝóá Þ ìå Üëëï ôñüðï". 

(Üñèñá 3 êáé 1 ðáñ. 2 Oäçãßáò 96/9)
2. Óôï Üñèñï 2 ðáñ. 2 ôïõ í. 2121/1993, óôïí Ýêôï óôß-

÷ï, äéáãñÜöïíôáé ïé ëÝîåéò "êáé ïé âÜóåéò äåäïìÝíùí" êáé
ôßèåôáé ï óýíäåóìïò "êáé" ðñéí áðü ôç ëÝîç "ïé áíèïëï-
ãßåò".

3. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 2121/1993 ðñïóôßèå-
ôáé íÝá ðáñÜãñáöïò ìå áñéèìü 3 ùò åîÞò:

"3. O äçìéïõñãüò âÜóçò äåäïìÝíùí Ý÷åé ôï áðïêëåéóôé-
êü äéêáßùìá íá åðéôñÝðåé Þ íá áðáãïñåýåé: á) ôçí ðñïóù-
ñéíÞ Þ äéáñêÞ áíáðáñáãùãÞ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí ìå êÜ-
èå ìÝóï êáé ìïñöÞ, åí üëù Þ åí ìÝñåé, â) ôç ìåôÜöñáóç,
ðñïóáñìïãÞ, äéåõèÝôçóç êáé ïðïéáäÞðïôå Üëëç ìåôá-
ôñïðÞ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí, ã) ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ äéá-
íïìÞò ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí Þ áíôéãñÜöùí ôçò óôï êïéíü.
H ðñþôç ðþëçóç áíôéãñÜöïõ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí óôçí
Kïéíüôçôá áðü ôï äéêáéïý÷ï, Þ ìå ôç óõãêáôÜèåóÞ ôïõ,
óõíåðÜãåôáé áíÜëùóç ôïõ äéêáéþìáôïò ìåôáðþëçóçò
ôïõ åí ëüãù áíôéãñÜöïõ óôçí Kïéíüôçôá, ä) ïðïéáäÞðïôå
áíáêïßíùóç, åðßäåéîç Þ ðáñïõóßáóç ôçò âÜóçò äåäïìÝ-
íùí óôï êïéíü, å) ïðïéáäÞðïôå áíáðáñáãùãÞ, äéáíïìÞ,
áíáêïßíùóç, åðßäåéîç Þ ðáñïõóßáóç óôï êïéíü ôùí áðï-
ôåëåóìÜôùí ôùí ðñÜîåùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï óôïé÷åßï
â´. O íüìéìïò ÷ñÞóôçò âÜóçò äåäïìÝíùí Þ áíôéãñÜöùí
ôçò ìðïñåß íá åêôåëÝóåé ÷ùñßò Üäåéá ôïõ äçìéïõñãïý,
ïðïéáäÞðïôå áðü ôéò ðáñáðÜíù ðñÜîåéò ïé ïðïßåò åßíáé
áíáãêáßåò ãéá ôçí ðñüóâáóç óôï ðåñéå÷üìåíï ôçò âÜóçò
äåäïìÝíùí êáé ôçí êáíïíéêÞ ÷ñçóéìïðïßçóÞ ôçò. Óôï ìÝ-
ôñï ðïõ ï íüìéìïò ÷ñÞóôçò äéêáéïýôáé íá ÷ñçóéìïðïéåß
ôìÞìá ìüíï ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí, ç ðñïçãïýìåíç äéÜ-
ôáîç åöáñìüæåôáé ìüíï ãéá ôï ôìÞìá áõôü. Óõìöùíßåò
áíôßèåôåò ðñïò ôéò ñõèìßóåéò ôùí äýï áìÝóùò ðñïçãïý-
ìåíùí åäáößùí åßíáé Üêõñåò." (Üñèñá 5, 6 ðáñ. 1 êáé 15
Oäçãßáò 96/9)

4. Óôï ôÝëïò ôïõ ôßôëïõ ôïõ Ýâäïìïõ êåöáëáßïõ ôïõ
í.2121/1993 ðñïóôßèåíôáé ïé ëÝîåéò "êáé ôï äéêáßùìá åéäé-
êÞò öýóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ âÜóçò äåäïìÝíùí".

5. MåôÜ ôï Üñèñï 45 ôïõ í. 2121/1993 ðñïóôßèåôáé Üñ-
èñï ìå 45A ùò åîÞò:

" ¢ñèñï 45A

Äéêáßùìá åéäéêÞò öýóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ
âÜóçò äåäïìÝíùí

1. O êáôáóêåõáóôÞò âÜóçò äåäïìÝíùí Ý÷åé ôï äéêáßù-
ìá íá áðáãïñåýåé ôçí åîáãùãÞ Þ/êáé åðáíá÷ñçóéìïðïßç-
óç ôïõ óõíüëïõ Þ ïõóéþäïõò ìÝñïõò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ
ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí, áîéïëïãïýìåíïõ ðïéïôéêÜ Þ ðïóï-
ôéêÜ, åöüóïí ç áðüêôçóç, ï Ýëåã÷ïò Þ ç ðáñïõóßáóç ôïõ
ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí êáôáäåéêíýïõí ïõ-
óéþäç ðïéïôéêÞ Þ ðïóïôéêÞ åðÝíäõóç. KáôáóêåõáóôÞò
âÜóçò äåäïìÝíùí åßíáé ôï öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï ðïõ
ëáìâÜíåé ôçí ðñùôïâïõëßá êáé åðùìßæåôáé ôïí êßíäõíï
ôùí åðåíäýóåùí. Äåí èåùñåßôáé êáôáóêåõáóôÞò ï åñãï-
ëÜâïò âÜóçò äåäïìÝíùí. 

(Üñèñï 7 ðáñ. 1 Oäçãßáò 96/9)
2. Ãéá ôïõò óêïðïýò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ: á) "Eîáãù-

ãÞ" èåùñåßôáé ç ìüíéìç Þ ðñïóùñéíÞ ìåôáöïñÜ ôïõ óõíü-
ëïõ Þ ïõóéþäïõò ìÝñïõò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ âÜóçò äåäï-
ìÝíùí óå Üëëï õëéêü öïñÝá ìå ïðïéïäÞðïôå ìÝóï Þ ìå
ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ êáé â) "åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç" íïåßôáé
ç ðÜóçò ìïñöÞò äéÜèåóç óôï êïéíü ôïõ óõíüëïõ Þ ïõ-
óéþäïõò ìÝñïõò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò âÜóçò äåäïìÝ-
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íùí ìå äéáíïìÞ áíôéãñÜöùí, åêìßóèùóç, ìåôÜäïóç ìå
Üìåóç åðéêïéíùíßá Þ ìå Üëëåò ìïñöÝò. H ðñþôç ðþëçóç
áíôéãñÜöïõ ìéáò âÜóçò äåäïìÝíùí óôçí Kïéíüôçôá áðü
ôï äéêáéïý÷ï Þ ìå ôç óõãêáôÜèåóÞ ôïõ óõíéóôÜ áíÜëùóç
ôïõ äéêáéþìáôïò åëÝã÷ïõ ôçò ìåôáðþëçóçò ôïõ åí ëüãù
áíôéãñÜöïõ óôçí Kïéíüôçôá. O äáíåéóìüò óôï êïéíü äåí
óõíéóôÜ ðñÜîç åîáãùãÞò Þ åðáíá÷ñçóéìïðïßçóçò. 

(Üñèñï 7 ðáñ. 2 Oäçãßáò 96/9)
3. Tï äéêáßùìá ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1

éó÷ýåé áíåîÜñôçôá áðü ôï åÜí ç åí ëüãù âÜóç äåäïìÝíùí
Þ ôï ðåñéå÷üìåíü ôçò ðñïóôáôåýåôáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ãéá
ôçí ðíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá Þ ìå Üëëåò äéáôÜîåéò. H ðñï-
óôáóßá âÜóåé ôïõ äéêáéþìáôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðá-
ñÜãñáöï 1 äåí èßãåé åíäå÷üìåíá äéêáéþìáôá åðß ôïõ ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõò. Tï äéêáßùìá åéäéêÞò öýóçò ôïõ êáôá-
óêåõáóôÞ âÜóçò äåäïìÝíùí ìðïñåß íá ìåôáâéâáóèåß ìå
áíôÜëëáãìá Þ ÷ùñßò áíôÜëëáãìá Þ íá ðáñá÷ùñçèåß ç åê-
ìåôÜëëåõóÞ ôïõ ìå Üäåéá Þ óýìâáóç. 

(Üñèñï 7 ðáñ. 3 êáé 4 Oäçãßáò 96/9)
4. Äåí åðéôñÝðåôáé ç åðáíåéëçììÝíç êáé óõóôçìáôéêÞ

åîáãùãÞ Þ/êáé åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç åðïõóéùäþí ìåñþí
ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí, åöüóïí óõíå-
ðÜãåôáé ôç äéåíÝñãåéá ðñÜîåùí ðïõ Ýñ÷ïíôáé óå óý-
ãêñïõóç ìå ôçí êáíïíéêÞ åêìåôÜëëåõóç ôçò âÜóçò äåäï-
ìÝíùí Þ èßãïõí áäéêáéüëïãçôá ôá íüìéìá óõìöÝñïíôá ôïõ
êáôáóêåõáóôÞ ôçò âÜóçò.

(Üñèñï 7 ðáñ. 5 Oäçãßáò 96/9)
5. O êáôáóêåõáóôÞò âÜóçò äåäïìÝíùí ðïõ Ý÷åé ôåèåß

óôç äéÜèåóç ôïõ êïéíïý ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï äåí ìðï-
ñåß íá åìðïäßóåé ôï íüìéìï ÷ñÞóôç ôçò âÜóçò íá åîÜãåé
Þ/êáé íá åðáíá÷ñçóéìïðïéåß åðïõóéþäç ìÝñç ôïõ ðåñéå-
÷ïìÝíïõ ôçò áîéïëïãïýìåíá ðïéïôéêÜ Þ ðïóïôéêÜ ãéá
ïðïéïíäÞðïôå óêïðü. EÜí ï íüìéìïò ÷ñÞóôçò äéêáéïýôáé
íá åîÜãåé Þ/êáé íá åðáíá÷ñçóéìïðïéåß ôìÞìá ìüíï ôçò âÜ-
óçò äåäïìÝíùí, ç ðáñïýóá ðáñÜãñáöïò åöáñìüæåôáé
ìüíï ãéá ôï ôìÞìá áõôü. O íüìéìïò ÷ñÞóôçò âÜóçò äåäï-
ìÝíùí ðïõ Ý÷åé ôåèåß óôç äéÜèåóç ôïõ êïéíïý ìå ïðïéïí-
äÞðïôå ôñüðï äåí ìðïñåß: á) íá åêôåëåß ðñÜîåéò ðïõ Ýñ-
÷ïíôáé óå óýãêñïõóç ìå ôçí êáíïíéêÞ åêìåôÜëëåõóç ôçò
âÜóçò áõôÞò Þ èßãïõí áäéêáéïëüãçôá ôá íüìéìá óõìöÝ-
ñïíôá ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ôçò, â) íá ðñïîåíåß æçìßá óôïõò
äéêáéïý÷ïõò ôïõ äéêáéþìáôïò ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò Þ
ôùí óõããåíéêþí äéêáéùìÜôùí ãéá ôá Ýñãá Þ ôéò åñìçíåßåò
Þ åêôåëÝóåéò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôçí åí ëüãù âÜóç äåäïìÝ-
íùí. Óõìöùíßåò áíôßèåôåò ðñïò ôéò ñõèìßóåéò ðïõ ðñï-
âëÝðïíôáé óôçí ðáñïýóá ðáñÜãñáöï åßíáé Üêõñåò.

(Üñèñá 8 êáé 15 Oäçãßáò 96/9)
6. O íüìéìïò ÷ñÞóôçò ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí ðïõ Ý÷åé

ôåèåß óôç äéÜèåóç ôïõ êïéíïý ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï
ìðïñåß, ÷ùñßò ôçí Üäåéá ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ôçò âÜóçò äå-
äïìÝíùí, íá åîÜãåé Þ êáé/íá åðáíá÷ñçóéìïðïéÞóåé ïõóéþ-
äåò ìÝñïò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò: á) üôáí ðñüêåéôáé ãéá
åîáãùãÞ, ãéá åêðáéäåõôéêïýò Þ åñåõíçôéêïýò óêï-ðïýò,
åöüóïí áíáöÝñåôáé ç ðçãÞ êáé óôï âáèìü ðïõ áõôü äé-
êáéïëïãåßôáé áðü ôïí åðéäéùêüìåíï ìç åìðïñéêü óêïðü,
â) üôáí ðñüêåéôáé ãéá åîáãùãÞ Þ/êáé åðáíá÷ñçóéìïðïßç-
óç ãéá ëüãïõò äçìüóéáò áóöÜëåéáò Þ ãéá óêïðïýò äéïé-
êçôéêÞò Þ äéêáóôéêÞò äéáäéêáóßáò. Tï äéêáßùìá åéäéêÞò
öýóçò éó÷ýåé ãéá ôéò âÜóåéò äåäïìÝíùí ôùí ïðïßùí ïé êá-
ôáóêåõáóôÝò Þ ïé äéêáéïý÷ïé åßíáé õðÞêïïé KñÜôïõò - MÝ-
ëïõò Þ Ý÷ïõí ôç óõíÞèç äéáìïíÞ ôïõò óôï Ýäáöïò ôçò
Kïéíüôçôáò. Eöáñìüæåôáé åðßóçò óôéò åôáéñåßåò êáé åðé-
÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí óõóôáèåß óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá

KñÜôïõò - MÝëïõò êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ôçí êáôáóôáôéêÞ
ôïõò Ýäñá, ôçí êåíôñéêÞ äéïßêçóç Þ ôçí êýñéá åãêáôÜóôá-
óÞ ôïõò åíôüò ôçò Kïéíüôçôáò. ¼ôáí ç óõãêåêñéìÝíç
Åôáéñßá Þ åðé÷åßñçóç Ý÷åé ìüíï ôçí êáôáóôáôéêÞ ôçò Ýäñá
óôï Ýäáöïò ôçò Kïéíüôçôáò, ïé äñáóôçñéüôçôÝò ôçò ðñÝ-
ðåé íá óõíäÝïíôáé ðñáãìáôéêÜ êáé áäéÜëåéðôá ìå ôçí ïéêï-
íïìßá åíüò KñÜôïõò - MÝëïõò. 

(Üñèñá 9 êáé 11 Oäçãßáò 96/9)
7. Tï äéêáßùìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï áõôü éó÷ýåé

áðü ôçí ðåñÜôùóç ôçò êáôáóêåõÞò ôçò âÜóçò äåäïìÝ-
íùí êáé ëÞãåé äåêáðÝíôå (15) Ýôç ìåôÜ ôçí 1ç Iáíïõáñßïõ
ôïõ Ýôïõò ðïõ Ýðåôáé ôçò çìåñïìçíßáò ðåñÜôùóçò. Óôçí
ðåñßðôùóç âÜóçò äåäïìÝíùí ç ïðïßá Ý÷åé ôåèåß óôç äéÜ-
èåóç ôïõ êïéíïý, ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ðñéí áðü ôç ëÞ-
îç ôçò ðåñéüäïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï ðñïçãïýìåíï åäÜ-
öéï, ç äéÜñêåéá ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ äéêáéþìáôïò ðïõ
ðñïâëÝðåôáé óôï ðáñüí Üñèñï ëÞãåé äåêáðÝíôå (15) Ýôç
ìåôÜ ôçí 1ç Iáíïõáñßïõ ôïõ Ýôïõò ôï ïðïßï Ýðåôáé ôçò
çìåñïìçíßáò êáôÜ ôçí ïðïßá ç âÜóç ôÝèçêå ãéá ðñþôç öï-
ñÜ óôç äéÜèåóç ôïõ êïéíïý. OðïéáäÞðïôå ïõóéþäçò ôñï-
ðïðïßçóç, áîéïëïãïýìåíç ðïéïôéêÜ Þ ðïóïôéêÜ, ôïõ ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ìéáò âÜóçò äåäïìÝíùí, éäßùò ïðïéáäÞðïôå
ïõóéþäçò ôñïðïðïßçóç åîáéôßáò ôçò äéáäï÷éêÞò óþñåõ-
óçò ðñïóèçêþí, äéáãñáöþí Þ ìåôáôñïðþí, ðïõ Ý÷ïõí
ùò áðïôÝëåóìá íá èåùñåßôáé üôé ðñüêåéôáé ãéá íÝá ïõóéþ-
äç åðÝíäõóç, áîéïëïãïýìåíç ðïéïôéêÜ Þ ðïóïôéêÜ, ðáñÝ-
÷åé óôç âÜóç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí åðÝíäõóç áõôÞ äé-
êáßùìá éäßáò äéÜñêåéáò ðñïóôáóßáò." 

(Üñèñï 10 Oäçãßáò 96/9)
6. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 72 ôïõ í. 2121/1993, üðùò Ý÷åé

ìåôáãåíÝóôåñá ôñïðïðïéçèåß ìå ôï Üñèñï 10 ôïõ í.
2435/1996 (ÖEK 189 A´) ðñïóôßèåôáé íÝá ðáñÜãñáöïò ìå
áñéèìü 8 ùò åîÞò:

"8. Oé ñõèìßóåéò ðïõ áöïñïýí ôï äéêáßùìá ôïõ äçìé-
ïõñãïý âÜóçò äåäïìÝíùí, êáèþò êáé ôï äéêáßùìá åéäéêÞò
öýóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ âÜóçò äåäïìÝíùí äåí èßãïõí
ôéò äéáôÜîåéò ðïõ äéÝðïõí éäßùò ôï äéêáßùìá ðíåõìáôéêÞò
éäéïêôçóßáò, ôá óõããåíéêÜ äéêáéþìáôá Þ Üëëá äéêáéþìáôá
Þ õðï÷ñåþóåéò ðïõ õößóôáíôáé åðß ôùí äåäïìÝíùí, ôùí
Ýñãùí Þ Üëëùí óôïé÷åßùí åíóùìáôùìÝíùí óå âÜóç äåäï-
ìÝíùí, ôá äéðëþìáôá åõñåóéôå÷íßáò, ôá óÞìáôá, ôá ó÷Ý-
äéá êáé õðïäåßãìáôá, ôçí ðñïóôáóßá ôùí åèíéêþí èçóáõ-
ñþí, ðïëéôéóôéêþí áãáèþí êáé áñ÷áßùí Ýñãùí, ôï äßêáéï
ôïõ áíôáãùíéóìïý, ôï åìðïñéêü áðüññçôï, ôçí áóöÜ-
ëåéá, ôçí åìðéóôåõôéêüôçôá, ôçí ðñïóôáóßá ôùí äåäïìÝ-
íùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, ôï óåâáóìü ôçò éäéùôéêÞò
æùÞò, êáèþò êáé ôçí ðñüóâáóç óå äçìüóéá Ýããñáöá Þ ôï
åíï÷éêü äßêáéï".

(Üñèñï 13 Oäçãßáò 96/9)
7. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 64 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò

åîÞò:
"Oé ðáñáðÜíù ñõèìßóåéò åöáñìüæïíôáé êáé óôçí ðåñß-

ðôùóç ðñïóâïëÞò ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò ôïõ äçìéïõñ-
ãïý âÜóçò äåäïìÝíùí, êáèþò êáé ôïõ äéêáéþìáôïò åéäé-
êÞò öýóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ âÜóçò äåäïìÝíùí".

(Üñèñï 12 Oäçãßáò 96/9)
8. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 65 ôïõ í. 2121/1993,üðùò Ý÷åé

ôñïðïðïéçèåß ìå ôï Üñèñï 3 ôïõ í. 2435/1996, ðñïóôßèå-
ôáé ðáñÜãñáöïò 6 ùò åîÞò:

"6. Oé áóôéêÝò êõñþóåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ åöáñìü-
æïíôáé êáé óôçí ðåñßðôùóç ðñïóâïëÞò ôïõ äéêáéþìáôïò
ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò ôïõ äçìéïõñãïý âÜóçò äåäïìÝ-
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íùí, êáèþò êáé ôïõ äéêáéþìáôïò åéäéêÞò öýóçò ôïõ êáôá-
óêåõáóôÞ âÜóçò äåäïìÝíùí".

(Üñèñï 12 Oäçãßáò 96/9)
9. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 66 ôïõ í. 2121/1993, üðùò Ý÷åé

ôñïðïðïéçèåß ìå ôï Üñèñï 3 ôïõ í. 2435/1996, ðñïóôßèå-
íôáé ðáñÜãñáöïé 9 êáé 10 ùò åîÞò:

"9. ¼ðïéïò ÷ùñßò äéêáßùìá ðñïâáßíåé óå ðñïóùñéíÞ Þ
äéáñêÞ áíáðáñáãùãÞ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí, óå ìåôÜ-
öñáóç, ðñïóáñìïãÞ, äéåõèÝôçóç êáé ïðïéáäÞðïôå Üëëç
ìåôáôñïðÞ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí, óå äéáíïìÞ ôçò âÜóçò
äåäïìÝíùí Þ áíôéãñÜöùí ôçò, óå áíáêïßíùóç, åðßäåéîç Þ
ðáñïõóßáóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí óôï êïéíü, ôéìùñåßôáé
ìå öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí åíüò (1) Ýôïõò êáé ÷ñçìáôéêÞ
ðïéíÞ åíüò (1) Ýùò ðÝíôå (5) åêáôïììõñßùí äñá÷ìþí.

10. ¼ðïéïò ðñïâáßíåé óå åîáãùãÞ Þ/êáé åðáíá÷ñçóéìï-
ðïßçóç ôïõ óõíüëïõ Þ ïõóéþäïõò ìÝñïõò ôïõ ðåñéå÷ïìÝ-
íïõ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá ôïõ êáôáóêåõá-
óôÞ ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí åíüò Ýôïõò êáé
÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ åíüò (1) Ýùò ðÝíôå (5) åêáôïììõñßùí
äñá÷ìþí".

(Üñèñï 12 Oäçãßáò 96/9)
10. H ðñïóôáóßá ôùí äçìéïõñãþí âÜóåùí äåäïìÝíùí

ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý ðá-
ñÝ÷åôáé êáé óôéò âÜóåéò äåäïìÝíùí ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí
ðñéí áðü ôï ÷ñüíï Ýíáñîçò éó÷ýïò ôïõ Üñèñïõ áõôïý ôïõ
ðáñüíôïò íüìïõ, åöüóïí êáôÜ ôçí Ýíáñîç áõôÞ ðëçñïý-
íôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ìå ôï äéêáßùìá
ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò. H ðñïóôáóßá áõôÞ äåí èßãåé
óõìâÜóåéò ðïõ åß÷áí óõíáöèåß êáé äéêáéþìáôá ðïõ åß÷áí
êôçèåß ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ.

(Üñèñï 14 ðáñ. 1 êáé 4 Oäçãßáò 96/9)
11. H ðñïóôáóßá ôùí âÜóåùí äåäïìÝíùí ìå ôï äéêáßù-

ìá åéäéêÞò öýóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ âÜóçò äåäïìÝíùí
ðáñÝ÷åôáé êáé óôéò âÜóåéò äåäïìÝíùí, ç êáôáóêåõÞ ôùí
ïðïßùí ðåñáôþèçêå ôï ðïëý äåêáðÝíôå (15) Ýôç ðñéí áðü
ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ, åöüóïí êáôÜ ôçí
Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ Üñèñïõ áõôïý ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ
ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ êáôá-
óêåõáóôÞ ìå ôï äéêáßùìá åéäéêÞò öýóçò. H ðñïóôáóßá áõ-
ôÞ äåí èßãåé óõìâÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí óõíáöèåß êáé äéêáéþìá-
ôá ðïõ åß÷áí êôçèåß ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðá-
ñüíôïò íüìïõ.

(Üñèñï 14 ðáñ. 3 êáé 4 Oäçãßáò 96/9)
12. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 71 ôïõ í. 2121/1993, üðùò

Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß ìå ôï Üñèñï 8 ðáñ. 12 ôïõ í. 2557/
1997, ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 5 ùò åîÞò:

"5. Tá Üñèñá 2á, 3 ðáñ. 3, 45A, 64 ôåëåõôáßï åäÜöéï, 65
ðáñ. 6, 65 ðáñ. 9 êáé 10, 72 ðáñ. 8 ôïõ íüìïõ áõôïý, èå-
óðßæïíôáé óå åöáñìïãÞ ôçò Oäçãßáò 96/9/EOK ôïõ Eõ-
ñùðáúêïý Kïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 11çò
Máñôßïõ 1996 ó÷åôéêÜ ìå ôç íïìéêÞ ðñïóôáóßá ôùí âÜóå-
ùí äåäïìÝíùí".

(Üñèñï 16 ðáñ. 2 Oäçãßáò 96/9)
13. Tï Üñèñï 6 ðáñ. 2 ðåñßðôùóç á´ ôïõ ð.ä. 311/1994

êáôáñãåßôáé. Tï Üñèñï 69 ðáñ. 2 åä. á´ ôïõ í. 2121/1993
ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: 

"O Oñãáíéóìüò ÐíåõìáôéêÞò Iäéïêôçóßáò åðé÷ïñçãåßôáé
ìå åéóöïñÜ ýøïõò 1% åðß ôùí åôÞóéùí áêáèÜñéóôùí åóü-
äùí åêÜóôïõ ïñãáíéóìïý óõëëïãéêÞò äéá÷åßñéóçò ðïõ
êáôáâÜëëåôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31ç Oêôùâñßïõ åêÜ-
óôïõ Ýôïõò ìå âÜóç ôïí éóïëïãéóìü ôïõ ðñïçãïýìåíïõ
Ýôïõò êáé åéóðñÜôôåôáé óýìöùíá ìå ôïí Kþäéêá EéóðñÜ-
îåùí Äçìïóßùí Eóüäùí. Oé åôÞóéïé éóïëïãéóìïß ôùí ïñ-

ãáíéóìþí óõëëïãéêÞò äéá÷åßñéóçò êáôáôßèåíôáé óôïí
Oñãáíéóìü ÐíåõìáôéêÞò Iäéïêôçóßáò êáé óôï Yðïõñãåßï
Ðïëéôéóìïý. Tá ðáñáðÜíù éó÷ýïõí êáé ãéá ôïõò ïñãáíé-
óìïýò óõëëïãéêÞò ðñïóôáóßáò ïé ïðïßïé õðï÷ñåïýíôáé íá
óõíôÜóóïõí åôÞóéï éóïëïãéóìü ï ïðïßïò êáôáôßèåôáé óôïí
Oñãáíéóìü ÐíåõìáôéêÞò Iäéïêôçóßáò êáé óôï Yðïõñãåßï
Ðïëéôéóìïý. Ùò áêáèÜñéóôá Ýóïäá ëáìâÜíïíôáé ôá Ýóï-
äá, üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé áðü ôï Eíéáßï Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï."

14. Må ðñïåäñéêü äéÜôáãìá Þ êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Yðïõñãþí Ðïëéôéóìïý êáé EèíéêÞò Oéêïíïìßáò êáé ôõ÷üí
êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Yðïõñãïý ñõèìßæïíôáé ôá ôçò
ðñïóáñìïãÞò êáé åíáñìüíéóçò ðñïò ôçí Oäçãßá ãéá ôï
äéêáßùìá ðáñáêïëïýèçóçò, êáèþò êáé ôçí Oäçãßá ó÷åôé-
êÜ ìå ôçí åíáñìüíéóç ïñéóìÝíùí èåìÜôùí ðíåõìáôéêÞò
éäéïêôçóßáò êáé óõããåíéêþí äéêáéùìÜôùí óôçí êïéíùíßá
ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ åêäßäïíôáé áðü ôá áñìüäéá üñãá-
íá ôçò EõñùðáúêÞò ̧ íùóçò.

¢ñèñï 8

Tñïðïðïßçóç äéáôÜîåùí ôïõ í. 2472/1997 êáé ôïõ
Kþäéêá ÐïëéôéêÞò Äéêïíïìßáò

1. H ðåñßðôùóç á´ ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í.
2472/1997 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"á) Tï ïíïìáôåðþíõìï Þ ôçí åðùíõìßá Þ ôïí ôßôëï ôïõ
êáé ôç äéåýèõíóÞ ôïõ. EÜí ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò äåí
åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá Þ óå ôüðï
üðïõ åöáñìüæåôáé ôï åëëçíéêü äßêáéï, èá ðñÝðåé åðéðñï-
óèÝôùò íá äçëþíåôáé ôï ïíïìáôåðþíõìï Þ ç åðùíõìßá Þ
ï ôßôëïò êáé ç äéåýèõíóç ôïõ åêðñïóþðïõ ôïõ óôçí EëëÜ-
äá."

2. H ðåñßðôùóç è´ ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í.
2472/1997 äéáãñÜöåôáé.

3. H ðåñßðôùóç ã´ ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í.
2472/1997 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"ã) H åðåîåñãáóßá áöïñÜ äåäïìÝíá ôá ïðïßá äçìïóéï-
ðïéåß ôï ßäéï ôï õðïêåßìåíï Þ åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí áíá-
ãíþñéóç, Üóêçóç Þ õðåñÜóðéóç äéêáéþìáôïò åíþðéïí äé-
êáóôçñßïõ."

4. MåôÜ ôï Üñèñï 7 ôïõ í. 2472/1997 ðñïóôßèåôáé Üñèñï
7Á, ôï ïðïßï Ý÷åé ùò åîÞò:

" ¢ñèñï 7A

AðáëëáãÞ õðï÷ñÝùóçò ãíùóôïðïßçóçò 

êáé ëÞøçò Üäåéáò
1. O õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò áðáëëÜóóåôáé áðü ôçí

õðï÷ñÝùóç ãíùóôïðïßçóçò ôïõ Üñèñïõ 6 êáé áðü ôçí
õðï÷ñÝùóç ëÞøçò Üäåéáò ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ ðáñüíôïò
íüìïõ óôéò áêüëïõèåò ðåñéðôþóåéò:

á) ¼ôáí ç åðåîåñãáóßá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðïêëåéóôéêÜ
ãéá óêïðïýò ðïõ óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôç ó÷Ýóç åñãá-
óßáò Þ Ýñãïõ êáé åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí åêðëÞñùóç õðï-
÷ñÝùóçò ðïõ åðéâÜëëåé ï íüìïò Þ ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò
óýìâáóçò êáé ôï õðïêåßìåíï Ý÷åé ðñïçãïõìÝíùò åíçìå-
ñùèåß.

â) ¼ôáí ç åðåîåñãáóßá áöïñÜ ðåëÜôåò Þ ðñïìçèåõôÝò,
åöüóïí ôá äåäïìÝíá äåí äéáâéâÜæïíôáé ïýôå êïéíïðïéïý-
íôáé óå ôñßôïõò. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò äéÜôá-
îçò ôá äéêáóôÞñéá êáé ïé äçìüóéåò áñ÷Ýò äåí ëïãßæïíôáé
ùò ôñßôïé, åöüóïí ôç äéáâßâáóç Þ êïéíïðïßçóç åðéâÜëëåé
íüìïò Þ äéêáóôéêÞ áðüöáóç. Äåí áðáëëÜóóïíôáé áðü ôçí
õðï÷ñÝùóç ãíùóôïðïßçóçò ïé áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò ãéá
üëïõò ôïõò êëÜäïõò áóöÜëéóçò, ïé öáñìáêåõôéêÝò åôáé-
ñßåò, ïé åôáéñßåò åìðïñßáò ðëçñïöïñéþí êáé ôá ÷ñçìáôï-
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ðéóôùôéêÜ íïìéêÜ ðñüóùðá, üðùò ïé ôñÜðåæåò êáé ïé åôáé-
ñßåò Ýêäïóçò ðéóôùôéêþí êáñôþí.

ã) ¼ôáí ç åðåîåñãáóßá ãßíåôáé áðü óùìáôåßá, åôáéñåßåò,
åíþóåéò ðñïóþðùí êáé ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé áöïñÜ äå-
äïìÝíá ôùí ìåëþí Þ åôáéñåéþí ôïõò, åöüóïí áõôïß Ý÷ïõí
äþóåé ôç óõãêáôÜèåóÞ ôïõò êáé ôá äåäïìÝíá äåí äéáâé-
âÜæïíôáé ïýôå êïéíïðïéïýíôáé óå ôñßôïõò. Äåí ëïãßæïíôáé
ôñßôïé ôá ìÝëç Þ åôáßñïé, åöüóïí ç äéáâßâáóç ãßíåôáé ðñïò
áõôïýò ãéá ôïõò óêïðïýò ôùí ùò Üíù íïìéêþí ðñïóþðùí
Þ åíþóåùí, ïýôå ôá äéêáóôÞñéá êáé ïé äçìüóéåò áñ÷Ýò,
åöüóïí ôç äéáâßâáóç åðéâÜëëåé íüìïò Þ äéêáóôéêÞ áðü-
öáóç.

ä) ¼ôáí ç åðåîåñãáóßá ãßíåôáé áðü éáôñïýò Þ Üëëá ðñü-
óùðá ðïõ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò õãåßáò êáé áöïñÜ éáôñéêÜ
äåäïìÝíá, åöüóïí ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò äåóìåýå-
ôáé áðü ôï éáôñéêü áðüññçôï Þ Üëëï áðüññçôï ðïõ ðñï-
âëÝðåé íüìïò Þ êþäéêáò äåïíôïëïãßáò êáé ôá äåäïìÝíá
äåí äéáâéâÜæïíôáé ïýôå êïéíïðïéïýíôáé óå ôñßôïõò. Ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò ôá äéêáóôÞñéá êáé ïé
äçìüóéåò áñ÷Ýò äåí ëïãßæïíôáé ùò ôñßôïé, åöüóïí ôç äéá-
âßâáóç Þ êïéíïðïßçóç åðéâÜëëåé íüìïò Þ äéêáóôéêÞ áðü-
öáóç. Äåí åìðßðôïõí óôçí áðáëëáãÞ ôçò ðáñïýóáò äéÜ-
ôáîçò ôá íïìéêÜ ðñüóùðá Þ ïñãáíéóìïß ðïõ ðáñÝ÷ïõí
õðçñåóßåò õãåßáò, üðùò êëéíéêÝò, íïóïêïìåßá, êÝíôñá
õãåßáò, êÝíôñá áðïèåñáðåßáò êáé áðïôïîßíùóçò, áóöáëé-
óôéêÜ ôáìåßá êáé áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò, êáèþò êáé ïé
õðåýèõíïé åðåîåñãáóßáò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñá-
êôÞñá üôáí ç åðåîåñãáóßá äéåîÜãåôáé óôï ðëáßóéï ðñï-
ãñáììÜôùí ôçëåúáôñéêÞò Þ ðáñï÷Þò éáôñéêþí õðçñåóéþí
ìÝóù äéêôýïõ.

å) ¼ôáí ç åðåîåñãáóßá ãßíåôáé áðü äéêçãüñïõò, óõìâï-
ëáéïãñÜöïõò, Üìéóèïõò õðïèçêïöýëáêåò êáé äéêáóôé-
êïýò åðéìåëçôÝò êáé áöïñÜ ôçí ðáñï÷Þ íïìéêþí õðçñå-
óéþí ðñïò ðåëÜôåò ôïõò, åöüóïí ï õðåýèõíïò åðåîåñãá-
óßáò äåóìåýåôáé áðü õðï÷ñÝùóç áðïññÞôïõ ðïõ
ðñïâëÝðåé íüìïò êáé ôá äåäïìÝíá äåí äéáâéâÜæïíôáé ïýôå
êïéíïðïéïýíôáé óå ôñßôïõò, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò
ðïõ áõôü åßíáé áíáãêáßï êáé óõíäÝåôáé Üìåóá ìå ôçí åê-
ðëÞñùóç åíôïëÞò ôïõ ðåëÜôç.

2. Óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðá-
ñüíôïò Üñèñïõ, ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò õðüêåéôáé óå
üëåò ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ ðñïâëÝðåé ï ðáñþí íüìïò êáé
õðï÷ñåïýôáé íá óõììïñöþíåôáé ìå åéäéêïýò êáíüíåò
åðåîåñãáóßáò ðïõ ç Añ÷Þ åêäßäåé óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜ-
ãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ."

5. Oé ðñïèåóìßåò ôùí ðáñáãñÜöùí 1, 2 êáé 3 ôïõ Üñ-
èñïõ 24 ôïõ í. 2472/1997 ðáñáôåßíïíôáé Ýùò ôçí 21ç Iá-
íïõáñßïõ 2001.

6. Óôïí Kþäéêá ÐïëéôéêÞò Äéêïíïìßáò ðñïóôßèåôáé íÝï
Üñèñï 630 A ùò åîÞò:

"¢ñèñï 630 A

H äéáôáãÞ ðëçñùìÞò åðéäßäåôáé óå åêåßíïí êáôÜ ôïõ
ïðïßïõ óôñÝöåôáé ìÝóá óå ðñïèåóìßá äýï ìçíþí áðü ôçí
ÝêäïóÞ ôçò. Aí ç åðßäïóç äåí ãßíåé ìÝóá óôçí ðñïèåóìßá
ôùí äýï ìçíþí, ç äéáôáãÞ ðëçñùìÞò ðáýåé íá éó÷ýåé."

¢ñèñï 9

Pýèìéóç èåìÜôùí ìåôü÷ùí O.T.E.
1. Óå êÜèå ìÝôï÷ï ðïõ áðÝêôçóå ìåôï÷Ýò ôïõ O.T.E. êá-

ôÜ ôç äçìüóéá åããñáöÞ ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôçí EëëÜäá
óýìöùíá ìå ôçí áñéèì. 4386/2.7.1999 áðüöáóç ôçò Äéõ-
ðïõñãéêÞò EðéôñïðÞò Aðïêñáôéêïðïßçóçò êáé åîáêïëïõ-

èåß íá ôéò êáôÝ÷åé ôïõëÜ÷éóôïí åðß Ýîé (6) ìÞíåò áðü ôçí
çìÝñá ìåôáâßâáóçò êáé ìÝ÷ñé ôéò 14.1.2000, ðáñÝ÷åôáé
ìéá äùñåÜí ìåôï÷Þ êõñéüôçôáò ôçò Äçìüóéáò Eðé÷åßñç-
óçò Kéíçôþí Aîéþí A.E. (Ä.E.K.A. A.E.), áíÜ äÝêá êáôå÷ü-
ìåíåò êáôÜ ôá áíùôÝñù ìåôï÷Ýò êáé ìÝ÷ñé åêáôü óõíïëé-
êÜ äùñåÜí ìåôï÷Ýò áíÜ ìÝôï÷ï. H äéÜèåóç ôùí äùñåÜí
ìåôï÷þí ðáñÝ÷åôáé ýóôåñá áðü áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôé-
êïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáéñßáò, ç ïðïßá åãêñßíåôáé áðü ôïí
Yðïõñãü Oéêïíïìéêþí.

2. Oé äéêáéïý÷ïé ôùí äùñåÜí ìåôï÷þí áðáëëÜóóïíôáé
áðü ïðïéïíäÞðïôå Üìåóï Þ Ýììåóï öüñï Þ Üëëç åéóöïñÜ
õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí Þ ôñßôùí ãéá
ôçí áîßá ôùí ùò Üíù ìåôï÷þí ôïõ O.T.E..

3. Må áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Oéêïíïìéêþí, ïé äéáôÜ-
îåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ äý-
íáôáé íá Ý÷ïõí åöáñìïãÞ óå êÜèå ìÝôï÷ï ðïõ áðïêôÜ ìå-
ôï÷Ýò êõñéüôçôáò Eëëçíéêïý Äçìïóßïõ Þ ôçò Äçìüóéáò
Eðé÷åßñçóçò Kéíçôþí Aîéþí A.E. (Ä.E.K.A. A.E.) ïðïéùí-
äÞðïôå áíùíýìùí åôáéñéþí êáôÜ ôç äçìüóéá åããñáöÞ
ðïõ ëáìâÜíåé ÷þñá óôçí EëëÜäá, óýìöùíá ìå áðïöÜ-
óåéò ôçò ÄéõðïõñãéêÞò EðéôñïðÞò Aðïêñáôéêïðïßçóçò.

¢ñèñï 10

EíçìÝñùóç óõíôáîéïäïôéêþí êùäßêùí
Tá ìåôáãëùôôéóìÝíá êåßìåíá ôùí óõíôáîéïäïôéêþí êù-

äßêùí ôïõ Äçìïóßïõ, üðùò ôá êåßìåíá áõôÜ èá äéáìïñ-
öùèïýí áðü ôçí EðéôñïðÞ ðïõ óõóôÜèçêå ìå ôçí áðüöá-
óç ôïõ Yðïõñãïý ôùí Oéêïíïìéêþí áñéèì. 2/36389/
0004/22.6.1999 (ÖEK 1359 B´), äçìïóéåýïíôáé ìå ðñïå-
äñéêÜ äéáôÜãìáôá ðïõ åêäßäïíôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç
ôïõ Yðïõñãïý Oéêïíïìéêþí. ¸íá (1) ìÞíá ìåôÜ ôç äçìï-
óßåõóç áõôÞ ôï ìåôáãëùôôéóìÝíï êåßìåíï èá éó÷ýåé ùò
åðßóçìç áðüäïóç óôç äçìïôéêÞ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ êþäéêá
êáé èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü üëá ôá êñáôéêÜ üñãáíá êáé ëåé-
ôïõñãïýò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ äéêáßïõ ôùí óõíôÜîåùí.
Óå ðåñßðôùóç íïçìáôéêÞò äéáöïñÜò åðéêñáôåß ôï áñ÷éêü
êåßìåíï ôïõ íüìïõ ðïõ åßíáé äéáôõðùìÝíï óôçí êáèáñåý-
ïõóá.

¢ñèñï 11

Pýèìéóç êáôáâïëÞò åðéäïìÜôùí ðïëõôÝêíùí
óå õðçêüïõò êñáôþí - ìåëþí ôçò EõñùðáúêÞò ̧ íùóçò
á. Oé äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 63 ôïõ í.

1892/1990 (ÖEK 101 A´/31.7.1990) ôçò Ã1á/440/91 (ÖEK
90 B´/21.2.1991) êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ðïõ êõ-
ñþèçêå ìå ôï í. 2008/1992 (ÖEK 16 A´/11.2.1992) êáé ôï
Üñèñï 3 ôïõ í. 2163/1993 (ÖEK 125 A´/28.7.1993), üðùò
ôñïðïðïéÞèçêáí êáé óõìðëçñþèçêáí ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 39 ôïõ í. 2459/1997 (ÖEK 17 A´/18.2.1997)
Ý÷ïõí áíÜëïãç åöáñìïãÞ êáé óôïõò õðçêüïõò ôùí êñá-
ôþí - ìåëþí ôçò EõñùðáúêÞò ̧ íùóçò.

â. Oé äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò ¸ëëçíåò ðïëßôåò
êáé ôïõò ðïëßôåò ôçò EõñùðáúêÞò ̧ íùóçò ó÷åôéêÜ ìå ôçí
áíáãíþñéóç ðïëõôåêíéêÞò éäéüôçôáò, áðïíïìÞò ðïëõôå-
êíéêþí åðéäïìÜôùí, åðéäüìáôïò ôñßôïõ ðáéäéïý êáé éóü-
âéáò ðïëõôåêíéêÞò óýíôáîçò, åöáñìüæïíôáé ìå ôïõò ßäé-
ïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò êáé óôïõò õðçêüïõò ôùí ÷ù-
ñþí ðïõ åíôÜóóïíôáé óôïí Eõñùðáúêü Oéêïíïìéêü Xþñï
(Kõñùôéêüò Nüìïò Óõìöùíßáò 2155/93/ÖEK 104 A´).

¢ñèñï 12

ÈÝìáôá Eëëçíéêïý Oñãáíéóìïý Tïõñéóìïý
KáôÜ ôçí áëçèÞ Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñ. 9 ôïõ
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Üñèñïõ 30 ôïõ í. 1558/1985 êáé ôïõ Üñèñïõ 71 ôïõ í.
1943/1991, áõôÝò åöáñìüæïíôáé êáé ùò ðñïò ôï Ãåíéêü
ÃñáììáôÝá ôïõ Eëëçíéêïý Oñãáíéóìïý Tïõñéóìïý êáé
ôïõ Ãñáöåßïõ ôïõ.

¢ñèñï 13

Aýîçóç óõíôåëåóôþí åðéóôñïöÞò Ö.Ð.A. óôïõò áãñüôåò
ðïõ õðÜãïíôáé óôï åéäéêü êáèåóôþò Ö.Ð.A.

1. Tï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 33
ôïõ í. 1642/1986 (ÖEK 125 A´) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"2. H åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ åíåñãåßôáé áðü ôï Äçìüóéï
ìå êáôáâïëÞ óôïí áãñüôç ðïóïý, ôï ïðïßï ðñïêýðôåé ìå
ôçí åñáñìïãÞ ôùí êáô' áðïêïðÞ óõíôåëåóôþí, óôçí áîßá
ôùí ðáñáäéäüìåíùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí êáé ôùí ðáñå-
÷üìåíùí áãñïôéêþí õðçñåóéþí ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò IV ôïõ
ðáñüíôïò, ùò åîÞò:

á) ôÝóóåñá ôïéò åêáôü (4%), ãéá ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðç-
ñåóßåò ôïõ Kåöáëáßïõ A´ êáé ôá ðñïúüíôá ôùí ðáñáãñÜ-
öùí 1, 2 êáé 3 ôïõ Kåöáëáßïõ B´,

â) ðÝíôå ôïéò åêáôü (5%), ãéá ôá õðüëïéðá ðñïúüíôá ôïõ
Kåöáëáßïõ B´ êáé

ã) Ýîé ôïéò åêáôü (6%), ãéá ôá ðñïúüíôá ôïõ Kåöáëáßïõ
Ã´."

2. H ðáñÜãñáöïò 1 éó÷ýåé ãéá ðùëÞóåéò áãñïôéêþí
ðñïúüíôùí êáé ðáñï÷Þ áãñïôéêþí õðçñåóéþí ðïõ ðñáã-
ìáôïðïéÞèçêáí áðü 1.1.1999 êáé åöåîÞò.
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ÄéáãñáöÞ - áíáóôïëÞ ïöåéëþí êáé óôåãáóôéêÞ áðïêáôÜ-
óôáóç óåéóìïðëÞêôùí äéêáéïý÷ùí ôïõ O.E.K.

1. EðéôñÝðåôáé ç äéáãñáöÞ ôùí ïöåéëüìåíùí äüóåùí
äáíåßùí ðïõ Ý÷ïõí ÷ïñçãçèåß óå äéêáéïý÷ïõò ôïõ O.E.K.
ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç êáôïéêßáò ìå âÜóç ôï í.ä.
1138/1972 (ÖEK 63 A´) êáé ôïõò íüìïõò 1641/1986 (ÖEK
122 A´), 1849/1989 (ÖEK 113 A´) êáé 2224/1994 (ÖEK 112
A), êáèþò êáé ç äéáãñáöÞ ôùí ïöåéëüìåíùí äüóåùí äá-
íåßùí ðïõ Ý÷ïõí ÷ïñçãçèåß ãéá áðïðåñÜôùóç, åðÝêôáóç,
áíáìüñöùóç êáé åðéóêåõÞ êáôïéêßáò, åöüóïí ïé êáôïéêßåò
ãéá ôéò ïðïßåò äéáôÝèçêáí ôá äÜíåéá áõôÜ âñßóêïíôáé óå
ðåñéï÷Ýò ðïõ ÷áñáêôçñßóôçêáí ìå õðïõñãéêÝò áðïöÜ-
óåéò Þ Üëëåò ðñÜîåéò áñìüäéùí ïñãÜíùí óåéóìüðëçêôåò
êáé åðéðëÝïí ïé êáôïéêßåò áõôÝò õðÝóôçóáí áíåðáíüñèù-
ôåò âëÜâåò åîáéôßáò óåéóìïý, ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷ïõí
êáôáññåýóåé Þ íá Ý÷ïõí êñéèåß ïñéóôéêÜ êáôåäáöéóôÝåò
áðü ôéò áñìüäéåò EðéôñïðÝò åðáíåëÝã÷ïõ ôïõ Yðïõñãåß-
ïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

H êáôÜ ôï ðñïçãïýìåíï åäÜöéï äéáãñáöÞ åðéôñÝðåôáé
ìüíï ãéá ôéò ïöåéëüìåíåò äüóåéò ôùí äáíåßùí, ðïõ óýì-
öùíá ìå ôéò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò áíÜãïíôáé óôï ìåôÜ ôï
óåéóìü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ìüíï ãéá ôá ðïóÜ ðïõ ðñï-
Ýñ÷ïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü êåöÜëáéá ôïõ O.E.K..

ÄéáãñáöÞ ôùí ïöåéëüìåíùí äüóåùí åðéôñÝðåôáé êáé ãéá
äüóåéò ðïõ ïöåßëïíôáé ãéá ôï ìåôÜ ôï óåéóìü ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá áðü ôßìçìá åñãáôéêþí êáôïéêéþí ðïõ êáôáóêåõÜæåé
ï O.E.K. Þ äéáìåñéóìÜôùí ðïõ áãïñÜæåé, åöüóïí ïé êáôïé-
êßåò êáé ôá äéáìåñßóìáôá âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ÷á-
ñáêôçñßóôçêáí ìå õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò Þ Üëëåò ðñÜ-
îåéò áñìüäéùí ïñãÜíùí óåéóìüðëçêåò êáé Ý÷ïõí êáôáñ-
ñåýóåé Þ Ý÷ïõí êñéèåß ïñéóôéêÜ êáôåäáöéóôÝåò áðü ôéò
áñìüäéåò EðéôñïðÝò åðáíåëÝã÷ïõ ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

Ãéá ôç äéáãñáöÞ ôùí ïöåéëüìåíùí äüóåùí, óýìöùíá
ìå ôï Üñèñï áõôü, áðáéôåßôáé ùò ðñïûðüèåóç íá Ý÷ïõí

åîïöëçèåß üëåò ïé ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá ôïõ óåéóìïý ëç-
îéðñüèåóìåò ïöåéëÝò êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé êáôïéêßåò
Ý÷ïõí êñéèåß ïñéóôéêÜ êáôåäáöéóôÝåò, ðñÝðåé íá Ý÷åé
ðñáãìáôïðïéçèåß ðñïçãïõìÝíùò ç êáôåäÜöéóÞ ôïõò.

Må áðïöÜóåéò ôïõ Yðïõñãïý Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí
Aóöáëßóåùí, ðïõ åêäßäïíôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Ä.Ó.
ôïõ O.E.K., êáèïñßæïíôáé ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêÜ
ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí õðáãùãÞ óôçí ðáñáðÜíù ñýèìé-
óç, ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá ôçò äéáãñáöÞò, êáèþò êáé
êÜèå Üëëç áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí
ðáñáðÜíù äéáôÜîåùí.

2. EðéôñÝðåôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ O.E.K. óôïõò
ïðïßïõò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß äÜíåéï ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç êá-
ôïéêßáò ìå âÜóç ôï í.ä. 1138/1972 (ÖEK 63 A´) êáé ôïõò íü-
ìïõò 1641/1986 (ÖEK 122 A´), 1849/1989 (ÖEK 113 A´),
2224/1994 (ÖEK 112 A´), êáèþò êáé óå üóïõò Ý÷åé ÷ïñçãç-
èåß äÜíåéï ãéá áðïðåñÜôùóç, åðÝêôáóç, áíáìüñöùóç êáé
åðéóêåõÞ êáôïéêßáò, ç ÷ïñÞãçóç êáé äåýôåñïõ äáíåßïõ
áðü ôïí O.E.K. ãéá áãïñÜ, áíÝãåñóç êáé åðéóêåõÞ êáôïé-
êßáò, áðïêëåéóôéêÜ áðü êåöÜëáéá ôïõ O.E.K., åöüóïí ïé
êáôïéêßåò ãéá ôéò ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ôá äÜíåéá áõôÜ
âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ÷áñáêôçñßóôçêáí ìå õðïõñ-
ãéêÝò áðïöÜóåéò Þ Üëëåò ðñÜîåéò áñìüäéùí ïñãÜíùí óåé-
óìüðëçêôåò êáé õðÝóôçóáí âëÜâåò åîáéôßáò ôïõ óåéóìïý,
ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷ïõí êáôáñ-ñåýóåé Þ íá Ý÷ïõí êñéèåß
ïñéóôéêÜ êáôåäáöéóôÝåò áðü ôéò áñìüäéåò EðéôñïðÝò åðá-
íåëÝã÷ïõ ôïõ Yðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò
êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí Þ íá êñéèïýí áðü ôéò ßäéåò EðéôñïðÝò
ðñïóùñéíÜ áêáôÜëëçëåò Þ åðéóêåõÜóéìåò.

Óôïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ O.E.K. óôïõò ïðïßïõò Ý÷åé ðá-
ñá÷ùñçèåß åñãáôéêÞ êáôïéêßá Þ áãïñáóìÝíï äéáìÝñéóìá,
åöüóïí ïé êáôïéêßåò Þ ôá äéáìåñßóìáôá âñßóêïíôáé óå ðå-
ñéï÷Ýò ðïõ ÷áñáêôçñßóèçêáí ìå õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò
Þ Üëëåò ðñÜîåéò áñìüäéùí ïñãÜíùí óåéóìüðëçêôåò êáé
õðÝóôçóáí âëÜâåò åîáéôßáò ôïõ óåéóìïý, ìå áðïôÝëåóìá
íá Ý÷ïõí êáôáññåýóåé Þ Ý÷ïõí êñéèåß ïñéóôéêÜ êáôåäáöé-
óôÝåò áðü ôéò áñìüäéåò EðéôñïðÝò åðáíåëÝã÷ïõ ôïõ
Yðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí
¸ñãùí Þ íá êñéèïýí áðü ôéò ßäéåò EðéôñïðÝò ðñïóùñéíÜ
áêáôÜëëçëåò Þ åðéóêåõÜóéìåò, åðéôñÝðåôáé íá ÷ïñçãåßôáé
áíÜëïãá äÜíåéï ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç êáôïéêßáò Þ äÜíåéï
ãéá åðéóêåõÞ ôçò êáôïéêßáò Þ ôïõ äéáìåñßóìáôïò áðïêëåé-
óôéêÜ áðü êåöÜëáéá ôïõ O.E.K. Þ íá óõììåôÝ÷ïõí óôá
ðñïãñÜììáôá ðáñá÷þñçóçò êáôïéêéþí Þ äéáìåñéóìÜôùí
ìå âÜóç ôéò éó÷ýïõóåò êÜèå öïñÜ äéáôÜîåéò ôïõ Káíïíé-
óìïý "ðåñß ðñïûðïèÝóåùí ðáñï÷Þò êáôïéêßáò êáé äáíåß-
ùí õðü ôïõ O.E.K".

Aðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôïõ äáíåßïõ
ãéá áãïñÜ Þ áíÝãåñóç êáôïéêßáò Þ ôçí ðáñá÷þñçóç êá-
ôïéêßáò Þ äéáìåñßóìáôïò åßíáé íá Ý÷åé ðñïçãïõìÝíùò
ðñáãìáôïðïéçèåß ç êáôåäÜöéóç ôçò êáôïéêßáò ðïõ êñßèç-
êå ïñéóôéêÜ êáôåäáöéóôÝá.

Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç äáíåßïõ Þ ôçí ðáñá÷þñçóç êáôïéêßáò
óýìöùíá ìå ôá áíùôÝñù, åöáñìüæïíôáé êáôÜ ôá ëïéðÜ ïé
äéáôÜîåéò ôïõ Káíïíéóìïý "ðåñß ðñïûðïèÝóåùí ðáñï÷Þò
êáôïéêßáò êáé äáíåßùí õðü ôïõ O.E.K.".

Må áðïöÜóåéò ôïõ Yðïõñãïý Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí
Aóöáëßóåùí, ðïõ åêäßäïíôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Äéïéêç-
ôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ O.E.K., êáèïñßæåôáé ôï ýøïò ôïõ
ðïóïý ôùí äáíåßùí, ôï åðéôüêéï, ïé ëïéðïß üñïé êáé ðñïû-
ðïèÝóåéò, êáèþò êáé êÜèå áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ.

3. AíáóôÝëëåôáé áðü 7.9.1999 êáé ãéá äýï ÷ñüíéá, ìå
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áíôßóôïé÷ç åðéìÞêõíóç ôçò óõíïëéêÞò äéÜñêåéáò ôùí äá-
íåßùí, ç ðëçñùìÞ ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí êáé ôùí
ïöåéëþí ðïõ ãßíïíôáé ëçîéðñüèåóìåò ìåôÜ ôçí çìåñïìç-
íßá áõôÞ, ïé ïðïßåò áöïñïýí óå óåéóìüðëçêôïõò äéêáéïý-
÷ïõò ôïõ O.E.K êáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äÜíåéá áãïñÜò Þ
áíÝãåñóçò êáôïéêßáò ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí ìå âÜóç ôïõò íü-
ìïõò 1849/1989 (ÖEK 113 A´), 2224/1994 (ÖEK 112 A´) êáé
áðü äÜíåéá áðïðåñÜôùóçò, åðéóêåõÞò êáé åðÝêôáóçò êá-
ôïéêßáò, ôá ðïóÜ ôùí ïðïßùí ðñïÝñ÷ïíôáé áðïêëåéóôéêÜ
áðü êåöÜëáéá ôïõ O.E.K..

H ßäéá áíáóôïëÞ åîüöëçóçò êáé ç áíôßóôïé÷ç åðéìÞêõí-
óç ðáñÝ÷åôáé êáé ãéá ïöåéëÝò óåéóìüðëçêôùí äéêáéïý-
÷ùí ôïõ O.E.K., ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ïöåéëüìåíï ôßìçìá
åñãáôéêþí êáôïéêéþí Þ áãïñáóìÝíùí äéáìåñéóìÜôùí ðïõ
ðáñá÷ùñÞèçêáí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áõôïýò.

KáôÜ ôï ùò Üíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò áíáóôïëÞò ïé
ïöåéëÝò äåí åðéâáñýíïíôáé ìå ôüêïõò õðåñçìåñßáò.

H ñýèìéóç ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò áöïñÜ óå ïöåéëÝò
äéêáéïý÷ùí ôùí ïðïßùí ïé êáôïéêßåò âñßóêïíôáé óå ðåñéï-
÷Ýò, ïé ïðïßåò ìå õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò Þ Üëëåò ðñÜîåéò
áñìüäéùí ïñãÜíùí ÷áñáêôçñßóèçêáí óåéóìüðëçêôåò
åîáéôßáò ôïõ óåéóìïý ôçò 7.9.1999 êáé Ý÷ïõí êñéèåß áðü ôéò
áñìüäéåò EðéôñïðÝò åðáíåëÝã÷ïõ ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí ðñïóùñéíÜ
áêáôÜëëçëåò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôïýôï èá âåâáéþíå-
ôáé êáé áðü ôéò áñìüäéåò ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò ôïõ O.E.K..

Óôéò ñõèìßóåéò ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ õðÜãïíôáé
êáé ïé ïöåéëÝò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ,
åöüóïí äåí ðñáãìáôïðïéçèåß äéáãñáöÞ ôïõò.

Må áðïöÜóåéò ôïõ Ä.Ó. ôïõ O.E.K. ñõèìßæïíôáé ïé áíá-
ãêáßåò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí
ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò.

Må áðïöÜóåéò ôïõ Yðïõñãïý Eñãáóßáò êáé Kïéíùíéêþí
Aóöáëßóåùí, ðïõ åêäßäïíôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Ä.Ó.
ôïõ O.E.K., åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé áíÜëïãåò ñõèìßóåéò
ãéá äéêáéïý÷ïõò ðïõ ãßíïíôáé óåéóìüðëçêôïé åîáéôßáò ìå-
ôáãåíÝóôåñùí óåéóìþí.

4. H éó÷ýò ôïõ Üñèñïõ áñ÷ßæåé áðü ôéò 7 Óåðôåìâñßïõ
1999.
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1. H ðåñßðôùóç ì´ ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í.

2601/1998 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò:
"ì. Eðé÷åéñÞóåéò áðïêëåéóôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò äçìï-

óßáò ÷ñÞóåùò, õðÝñãåéùí Þ êáé õðüãåéùí, óôáèìþí áõôï-
êéíÞôùí, ìüíï ãéá ôçí ßäñõóç óôáèìþí ÷ùñçôéêüôçôáò
ôïõëÜ÷éóôïí óáñÜíôá (40) èÝóåùí, ðÝñáí áõôþí ðïõ
õðï÷ñåþíåé ï Ãåíéêüò Oéêïäïìéêüò Êáíïíéóìüò (Ã.O.K.)
ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ìüíéìùí áíáãêþí ðïõ ðñïêýðôïõí
áðü ôéò ÷ñÞóåéò ôïõ êôéñßïõ.

Eíéó÷õüìåíåò äáðÜíåò:
(i) H êáôáóêåõÞ êôéñéáêþí, åéäéêþí êáé âïçèçôéêþí

åãêáôáóôÜóåùí, êáèþò êáé ïé äáðÜíåò äéáìüñöùóçò ðå-
ñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ.

(ii) H áãïñÜ êáé ç åãêáôÜóôáóç êáéíïýñãéùí óýã÷ñïíùí
ìç÷áíçìÜôùí êáé ëïéðïý åîïðëéóìïý êáé ç ÷ñçìáôïäïôé-
êÞ ìßóèùóç áõôþí.

(iii) H áãïñÜ êáé ç åãêáôÜóôáóç êáéíïýñãéùí óýã÷ñï-
íùí óõóôçìÜôùí áõôïìáôïðïßçóçò äéáäéêáóéþí êáé ìç-
÷áíïñãÜíùóçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí äáðáíþí
áãïñÜò ôïõ áíáãêáßïõ ëïãéóìéêïý."

2. Ç ðåñßðôùóç ç´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ
í. 2601/1998 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"ç. Ãéá ôéò åðåíäýóåéò ôùí äçìüóéáò ÷ñÞóçò óôáèìþí
áõôïêéíÞôùí ôçò ðåñßðôùóçò ì´ ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 3
ðáñÝ÷ïíôáé ãéá üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ôá ðáñáêÜ-
ôù êßíçôñá:

(i) Åðé÷ïñÞãçóç ïêôáêïóßùí ÷éëéÜäùí (800.000) äñ÷.
áíÜ èÝóç óôÜèìåõóçò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçìéïõñãïý-
íôáé õðÝñãåéåò èÝóåéò óôÜèìåõóçò, êáé Ýíá åêáôïììýñéï
ôåôñáêüóéåò ÷éëéÜäåò (1.400.000) äñ÷. áíÜ èÝóç óôÜè-
ìåõóçò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçìéïõñãïýíôáé õðüãåéåò
èÝóåéò óôÜèìåõóçò.

(ii) Åðéäüôçóç ôüêùí ìåóïìáêñïðñüèåóìïõ åðåíäõôé-
êïý äáíåßïõ êáôÜ 40%.

(iii) Åðéäüôçóç ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò êáéíïýñãéùí
óýã÷ñïíùí ìç÷áíçìÜôùí êáé ëïéðïý åîïðëéóìïý êáôÜ
40%.

Ôï ðïóü ôçò åðéäüôçóçò ôçò ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèù-
óçò åîïðëéóìïý èá áöáéñåßôáé áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò
åðé÷ïñÞãçóçò ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôéò äçìéïõñãïýìå-
íåò èÝóåéò óôÜèìåõóçò.

Ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò åðé÷ïñÞãçóçò êáé ôçò ÷ñçìáôï-
äïôéêÞò ìßóèùóçò åîïðëéóìïý äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé
ôï 50% ôïõ êüóôïõò ïëïêëÞñùóçò ôçò åðÝíäõóçò." 

3. Ç ðåñßðôùóç ií ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 2 ôñï-
ðïðïéåßôáé ùò åîÞò:

"ií. Ãéá åðåíäýóåéò ßäñõóçò äçìïóßáò ÷ñÞóåùò óôáè-
ìþí áõôïêéíÞôùí, ðïõ ãßíïíôáé åßôå áðü íÝïõò åßôå áðü
ðáëáéïýò öïñåßò".

¢ñèñï 16
1. Tï ôìÞìá ôïõ õð´ áñéèì. ÁÂÊ2543 áêéíÞôïõ ôïõ Äç-

ìïóßïõ ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÁèÞíá êáé åðß ôùí ïäþí Âáóé-
ëÝùò Êùíóôáíôßíïõ êáé ÑéæÜñç êáé Âáó. Óïößáò, ôï ïðïßï
Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß äùñåÜí êáôÜ êõñéüôçôá, íïìÞ êáé êá-
ôï÷Þ óôï ºäñõìá "Âáóßëåéïò êáé Åëßæá ÃïõëáíäñÞ" ìå ôçí
êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí ìå áñéèì. ðñùô. 1110245/11400 Á0010/
3.12.1999:

á. ×áñáêôçñßæåôáé ùò ÷þñïò áíÝãåñóçò êôéñßïõ ãéá ôç
ëåéôïõñãßá Ìïõóåßïõ Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò êáé ó÷åôéêþí ðá-
ñåìöåñþí ðïëéôéóôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.

â. Êáèïñßæïíôáé óå áõôü, ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôïõ óêï-
ðïý ôçò ðáñáãñÜöïõ 1, ïé åéäéêïß üñïé êáé ðåñéïñéóìïß äü-
ìçóçò ùò åîÞò:

i. Ôï ìÝãéóôï óõíïëéêü åìâáäüí ôïõ êôéñßïõ, óõìðåñé-
ëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí õðüãåéùí ÷þñùí ïðïéáóäÞðïôå
÷ñÞóçò (êýñéáò Þ âïçèçôéêÞò) èá åßíáé åßêïóé ðÝíôå ÷éëéÜ-
äåò  ôåôñáãùíéêÜ (25.000 ì2) êáé ï ìÝãéóôïò óõíôåëåóôÞò
äüìçóçò ôùí õðÝñãåéùí ôìçìÜôùí ôùí êôéñßùí èá åßíáé
ïêôþ äÝêáôá (0,8), Þôïé ç ìÝãéóôç óõíïëéêÞ äüìçóç õðÝñ-
ãåéáò åðéöÜíåéáò  ôïõ êôéñßïõ èá åßíáé 9.833 ô.ì..

ii. Ç êÜëõøç ôïõ ïéêïðÝäïõ óôïõò õðÝñãåéïõò ÷þñïõò
äåí èá õðåñâáßíåé ôï 50% êáé óôïõò õðüãåéïõò ôï 80%
ôçò åðéöÜíåéáò ôïõ ïéêïðÝäïõ. Ôï ìÝãéóôï ýøïò ôïõ êôé-
ñßïõ èá åßíáé 16ì. ìå  åîáßñåóç ôìÞìá ôïõ êôéñßïõ óå ðï-
óïóôü 5% ôçò óõíïëéêÞò êáëõðôüìåíçò åðéöÜíåéáò (5% ×
0,80 × åìâáäüí ïéêïðÝäïõ), ãéá ôï ïðïßï ïñßæåôáé ìÝãéóôï
ýøïò  27ì.. Ùò áöåôçñßá ìÝôñçóçò  õøþí ïñßæåôáé ôï ìÝ-
óïí ôçò ðëåõñÜò ôïõ ïéêïðÝäïõ åðß ôçò ïäïý ÑéæÜñç,
üðùò áõôü åìöáßíåôáé óôï óõíçììÝíï óôçí ðáñáðÜíù
áðüöáóç ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá.

iii. ÊáôáóêåõÜæïíôáé ôñßá õðüãåéá ùò ÷þñïé êýñéáò
÷ñÞóçò ïé ïðïßïé ìðïñïýí íá ëåéôïõñãïýí ìå ôå÷íçôü öù-
ôéóìü êáé áåñéóìü, óå ïðïéáäÞðïôå óôÜèìç ôùí êôéñßùí.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 1661



Åíôüò ôùí ðëÜãéùí áêÜëõðôùí ÷þñùí ìðïñïýí íá ôïðï-
èåôïýíôáé õðüãåéá ðáñáñôÞìáôá ìç÷áíïëïãéêþí åãêáôá-
óôÜóåùí êáé áãùãþí.

ã. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôá õðüãåéá ôïõ êôéñßïõ åðåêôáèïýí
ðÝñáí ôïõ ðåñéãñÜììáôïò ôïõ êõñßùò êôéñßïõ, èá õðÜñ-
÷åé ðñüâëåøç þóôå  íá ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ÷þìá éêá-
íïý âÜèïõò ãéá öýôåõóç ìåãÜëùí äÝíôñùí.

ä. Ôï êôßñéï ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óå åëÜ÷éóôç áðü-
óôáóç 2,5 ì. áðü ôï üñéï ôïõ ïéêïðÝäïõ ðñïò ôçí ïäü Ñé-
æÜñç (ðëåõñÜ ÌÍ) êáé 5ì. êáôÜ åëÜ÷éóôï áðü ôï üñéï ðñïò
ôçí ðëåõñÜ ôçò õöéóôÜìåíçò Ëåùöüñïõ ÂáóéëÝùò Êùí-
óôáíôßíïõ (ðëåõñÜ  ÁÂÉ), åíþ óôá ëïéðÜ üñéá áõôïý ïñßæå-
ôáé áðüóôáóç åíüò ìÝôñïõ (1ì.) ôï åëÜ÷éóôï.

å. ÅðéâÜëëåôáé ç äçìéïõñãßá õðüãåéïõ ÷þñïõ óôÜèìåõ-
óçò äõíáìéêüôçôáò åßêïóé (20) èÝóåùí áõôïêéíÞôùí åðé-
âáôéêÞò ÷ñÞóçò (É.×.) ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ ðñïóùðé-
êïý ôïõ êôéñßïõ. Ïõäåìßá äå Üëëç õðï÷ñÝùóç áðïññÝïõ-
óá áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 960/1979 õößóôáôáé.

2. ÊÜèå Üëëç ãåíéêÞ Þ åéäéêÞ äéÜôáîç, áíôéêåßìåíç óôá
ðáñáðÜíù, äåí åöáñìüæåôáé  ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï áêßíç-
ôï.

¢ñèñï 17
1. Ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôùí ðáñáãñÜöùí 9

êáé 11 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 2238/1994, üðùò éó÷ýåé óÞ-
ìåñá, ïé ôüêïé ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ïé
ïðïßïé êáôáâÜëëïíôáé áðü 1.1.2000 ìÝ÷ñé êáé 31.7.2001
óå êáôïßêïõò ôçò çìåäáðÞò, öïñïëïãïýíôáé áõôïôåëþò
óôï óýíïëü ôïõò óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôçí ðáñÜ-
ãñáöï 8 ôïõ ðéï ðÜíù Üñèñïõ êáé íüìïõ. Óå áõôÞí ôçí ðå-
ñßðôùóç, üôáí äéêáéïý÷ïé ôùí ôüêùí åßíáé ôñÜðåæåò Þ
áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò ðïõ ëåéôïõñãïýí óôçí ÅëëÜäá, ï
öüñïò ðïõ ðáñáêñáôåßôáé åêðßðôåé åî ïëïêëÞñïõ áðü ôï
öüñï ðïõ áíáëïãåß óôï öïñïëïãïýìåíï åéóüäçìá áõôþí
ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí. Ôõ÷üí ðéóôùôéêü õðüëïéðü ôïõ
äåí åðéóôñÝöåôáé.

2. Ïé ôüêïé ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ðïõ êáôá-
âÜëëïíôáé êáôÜ ôï ùò Üíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óå ìüíéìïõò
êáôïßêïõò ôïõ åîùôåñéêïý áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï öüñï
åéóïäÞìáôïò óôï óýíïëü ôïõò.

¢ñèñï 18
1. Oé åôÞóéåò ôáêôéêÝò êñßóåéò ôùí áîéùìáôéêþí, áíèõ-

ðáóðéóôþí êáé õðáîéùìáôéêþí ôùí Eíüðëùí ÄõíÜìåùí
ôïõ Ýôïõò 2000 èá ãßíïõí ôïõò ìÞíåò MÜéï êáé Iïýíéï ôïõ
ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò. Oé åôÞóéåò ôáêôéêÝò êñßóåéò ôùí áîéù-
ìáôéêþí, áíèõðáóðéóôþí êáé õðáîéùìáôéêþí ôïõ Ëéìåíé-
êïý Óþìáôïò ôïõ Ýôïõò 2000 èá ãßíïõí ôïõò ìÞíåò MÜéï,
Iïýíéï êáé Iïýëéï ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò.

2. Oé çìåñïìçíßåò êáé ðñïèåóìßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï
í. 2439/1996 (ÖEK 219 A´), óôá í.ä. 445/1974 (ÖEK 160 A´),
139/1969 (ÖEK 57 A´) êáé 649/1970 (ÖÅÊ 176 Á´) êáé óôï í.
773/1978 (öåê 59 á´) êáé óôï í. 2329/1995 (ÖEK 172 A´),
üðùò éó÷ýïõí óÞìåñá, êáé Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôç äéáäéêáóßá
óõãêëÞóåùò ôùí áñìüäéùí óõìâïõëßùí êñßóåùí êáé ðñï-
áãùãþí êáé ôçí êýñùóç ôùí ðéíÜêùí, ìåôáôßèåíôáé, ãéá ôç
äéåíÝñãåéá ôùí êñßóåùí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ
äýï (2) ìÞíåò áñãüôåñá.

3. H éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ áñ÷ßæåé áðü ôçí 1ç
Máñôßïõ 2000.

¢ñèñï 19
1. MåëÝôåò, åíÝñãåéåò êáé Ýñãá ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Eðé-

÷åéñçóéáêþí ÐñïãñáììÜôùí (Ð.Å.Ð.) Þ Üëëùí ðñïãñáì-

ìÜôùí äñÜóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï Kïéíïôéêü Ðëáß-
óéï ÓôÞñéîçò (Ê.Ð.Ó.) ôùí Oñãáíéóìþí TïðéêÞò Þ Nïìáñ-
÷éáêÞò Aõôïäéïßêçóçò Þ êÜèå Üëëçò õðçñåóßáò Þ íïìéêïý
ðñïóþðïõ ôïõ, êáôÜ ôï Üñèñï 51 ôïõ í. 1892/ 1990, üðùò
áõôü êÜèå öïñÜ éó÷ýåé, äçìüóéïõ ôïìÝá êáé áöïñïýí Ýñ-
ãá åêðáéäåõôéêþí õðïäïìþí, ìðïñïýí íá åêôåëïýíôáé ìå
áíÜèåóç êáôüðéí äéáðñáãìáôåýóåùí áðü ôïí Oñãáíéóìü
Ó÷ïëéêþí Kôéñßùí A.E., ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ åíäéÜìåóïõ
öïñÝá, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôçò Oäçãßáò 92/50/EOK, åöü-
óïí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôçò êáé ìåôÜ áðü
áðüöáóç ôùí áñìüäéùí êáôÜ ðåñßðôùóç ïñãÜíùí.

2. á) H êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í.ä.
4545/1996 (ÖEK 190 A´) èÝóç Eöüñïõ ôùí Ãñáöåßùí ôçò
Aêáäçìßáò Aèçíþí, ìåôÜ ôçí êáè´ ïéïíäÞðïôå ôñüðï áðï-
÷þñçóç ôïõ õðçñåôïýíôá óôç èÝóç áõôÞ, åîïìïéþíåôáé
ùò ðñïò êÜèå óõíÝðåéá ìå èÝóç êáé âáèìü Ãåíéêïý Äéåõ-
èõíôÞ êáé ç ðëÞñùóÞ ôçò ãßíåôáé ýóôåñá áðü ðñïêÞñõîç
ðïõ åêäßäåôáé ìå áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ ôçò Aêáäçìßáò
Aèçíþí, ç ïðïßá åãêñßíåôáé áðü ôïí Yðïõñãü EèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí.

â) Ï ̧ öïñïò ôùí Ãñáöåßùí ôçò Aêáäçìßáò Aèçíþí óõ-
íôïíßæåé, åëÝã÷åé êáé åðïðôåýåé ôï Ýñãï üëùí ôùí äéïéêçôé-
êþí, ïéêïíïìéêþí êáé ôå÷íéêþí õðçñåóéþí ôïõ Iäñýìáôïò
êáé åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôïõò êáé
ôçí åêôÝëåóç ôùí áðïöÜóåùí ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé ìðïñåß
íá ìåôÝ÷åé óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò ÷ùñßò øÞöï.

ã) Äéêáßùìá õðïâïëÞò õðïøçöéüôçôáò ãéá ôç èÝóç ôïõ
Eöüñïõ Ý÷ïõí ìüíéìïé äçìüóéïé äéïéêçôéêïß õðÜëëçëïé  Þ
õðÜëëçëïé ôçò Aêáäçìßáò Aèçíþí Þ Üëëùí íïìéêþí ðñï-
óþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ, ðïõ åðïðôåýïíôáé áðü ôï
Yðïõñãåßï EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ïé ïðïß-
ïé äéáèÝôïõí ôá ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá ðïõ
áðáéôïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 82 êáé
83 ðáñ. 7 êáé, êáôÜ ôçí ðñþôç åöáñìïãÞ, ôçò ðáñ. 5 ôïõ
Üñèñïõ äåýôåñïõ ôïõ í. 2683/1999 ãéá ôçí ðñïáãùãÞ
óôï âáèìü ôïõ Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ. H åðéëïãÞ ôïõ Eöüñïõ
ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ ôçò Aêáäçìßáò.

ä) XñÝç õðçñåóéáêïý óõìâïõëßïõ ãéá ôçí åí ãÝíåé õðç-
ñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ Eöüñïõ ôùí Ãñáöåßùí ôçò Aêá-
äçìßáò Aèçíþí åêôåëåß ç Óýãêëçôïò ôçò Aêáäçìßáò Aèç-
íþí. H Óýãêëçôïò ìå áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóÞ ôçò ìðïñåß
íá áðáëëÜîåé ôïí êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñ-
èñïõ äéïñéæüìåíï ̧ öïñï áðü ôá êáèÞêïíôá ôïõ Eöüñïõ
ôùí Ãñáöåßùí ôçò Aêáäçìßáò Aèçíþí, åðéóôñÝöåé óôçí
õðçñåóßá áðü ôçí ïðïßá ðñïÝñ÷åôáé, åöáñìïæïìÝíùí êá-
ôÜ ôá ëïéðÜ ôùí äéáôÜîåùí ôùí ôñéþí ôåëåõôáßùí åäáößùí
ôçò ðáñ. 8 ôïõ Üñèñïõ 82 ôïõ í. 2683/1999 "Kýñùóç Kþ-
äéêá KáôÜóôáóçò Äçìïóßùí Ðïëéôéêþí Äéïéêçôéêþí Yðáë-
ëÞëùí N.Ð.Ä.Ä.". KáôÜ ôá ëïéðÜ ãéá ôç èÝóç ôïõ Eöüñïõ
åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ðáñ.
11 ôïõ í. 1894/1990.

3. Óôçí ðáñÜãñáöï 25 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í. 2240/1994
(ÖEK 153 A´ ) ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:

"Óå ìç áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò, ïé ïðïßåò åîõðçñåôïýíôáé ìå
áóôéêÞ óõãêïéíùíßá, ç ïéêåßá Nïìáñ÷éáêÞ Aõôïäéïßêçóç
ðñáãìáôïðïéåß ôç ìåôáöïñÜ ìáèçôþí ó÷ïëåßùí ðñùôï-
âÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ìå êÜèå êá-
ôÜëëçëï ìåôáöïñéêü ìÝóï äçìüóéáò ÷ñÞóçò êáé, åÜí äåí
õðÜñ÷åé, ìå éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ìåôáöïñéêÜ ìÝóá ðïõ ðëç-
ñïýí ôïõò üñïõò áóöáëåßáò ìåôáöïñÜò ìáèçôþí. H
éó÷ýò ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò áñ÷ßæåé áðü 1.9.1999."

4.á) H éó÷ýò ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 8 ôïõ Üñ-
èñïõ 9 ôïõ í. 2575/1998 (ÖEK 23 A´ ) ðáñáôåßíåôáé ìÝ÷ñé
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31 Äåêåìâñßïõ 2006. Ùò óðïõäáóôÝò A.Ä.Ó.E.N. íïïýíôáé
ïé óðïõäáóôÝò A.E.N.. Ãéá ôá èÝìáôá ôçò åêðáßäåõóçò åðß
ðëïßïõ ôùí óðïõäáóôþí åöáñìüæåôáé ç êåßìåíç íïìïèå-
óßá.

â) Óôï Üñèñï 11 ôïõ í. 2638/1998 (ÖEK 204 A´) ðñïóôß-
èåôáé ðáñÜãñáöïò 8, ùò áêïëïýèùò:

"8. á) Ùò áíþôáôï üñéï çëéêßáò äéïñéóìïý óå èÝóåéò E.Ð.
êáèçãçôÞ Þ åðßêïõñïõ êáèçãçôÞ ôùí A.E.N. ïñßæåôáé ôï
45ï Ýôïò, ðïõ ìðïñåß íá áõîçèåß ìÝ÷ñé ôï 50ü, êáôÜ ßóï
áñéèìü åôþí ðñïûðçñåóßáò ôïõ õðïøçößïõ óôï Äçìüóéï
Þ N.Ð.Ä.Ä. Þ ïñãáíéóìïýò êïéíÞò ùöÝëåéáò Þ óå ìåãÜëç
äçìüóéá Þ éäéùôéêÞ ðáñáãùãéêÞ Þ íáõôéëéáêÞ ìïíÜäá
óôçí EëëÜäá Þ óôï åîùôåñéêü, ó÷åôéêÞò ìå ôï áíôéêåßìåíï
ôçò èÝóçò ðïõ ðñüêåéôáé íá êáëõöèåß Þ äéäáêôéêïý Ýñãïõ
óå ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç óôçí EëëÜäá Þ ôï åîùôåñéêü.
H ðñïûðçñåóßá ðñÝðåé íá Ý÷åé äéáíõèåß ìåôÜ ôçí êôÞóç
ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðôõ÷ßïõ ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò,
üôáí ðñüêåéôáé ðåñß ãåíéêþí êáé ôå÷íéêþí ìáèçìÜôùí, êáé
ìåôÜ ôçí êôÞóç ôïõ äéðëþìáôïò åìðïñéêïý íáõôéêïý A´
ôÜîåùò, üôáí ðñüêåéôáé ðåñß íáõôéêþí ìáèçìÜôùí. 

â) Ãéá ôéò ëïéðÝò âáèìßäåò E.Ð. ôùí A.E.N. åöáñìüæåôáé
ãéá ôá èÝìáôá áõôÜ ï õðáëëçëéêüò êþäéêáò."

ã) Ðñïêçñýîåéò ðëÞñùóçò èÝóåùí E.Ð. A.E.N. ðïõ åê-
êñåìïýí êáé ðñïâëÝðïõí ùò üñéï äéïñéóìïý ôï 45ï Ýôïò
çëéêßáò äåí èßãïíôáé.

ä) H ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ í. 2638/1998
ôñïðïðïéåßôáé ùò áêïëïýèùò:

"1.á) Tá èÝìáôá åéóáãùãÞò ôùí óðïõäáóôþí, ó÷åôéêÜ
ìå ôá ðñïóüíôá, ôçí åîÝôáóç óå åéäéêÜ ìáèÞìáôá, ôç äéÜ-
êñéóç êáôçãïñéþí õðïøçößùí êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ ëå-
ðôïìÝñåéá ñõèìßæïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Yðïõñãþí
EìðïñéêÞò Náõôéëßáò êáé EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñçóêåõ-
ìÜôùí.

â) Óå êÜèå ðåñßðôùóç óôéò A.E.N. åéóÜãïíôáé êÜôï÷ïé
áðïëõôçñßïõ åíéáßïõ ëõêåßïõ Þ Üëëïõ éóüôéìïõ ôßôëïõ.
Káô´ åîáßñåóç åéóÜãïíôáé êáé êÜôï÷ïé ôßôëïõ T.E.E., êáôÜ
ðñïôåñáéüôçôá íáõôéêïý - íáõôéëéáêïý ôïìÝá, ïé ïðïßïé
õðïâÜëëïíôáé, ðñéí ôçí åéóáãùãÞ ôïõò, óå óõìðëçñùìá-
ôéêÞ åêðáßäåõóç óå A.E.N. äéÜñêåéáò äýï (2) ìÝ÷ñé Ýîé (6)
ìçíþí. Tá åêðáéäåõôéêÜ êáé ëåéôïõñãéêÜ èÝìáôá ôçò åê-
ðáßäåõóçò áõôÞò êáé êÜèå ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá ñõèìßæï-
íôáé ìå ôçí êïéíÞ áðüöáóç ôçò ðåñßðôùóçò á´.

ã) O áñéèìüò åéóáãùãÞò ãéá êÜèå êáôçãïñßá óðïõäá-
óôþí êáé ãéá êÜèå Á.Å.Í. ïñßæåôáé êÜèå öïñÜ ìå êïéíÞ áðü-
öáóç ôùí Yðïõñãþí EìðïñéêÞò Náõôéëßáò êáé EèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí."

5. Aðü ôéò õöéóôÜìåíåò èÝóåéò äéáêüíùí, ðïõ Ý÷ïõí óõ-
óôáèåß ìå ôï í.ä. 1398/1973 (ÖEK 112 A´) ãéá ôçí IåñÜ
Añ÷éåðéóêïðÞ Aèçíþí êáé ôéò IåñÝò Mçôñïðüëåéò ôçò
Eêêëçóßáò ôçò EëëÜäïò, ìåôáôñÝðïíôáé åêáôü (100) óå
èÝóåéò ëáúêþí õðáëëÞëùí ìå áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôùí èÝ-
óåùí ôùí äéáêüíùí. H êáôáíïìÞ ôùí èÝóåùí áõôþí óôçí
IåñÜ Añ÷éåðéóêïðÞ Aèçíþí êáé ôéò IåñÝò Mçôñïðüëåéò ãß-
íåôáé êáôÜ êëÜäïõò, ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý EèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü
ðñüôáóç ôçò Äéáñêïýò IåñÜò Óõíüäïõ (Ä.É.Ó.) êáé äçìï-
óéåýåôáé óôçí Eöçìåñßäá ôçò KõâåñíÞóåùò.

Ãéá ôï ðñïóùðéêü ðïõ èá ðñïóëçöèåß óôéò ðáñáðÜíù
èÝóåéò éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 5 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ
í. 1476/1984 (ÖEK 136 A´).

6. Óôï Üñèñï 5 ðáñ. 1 ôïõ í. 2517/1997 ðñïóôßèåôáé åäÜ-
öéï ã´ ùò åîÞò:

"ã) Tá ìÝëç Ä.E.Ð., êáèþò åðßóçò êáé ôá ìÝëç ôùí ëïéðþí

êáôçãïñéþí ðñïóùðéêïý, ðïõ õðçñåôïýí óå êáôáñãïý-
ìåíá ÃåíéêÜ TìÞìáôá ìåôáêéíïýíôáé óå Üëëá TìÞìáôá ôïõ
ïéêåßïõ A.E.I., ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ç óõíäñïìÞ ôùí ðñïû-
ðïèÝóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï åäÜöéï á´ ôçò ðáñïý-
óáò ðáñáãñÜöïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï ÷ñüíï ðñïûðçñåóßáò êáé
ôçí áõôïäõíáìßá ôïõ Ãåíéêïý TìÞìáôïò. Ãéá ôç ìåôáêßíç-
óç áðáéôåßôáé áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ ðñïò ôç Óý-
ãêëçôï êáé ðñïò ôï TìÞìá õðïäï÷Þò. H ìåôáêßíçóç ðñáã-
ìáôïðïéåßôáé ìå ðñÜîç ôïõ Ðñýôáíç, ýóôåñá áðü áéôéïëï-
ãçìÝíç ãíþìç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ TìÞìáôïò
õðïäï÷Þò êáé ôçò ÓõãêëÞôïõ. Óôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá
êáôÜñãçóçò ôïõ Ãåíéêïý TìÞìáôïò ìðïñåß íá ïñßæïíôáé
ðñüóèåôåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôùí
áíùôÝñù ìåôáêéíÞóåùí, êáèþò åðßóçò êáé êÜèå Üëëç ó÷å-
ôéêÞ ëåðôïìÝñåéá."

7. H ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 1868/1989 (ÖEK 230
A´), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ
í. 2145/1993 (ÖEK 88 A´), åöáñìüæåôáé áíáëüãùò êáé ãéá
ôïõò äéêçãüñïõò ðïõ õðçñåôïýí óôï ÓõíÞãïñï ôïõ Ðï-
ëßôç ùò åéäéêïß åðéóôÞìïíåò Þ âïçèïß åðéóôÞìïíåò êáé ôå-
ëïýí óå õðï÷ñåùôéêÞ áíáóôïëÞ Üóêçóçò ôïõ ëåéôïõñãÞ-
ìáôüò ôïõò.

¢ñèñï 20
1. H ðñïèåóìßá ãéá ôçí áýîçóç ôïõ êåöáëáßïõ ôùí õöé-

óôÜìåíùí áíùíýìùí åôáéñåéþí êáé åôáéñåéþí ðåñéïñéóìÝ-
íçò åõèýíçò, ðïõ Ý÷ïõí êåöÜëáéï êáôþôåñï áðü áõôü
ðïõ ïñßæåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ ê.í.
2190/1920 êáé óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ í.
3190/1955 áíôßóôïé÷á, ðáñáôåßíåôáé, áöüôïõ Ýëçîå, ìÝ-
÷ñé êáé ôçí 30.9.2000.

2. Ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò áíþíõìåò åôáéñßåò êáé åôáéñßåò
ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò, ðïõ äåí èá ðñïâïýí óå áýîçóç
ôïõ êåöáëáßïõ ôïõò ìÝóá óôçí ðñïèåóìßá ôçò ðñïçãïý-
ìåíçò ðáñáãñÜöïõ, Ý÷ïõí áíÜëïãç åöáñìïãÞ ïé äéáôÜ-
îåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í.
2579/1998, áíôßóôïé÷á.

¢ñèñï 21
1. H äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í.

2731/1999 (ÖEK 138 Á´/5.7.1999) ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: 
"4. Må áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Eîùôåñéêþí óõíéóôÜôáé

EðéôñïðÞ Ðéóôïðïßçóçò êáé Aîéïëüãçóçò ôùí M.K.O..
¸ñãï ôçò EðéôñïðÞò áõôÞò åßíáé ç ðéóôïðïßçóç ôçò êá-
ôáëëçëüôçôáò ôùí ðñïãñáììÜôùí, ï ó÷åäéáóìüò, êáèþò
êáé ç áîéïëüãçóç áõôþí. H óýóôáóç ôçò EðéôñïðÞò åßíáé
åííåáìåëÞò êáé äýíáíôáé íá óõììåôÝ÷ïõí õðçñåóéáêÜ
óôåëÝ÷ç ôïõ Yðïõñãåßïõ Eîùôåñéêþí, ôá ïðïßá äéáèÝ-
ôïõí ôçí áðáéôïýìåíç ôå÷íïãíùóßá êáé åìðåéñßá, êáèþò
êáé åîùôåñéêïß åìðåéñïãíþìïíåò.

2. ÓõóôÞíåôáé óôï Yðïõñãåßï Eîùôåñéêþí EéäéêÞ Eðé-
ôñïðÞ ãéá ôç óýíôáîç Ðñïîåíéêïý Kþäéêá, óôçí ïðïßá ìå-
ôÝ÷ïõí äýï (2) áíþôáôïé Þ áíþôåñïé õðÜëëçëïé ôïõ Äé-
ðëùìáôéêïý Óþìáôïò, Ýíáò (1) åêðñüóùðïò ôïõ Yðïõñ-
ãåßïõ Eîùôåñéêþí ìå åéäéêÞ åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá óôá
èÝìáôá áõôÜ êáé ðÝíôå (5) ìÝëç Ä.E.Ð. âáèìßäùí Káèçãç-
ôÞ, AíáðëçñùôÞ KáèçãçôÞ Þ Eðßêïõñïõ KáèçãçôÞ, ìå
óõíáöÝò ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï. H óýíèåóç ôçò Eðéôñï-
ðÞò ïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý Eîùôåñéêþí. Må
êïéíÞ áðüöáóç ôùí Yðïõñãþí Eîùôåñéêþí êáé Oéêïíïìé-
êþí êáèïñßæåôáé ç áðïæçìßùóç ôùí ìåëþí ôçò EðéôñïðÞò.

3. MåôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 12 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í.
2730/1999 (ÖEK 130 A´) ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 13 ðïõ
Ý÷åé ùò åîÞò: 
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"13. EðéôñÝðåôáé ç áíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóç áêéíÞ-
ôùí õðÝñ êáé ìå äáðÜíç ôïõ Iäñýìáôïò Måßæïíïò Eëëçíé-
óìïý (É.Ì.Å.) ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êôéóìÜôùí êáé åãêáôá-
óôÜóåùí ðñïò äçìüóéá ùöÝëåéá åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò
ïñéæüìåíçò äõôéêÜ êáé íüôéá ôùí óçìåñéíþí ïñßùí ôçò
éäéïêôçóßáò ôïõ I.M.E. êáé ìÝ÷ñé ôéò åãêåêñéìÝíåò ïäïýò
ÈÝìéäïò êáé ÐïëõêñÜôïõò (ÖEK 1049 Ä´/1995). Óôçí
áðáëëïôñéïýìåíç Ýêôáóç èá äéáìïñöùèåß ðïëõäýíáìï
ðïëéôéóôéêü êÝíôñï ðïõ èá ðñïâÜëëåé ôçí éóôïñßá êáé ôá
åðéôåýãìáôá ôïõ Måßæïíïò Eëëçíéóìïý êáé èá ÷ñçóéìï-
ðïéçèåß ãéá ôçí ÐïëéôéóôéêÞ OëõìðéÜäá."

4. Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ êïéíïý, ôá Mïõóåßá,  ïé
Añ÷áéïëïãéêïß ×þñïé, ïé ÓõëëïãÝò, ïé ÐéíáêïèÞêåò ðïõ
áíÞêïõí Þ åðïðôåýïíôáé áðü ôï Yðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý,
ëåéôïõñãïýí êáé öõëÜóóïíôáé óå åôÞóéá âÜóç êáé ìå ôï
áðáñáßôçôï ðñïóùðéêü áíÜ êëÜäï êáé åéäéêüôçôá, êáôÜ
ôéò KõñéáêÝò êáé åîáéñÝóéìåò çìÝñåò, óýìöùíá ìå ôïí
ðñïãñáììáôéóìü ôïõ Yðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý ðåñß èåñé-
íïý êáé ÷åéìåñéíïý ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò Mïõóåßùí -
Añ÷áéïëïãéêþí ×þñùí ôçò åðéêñÜôåéáò.

¢ñèñï 22
1. Oé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í.ä.

4109/1960 "Ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôçò
ðåñß Eëëçíéêïý Oñãáíéóìïý Tïõñéóìïý Nïìïèåóßáò êáé
Üëëùí ôéíþí äéáôÜîåùí" (ÖÅÊ 153 A´) éó÷ýïõí áðü ôç äç-
ìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò êáé ÷ùñßò êáìßá Üëëç äéáôýðùóç
ãéá üëá ôá áêßíçôá ðïõ áíÞêïõí óôï Eëëçíéêü Äçìüóéï, ôá
ïðïßá ìÝ÷ñé ôç èÝóç óå éó÷ý ôïõ í. 2636/1998 "Óýóôáóç
åôáéñéþí ãéá ôç äéïñãÜíùóç êáëëéôå÷íéêþí åêäçëþóåùí
êáé ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò ðåñéïõóßáò ôïõ E.O.T., óýóôáóç
Eèíéêïý Óõìâïõëßïõ Tïõñéóìïý êáé ôñïðïðïéÞóåéò ôçò
íïìïèåóßáò ãéá ôïí ôïõñéóìü" (ÖÅÊ 198 A´) åß÷áí ÷áñá-
êôçñéóèåß ùò "TïõñéóôéêÜ Äçìüóéá KôÞìáôá" êáé ç äéïßêç-
óç êáé äéá÷åßñéóÞ ôïõò åß÷å áíáôåèåß óôïí Eëëçíéêü Oñãá-
íéóìü Tïõñéóìïý, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñá-
ãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 12á ôïõ í.ä. 180/1946 "Ðåñß
êõñþóåùò, ôñïðïðïéÞóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôïõ í.ä.
ôçò 6 MáÀïõ ðåñß Tïõñéóôéêþí Tüðùí, ïñãáíþóåùò êáé äé-
ïéêÞóåùò áõôþí", üðùò ôï Üñèñï áõôü ðñïóôÝèçêå ìå ôï
Üñèñï 2 ôïõ á.í. 827/1948.

Ãéá ôç äéïßêçóç êáé ôç äéá÷åßñéóç ôùí áêéíÞôùí áõôþí
éó÷ýåé ç ðáñÜãñáöïò 6 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 2636/1998.

2. Oé ìéóèþóåéò ôùí áêéíÞôùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 Þ ôìç-
ìÜôùí áõôþí äåí õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèå-
óßáò ãéá ôéò åìðïñéêÝò ìéóèþóåéò, áíåîáñôÞôùò ôïõ ÷ñü-
íïõ óõíÜøåþò ôïõò.

3. Oé ìéóèþóåéò ðïõ Ý÷ïõí óõíáöèåß ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõ-
óç ôïõ ðáñüíôïò ìåôáîý ôïõ Eëëçíéêïý Oñãáíéóìïý Tïõ-
ñéóìïý êáé ôñßôùí, ìå ôéò ïðïßåò ðáñá÷ùñÞèçêå ç ÷ñÞóç
ôìÞìáôïò áêéíÞôïõ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, êá-
ôáããÝëïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ
Eëëçíéêïý Oñãáíéóìïý Tïõñéóìïý, ç ïðïßá åðéäßäåôáé
óôïí ìéóèùôÞ, åöüóïí ç óõíÝ÷éóÞ ôïõò åßíáé áóõìâßâá-
óôç ðñïò ôçí ôïõñéóôéêÞ áîéïðïßçóç ôïõ óõíüëïõ ôïõ áêé-
íÞôïõ ãéá ôï ïðïßï ðñüêåéôáé. Tï áóõìâßâáóôï ôçò óõíÝ-
÷éóçò ôçò ìßóèùóçò ôìÞìáôïò áêéíÞôïõ ôåêìáßñåôáé, óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ï Eëëçíéêüò Oñãáíéóìüò Tïõñéóìïý ðñï-
âáßíåé óôçí áíÜèåóç ôçò ôïõñéóôéêÞò áîéïðïßçóçò ôïõ óõ-
íüëïõ ôïõ áêéíÞôïõ ýóôåñá áðü äçìüóéï äéáãùíéóìü ãéá
ôçí åðéëïãÞ ìéóèùôÞ.

O ìéóèùôÞò ïöåßëåé íá áðïäþóåé ôç ÷ñÞóç ôïõ ìéóèßïõ

ìå ôçí åðßäïóç ôçò êáôáããåëßáò. Óå ðåñßðôùóç êáèõóôå-
ñÞóåùò ôçò áðïäüóåùò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðÝñáí ôùí
ðÝíôå (5) çìåñþí áðü ôçí åðßäïóç ôçò êáôáããåëßáò åêäß-
äåôáé áðü ôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ E.O.T. ðñùôüêïëëï
äéïéêçôéêÞò áðïâïëÞò êáé ðñùôüêïëëï áðïæçìéþóåùò
áõèáßñåôçò ÷ñÞóçò. KáôÜ ôùí ðñùôïêüëëùí áõôþí åðé-
ôñÝðåôáé áíáêïðÞ ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáðÝíôå (15)
çìåñþí áðü ôçí åðßäïóÞ ôïõò. H ðñïèåóìßá ôçò áíáêï-
ðÞò êáé ç ÜóêçóÞ ôçò äåí áíáóôÝëëïõí ôçí åêôÝëåóç ôùí
ðñùôïêüëëùí. 

¢ñèñï 23

1. Óôï ðñïóùðéêü ôïõ Oñãáíéóìïý EñãáôéêÞò Eóôßáò
(O.E.E.) ðïõ ðñïóëÞöèçêå Þ ðñïóëáìâÜíåôáé ìå ó÷Ýóç
åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, ãéá ôçí
êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôùí Bñåöïíçðéáêþí Óôáèìþí ôïõ
Oñãáíéóìïý, êáôáâÜëëïíôáé ïé ðÜóçò öýóåùò ðñïâëå-
ðüìåíåò áðïäï÷Ýò, áðü ôçí çìÝñá Ýíáñîçò ôçò áðáó÷ü-
ëçóÞò ôïõ ìÝ÷ñé ôç ëýóç ôçò ó÷åôéêÞò óýìâáóçò.

2. H äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ðåñßðôùóç óô´ ôïõ Üñ-
èñïõ 22 ôïõ í. 2469/1997 (ÖEK 38 A´), êáèþò êáé ç äéÜôá-
îç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ðåñßðôùóç óô´ ôïõ ð.ä. 67/1997
(ÖEK 61 A´) Ý÷ïõí éó÷ý êáé ãéá ôï Ã´ Kïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞ-
ñéîçò.

3. Oé åñãáæüìåíïé óôï Ðñáêôïñåßï Eöçìåñßäùí Aèç-
íáúêïý Týðïõ A.E., ïé ïðïßïé áðïëýèçêáí áðü áõôü êáôÜ
ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 31.12.1999 ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõ-
óç ôïõ ðáñüíôïò, Ý÷ïõí äéêáßùìá íá ëÜâïõí åöÜðáî âïÞ-
èçìá áðü ôï T.Ó.E.Y.Ð., óýìöùíá ìå ôéò êáôáóôáôéêÝò ôïõ
äéáôÜîåéò, ÷ùñßò ôçí ðñïûðüèåóç ôçò óõíôáîéïäüôçóçò
áðü öïñÝá êýñéáò áóöÜëéóçò, åöüóïí áóêÞóïõí ôï äé-
êáßùìá áõôü ìå áßôçóÞ ôïõò ìÝ÷ñé 30.6.2000 êáé äåí áíÝ-
ëáâáí åñãáóßá áóöáëéóôÝá óôï Táìåßï ìåôÜ ôç äçìïóß-
åõóç ôïõ íüìïõ áõôïý.

¼óïé áðü ôïõò ðéï ðÜíù áóöáëéóìÝíïõò êÜíïõí ÷ñÞóç
ôïõ äéêáéþìáôïò ëÞøåùò åöÜðáî âïçèÞìáôïò êáé áíáëÜ-
âïõí åê íÝïõ åñãáóßá áóöáëéóôÝá óôï Táìåßï, äåí Ý÷ïõí
äéêáßùìá ëÞøåùò äåýôåñïõ åöÜðáî âïçèÞìáôïò êáôÜ ôç
óõíôáîéïäüôçóÞ ôïõò, áëëÜ ìüíï åðéóôñïöÞ ôùí áôïìé-
êþí ôïõò åéóöïñþí, óýìöùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò
ãåíéêÝò äéáôÜîåéò ðåñß åðéóôñïöÞò åéóöïñþí.
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ÓõìâÜóåéò åñãáóßáò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ôïõ ðñïóùðé-
êïý üëùí ôùí åéäéêïôÞôùí ôùí TïìÝùí êáé ôùí Ãñáöåßùí
AðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí (T.A.Ó. êáé Ã.A.Ó.), ðïõ
Ý÷ïõí óõíáöèåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 3 ôïõ
Üñèñïõ 20 êáé ôç äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ í.
2190/1994, êáèþò êáé ôçò ðáñ. 6 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í.
2266/1994 åßôå åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí åßôå Ý÷ïõí ëÞîåé
ôçí 31.12.1999 êáé ìåôáãåíÝóôåñá, êáèþò êáé üìïéåò óõì-
âÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí óõíáöèåß ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôùí T.A.Ó.
êáé Ã.A.Ó. AôôéêÞò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ
20 ôïõ í. 2190/1994, ðáñáôåßíïíôáé áõôïäßêáéá ìÝ÷ñé
7.9.2000.
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Põèìßóåéò èåìÜôùí ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

1. Tï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 12 ôïõ Üñèñïõ
äåýôåñïõ ôïõ í. 2683/1999 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"Tá äåõôåñïâÜèìéá õðçñåóéáêÜ óõìâïýëéá óõãêñï-
ôïýíôáé ôçí 1ç Iáíïõáñßïõ 2001."

1664 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)



2. MåôÜ ôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ
í. 2477/1997, üðùò ç ðáñÜãñáöïò áõôÞ áíôéêáôáóôÜèç-
êå ìå ôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 2738/1999 (ÖEK 180
A´), ðñïóôßèåôáé, áðü ôüôå ðïõ ßó÷õóå ï í. 2738/ 1999,
åäÜöéï ðïõ Ý÷åé ùò åîÞò: 

"KáôÜ ôçí ðñþôç åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò, ôá
ôõðéêÜ ðñïóüíôá ãéá ôçí ðëÞñùóç ôçò èÝóçò ôïõ Ãåíéêïý
EðéèåùñçôÞ åßíáé ôá ïñéæüìåíá óôï ðñþôï åäÜöéï ôçò
ðáñ. 5 ôïõ Üñèñïõ äåýôåñïõ ôùí ìåôáâáôéêþí äéáôÜîåùí
ôïõ í. 2683/1999 (ÖEK 19 A´) ãéá ôçí ðñïáãùãÞ óôï âáè-
ìü ôïõ Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ, ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá óõíôñÝ-
÷ïõí êáôÜ ôï ÷ñüíï ëÞîåùò ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò
ôùí áéôÞóåùí ãéá áðüóðáóç óôç èÝóç áõôÞ."

3. Oé áðïöÜóåéò ðïõ åêäßäïíôáé ìåôÜ ôçí õð´ áñéè.
2073337/8012/0022/22.12.1998 (ÖEK 1317 B´/1998), êïé-
íÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç, ç ïðïßá åêäüèçêå óå åöáñìïãÞ
ôçò ðáñ. 7 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 2470/1997 êáé ñõèìßæïõí
ôçí êáôáíïìÞ ÷ñçìáôéêþí äéáèåóßìùí ðïõ áðïìÝíïõí ùò
õðüëïéðï ìåôÜ ôçí áðüäïóç óôï Äçìüóéï ôïõ êéíÞôñïõ
áðüäïóçò áðü ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ðïóïóôïý 9% åðß ôùí
åóüäùí ôïõ Eèíéêïý Tõðïãñáöåßïõ (ðáñ. 15 ôïõ Üñèñïõ
2 ôïõ í. 2349/1995), ìðïñïýí íá Ý÷ïõí áíáäñïìéêÞ éó÷ý
ìÝ÷ñé äýï (2) Ýôç.

EéäéêÜ ãéá ôï Ýôïò 1998 ç êáôáâïëÞ ôïõ áíùôÝñù õðï-
ëïßðïõ óôïõò äéêáéïý÷ïõò ãßíåôáé åíôüò ôñéìÞíïõ áðü ôç
äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò, óýìöùíá ìå ôçí õð´ áñéè.
2/92381/0022/30.12.1999 êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç.
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Põèìßóåéò èåìÜôùí ôïðéêÞò áõôïäïßêçóçò

1.á. H ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ ð.ä. 410/1995 (ÖEK 231
A´ ), üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôçí ðáñ. 8 ôïõ Üñèñïõ 11
ôïõ í. 2503/1997 (ÖEK 107 A´), áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"3. Må ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôùí Yðïõñãþí Eóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé
AðïêÝíôñùóçò, Äçìüóéáò TÜîçò, ÐåñéâÜëëïíôïò, Xùñï-
ôáîßáò êáé Äçìüóéùí  ̧ ñãùí êáé Yãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ìå-
ôÜ áðü ãíþìç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò K.E.Ä.K.E.,
êáèïñßæïíôáé: á) ïé áñìïäéüôçôåò, ôá êáèÞêïíôá, ôá äé-
êáéþìáôá êáé ïé õðï÷ñåþóåéò ôùí ïñãÜíùí ôçò Äçìïôé-
êÞò Aóôõíïìßáò, êáèþò êáé ï ôñüðïò åêðáßäåõóÞò ôïõò,
â) ôá áðáéôïýìåíá ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá üóùí
ðñïóëáìâÜíïíôáé ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôçò õðçñåóßáò áõ-
ôÞò, ôá áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá ìå âÜóç ôá ïðïßá áîéïëï-
ãïýíôáé ôá ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá, ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêá-
óßá êáé ôï üñãáíï ðñüóëçøçò, êáèþò êáé êÜèå Üëëç áíá-
ãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò
ðáñáãñÜöïõ. Må üìïéï äéÜôáãìá ìðïñåß íá ìåôáöÝñï-
íôáé êáé íá áóêïýíôáé áðü ôç ÄçìïôéêÞ Aóôõíïìßá, áñìï-
äéüôçôåò ðïõ áóêïýíôáé áðü ôçí AãñïöõëáêÞ êáé íá ñõè-
ìßæïíôáé èÝìáôá õðçñåóéáêÞò êáôÜóôáóçò êáé ìåôáöï-
ñÜò ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ õðçñåôåß óôçí AãñïöõëáêÞ."

â. Óôï Üñèñï 24 ôïõ ð.ä. 410/1995 ðñïóôßèåôáé ðáñÜ-
ãñáöïò 4, ðïõ Ý÷åé ùò åîÞò:

"4. Tï ðñïóùðéêü ôçò ÄçìïôéêÞò Aóôõíïìßáò åßíáé åéäé-
êïß áíáêñéôéêïß õðÜëëçëïé êáôÜ ôï Üñèñï 34 ôïõ Êþäéêá
ÐïéíéêÞò Äéêïíïìßáò ãéá áäéêÞìáôá ðïõ åìðßðôïõí óôç
óöáßñá ôùí áñìïäéïôÞôùí ôçò. H ðñïáíÜêñéóç åíåñãåß-
ôáé ðÜíôïôå õðü ôçí äéåýèõíóç êáé ôçí åðïðôåßá ôïõ åé-
óáããåëÝá ðëçììåëåéïäéêþí."

ã. H ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í.  2647/1998
(ÖEK 237 A´) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"2. Må êïéíÞ áðüöáóç ôùí Yðïõñãþí Eóùôåñéêþí, Äç-
ìüóéáò Äéïßêçóçò êáé AðïêÝíôñùóçò êáé Äçìüóéáò TÜîçò
ïñßæåôáé ï ÷ñüíïò Ýíáñîçò ôçò Üóêçóçò áðü ôç ÄçìïôéêÞ
Aóôõíïìßá ôùí áñìïäéïôÞôùí ôùí ðåñéðôþóåùí 1 ìÝ÷ñé
êáé 16 ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 2647/1998.
MÝ÷ñé ôüôå ïé áñìïäéüôçôåò áõôÝò åîáêïëïõèïýí íá
áóêïýíôáé áðü ôéò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò."

2. KáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ
í. 2539/1997, ç êáôáíïìÞ êáé ôïðïèÝôçóç ôùí åëåãêôþí
åóüäùí - åîüäùí êáé åéóðñáêôüñùí O.T.A. á´ âáèìïý ðïõ
õðçñåôïýí óôéò Ä.O.Y. äéåíåñãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíé-
êïý ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÐåñéöÝñåéáò. Oé áíùôÝñù êá-
ôáíÝìïíôáé êáé ôïðïèåôïýíôáé óôïõò äÞìïõò êáé ôéò êïé-
íüôçôåò óôéò ïðïßåò Ý÷ïõí äéïñéóôåß. Må ôçí áðüöáóç êá-
ôáíïìÞò êáé ôïðïèÝôçóçò ìðïñåß íá áíáôßèåíôáé óôïõò
áíùôÝñù, ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äýï (2) åôþí ðïõ ìðïñåß
íá ðáñáôåßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá Ðå-
ñéöÝñåéáò, êáèÞêïíôá åéóðñÜîåùò êáé åëÝã÷ïõ åóüäùí -
åîüäùí êáé Üëëùí äÞìùí êáé êïéíïôÞôùí ôçò ßäéáò Ðåñé-
öÝñåéáò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ìå ôçí ßäéá áðüöáóç ñõè-
ìßæåôáé ï ôñüðïò åðéìåñéóìïý ôçò äáðÜíçò ãéá ôçí ðëç-
ñùìÞ ôùí áðïäï÷þí ôïõò ìåôáîý ôùí äÞìùí êáé KïéíïôÞ-
ôùí, ôéò ôáìåéáêÝò áíÜãêåò ôùí ïðïßùí åîõðçñåôïýí ïé
áíùôÝñù õðÜëëçëïé.

3. Óôïõò Bñåöïíçðéáêïýò êáé Ðáéäéêïýò Óôáèìïýò ôùí
O.T.A. á´ âáèìßäáò êñßíïíôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ãéá ôçí
êáôÜëçøç èÝóåùí ðñïúóôáìÝíùí ïñãáíéêþí ìïíÜäùí,
(Äéåõèýíóåùí, TìçìÜôùí, Ãñáöåßùí), ïé õðÜëëçëïé ôùí
êëÜäùí TE Bñåöïíçðéïêïìßáò êáé TE Nçðéáãùãþí (ðñï-
óùñéíüò) ìå ôõðéêü ðñïóüí ðôõ÷ßï âñåöïíçðéïêïìßáò,
åöüóïí Ý÷ïõí êáé ôá ëïéðÜ ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ ðñïóü-
íôá, óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá êñßóç êáé åðé-
ëïãÞ. Aí äåí õðÜñ÷ïõí õðÜëëçëïé ìå ôá ùò Üíù ôõðéêÜ êáé
ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá, êñßíïíôáé ãéá ôçí êáôÜëçøç ôùí ùò
Üíù èÝóåùí êáé õðÜëëçëïé áðü ôïõò õðüëïéðïõò õöéóôÜ-
ìåíïõò êëÜäïõò. KáôÜ ôçí ðñþôç åöáñìïãÞ ôçò ðáñïý-
óáò äéÜôáîçò äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôéò êñßóåéò ãéá ôçí
êáôÜëçøç ôùí áíùôÝñù èÝóåùí Ý÷ïõí êáé üóïé õðçñå-
ôïýí êáôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò óå èÝóç ðñïú-
óôáìÝíïõ ïñãáíéêÞò ìïíÜäáò áíåîáñôÞôùò êëÜäïõ,
åöüóïí Ý÷ïõí åðéëåãåß ãéá ôçí êáôÜëçøç ôçò èÝóçò óôçí
ïðïßá õðçñåôïýí, ýóôåñá áðü êñßóç ôïõ ïéêåßïõ õðçñå-
óéáêïý óõìâïõëßïõ.

4. Ãéá ôçí Üóêçóç áðü ôç BïõëÞ ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý
åëÝã÷ïõ ïé íïìÜñ÷åò, ïé äÞìáñ÷ïé êáé ïé ðñüåäñïé ôùí
êïéíïôÞôùí õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñÝ÷ïõí Üìåóá óôïõò
Yðïõñãïýò üëá ôá óôïé÷åßá ðïõ æçôïýíôáé áðü áõôïýò
êáé áöïñïýí èÝìáôá ôùí O.T.A., êáèþò êáé ôùí íïìéêþí
ôïõò ðñïóþðùí. H ìç ðáñï÷Þ Þ ç êáèõóôÝñçóç ðáñï÷Þò
ôùí óôïé÷åßùí óõíéóôÜ ðáñÜâáóç õðçñåóéáêïý êáèÞêï-
íôïò, ç ïðïßá ôéìùñåßôáé ðïéíéêþò êáé ðåéèáñ÷éêþò óýì-
öùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò.

5. ¼ðïõ óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 16 ðáñ. 1, 28 ðáñ. 3
äåýôåñï åäÜöéï, 31 ðáñ. 2, 58 ðáñ. 2, 59 ðáñ. 3, 73, 82
ðáñ. 6, 7 êáé 8, 89 ðáñ. 1, 100 ðáñ. 2, 104 ðáñ. 3, 124 ðáñ.
1, 157 ðáñ. 1, 163 ðáñ. 3 êáé 5, 164 ðáñ. 2 êáé Üñèñï äåý-
ôåñï ðáñ. 10 äåýôåñï åäÜöéï ôïõ í. 2683/1999 "Kýñùóç
ôïõ Kþäéêá KáôÜóôáóçò Äçìïóßùí Ðïëéôéêþí Äéïéêçôé-
êþí YðáëëÞëùí êáé YðáëëÞëùí N.Ð.Ä.Ä. êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò" (ÖÅÊ 19 A´) áíáöÝñåôáé ùò áñìüäéïò ãéá ôçí Ýêäïóç
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ôçò ïéêåßáò ðñÜîçò "õðïõñãüò" ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò ôùí
Ðåñéöåñåéþí, ôçí áíôßóôïé÷ç ðñÜîç åêäßäåé ï ïéêåßïò Ãå-
íéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò.

6. Óôï Üñèñï 54 ôïõ í. 2218/1994 ðñïóôßèåôáé ðáñÜ-
ãñáöïò ôÝôáñôç ùò åîÞò: 

"Tï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ùò Ðñüåäñï
ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Táìåßïõ AíÜðôõîçò, üôáí áðïõóéÜæåé
Þ êùëýåôáé Þ ç èÝóç åßíáé êåíÞ, áíáðëçñþíåé ï áíôéðñüå-
äñïò."

7. á. H ôáìåéáêÞ õðçñåóßá êáé ç äéá÷åßñéóç ôùí åóüäùí
êáé åîüäùí ôçò K.E.Ä.K.E. åíåñãåßôáé áðü ßäéá ôáìåéáêÞ
õðçñåóßá áõôÞò, ðïõ óõóôÞíåôáé êáé ëåéôïõñãåß óýìöù-
íá ìå üóá ðñïâëÝðïíôáé óôïí Oñãáíéóìü EóùôåñéêÞò
Yðçñåóßáò ôçò.

â. H ôáìåéáêÞ õðçñåóßá êáé ç äéá÷åßñéóç ôùí åóüäùí  êáé
åîüäùíôùí T.E.Ä.K. ìðïñåß íá åíåñãåßôáé ïìïßùò áðü ßäéá
ôáìåéáêÞ õðçñåóßá ôùí Eíþóåùí, åöüóïí áõôÞ ðñïâëÝ-
ðåôáé óôïõò Oñãáíéóìïýò EóùôåñéêÞò Yðçñåóßáò ôïõò.
Óôéò ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò äåí ëåéôïõñãïýí ôáìåé-
áêÝò õðçñåóßåò óôéò T.E.Ä.K., ç õðçñåóßá áõôÞ äéåîÜãå-
ôáé áðü ôçí ïéêåßá Äçìüóéá OéêïíïìéêÞ Yðçñåóßá. Óôçí
ðåñßðôùóç áõôÞ ïé áíáëÞøåéò áðü ôïõò ëïãáñéáóìïýò
ôùí T.E.Ä.K. ãßíïíôáé ìå ÷ñçìáôéêÜ åíôÜëìáôá õðïãå-
ãñáììÝíá áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
ôïõò.

8. H áñìïäéüôçôá ÷ïñÞãçóçò áäåéþí ßäñõóçò êáé ëåé-
ôïõñãßáò ôùí åñáóéôå÷íéêþí ó÷ïëþí ÷ïñïý ãéá ôï Nïìü
AôôéêÞò, ðïõ áóêåßôáé áðü ôïí Yðïõñãü Ðïëéôéóìïý, ìå-
ôáâéâÜæåôáé óôï Nïìáñ÷éáêü ÄéáìÝñéóìá Aèçíþí êáé óôï
Nïìáñ÷éáêü ÄéáìÝñéóìá Ðåéñáéþò ôçò Nïìáñ÷éáêÞò Aõ-
ôïäéïßêçóçò Aèçíþí - Ðåéñáéþò, óôç Nïìáñ÷éáêÞ Aõôïäé-
ïßêçóç AíáôïëéêÞò AôôéêÞò êáé óôç Nïìáñ÷éáêÞ Aõôïäéïß-
êçóç ÄõôéêÞò AôôéêÞò. Tï åêäïèÝí, êáô´ åöáñìïãÞ ôùí
äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 28 ðáñ. 1 ôïõ í. 1158/1981, ðñïå-
äñéêü äéÜôáãìá 457/1983 (ÖÅÊ 174 A´) åîáêïëïõèåß íá
éó÷ýåé.

9. Må áðüöáóç ôïõ ïéêåßïõ äçìïôéêïý Þ êïéíïôéêïý óõì-
âïõëßïõ, ðïõ ëáìâÜíåôáé ìÝóá óå ôñåéò (3) ìÞíåò áðü ôçí
Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ, ïöåéëÝò ðñïò ôïõò
äÞìïõò Þ ôéò êïéíüôçôåò, áðü ôá ôÝëç åðß ôùí áêáèÜñé-
óôùí åóüäùí ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 2539/1997, ïé ïðïßåò
Ý÷ïõí âåâáéùèåß ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò
íüìïõ, ìðïñåß íá êáôáâÜëëïíôáé óå ìçíéáßåò äüóåéò, ÷ù-
ñßò ðñüóôéìá êáé ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèåóìçò êáôáâï-
ëÞò.

Må ôçí ßäéá áðüöáóç ìðïñåß íá ïñßæåôáé üôé, ïöåéëÝò
áðü ôï ôÝëïò åðß ôùí áêáèÜñéóôùí åóüäùí ðïõ âåâáéþ-
èçêáí, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ ßó÷õáí ðñéí áðü ôçí
Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 2539/1997, ìðïñåß íá
êáôáâÜëëïíôáé óå ôñéÜíôá (30) ìçíéáßåò äüóåéò, ìåéùìÝ-
íåò êáôÜ ðïóïóôü ìÝ÷ñé êáé åîÞíôá ôïéò åêáôü (60%) ÷ù-
ñßò ðñüóôéìá êáé ðñïóáõîÞóåéò.

Må ôçí áíùôÝñù áðüöáóç ôïõ äçìïôéêïý Þ êïéíïôéêïý
óõìâïõëßïõ êáèïñßæïíôáé ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôçò áß-
ôçóçò, ïé ìçíéáßåò äüóåéò, ç äéáäéêáóßá êáé ï ôñüðïò êá-
ôáâïëÞò ôïõò, ïé óõíÝðåéåò ìç êáôáâïëÞò ìéáò åê ôùí äü-

óåùí êáé êÜèå ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá åöáñìïãÞò ôçò ðá-
ñïýóáò äéÜôáîçò.

ÐïóÜ ðïõ Ý÷ïõí êáôáâëçèåß ãéá ôéò áíùôÝñù âåâáéùìÝ-
íåò ïöåéëÝò, ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò ó÷åôé-
êÞò áßôçóçò, äåí åðéóôñÝöïíôáé.

10. Óôç äéÜôáîç ôçò ðáñ. 1.á. ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.
2429/1996, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé, ðñïóôßèåôáé,
áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò, åäÜöéï ðïõ Ý÷åé ùò åîÞò:

"Yëéêü êáé åãêáôáóôÜóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðñïç-
ãïýìåíï åäÜöéï, ôï ïðïßï Ý÷åé áíáñôçèåß, åðéêïëëçèåß Þ
åãêáôáóôáèåß, êáé óõíèÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí áíáãñáöåß óå
åîùôåñéêïýò éäéùôéêïýò Þ äçìüóéïõò ÷þñïõò, ðñéí ôçí
Ýíáñîç ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ, áöáéñåßôáé ôçí ðñþ-
ôç çìÝñá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ êáé áðïêáèßóôáíôáé
ïé ÷þñïé óôçí ðñïôÝñá êáôÜóôáóÞ ôïõò, ìå åõèýíç êáé
äáðÜíåò üóùí ðñïÝâçóáí óôçí áíÜñôçóç, åðéêüëëçóç Þ
áíáãñáöÞ Þ äéÝèåóáí ôïõò ÷þñïõò, êáèþò êáé ôïõ õðï-
øÞöéïõ âïõëåõôÞ.

¢ñèñï 27

¸íáñîç éó÷ýïò

H éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõ-
óÞ ôïõ óôçí Eöçìåñßäá ôçò KõâåñíÞóåùò, åêôüò áí ïñß-
æåôáé äéáöïñåôéêÜ óå åðß ìÝñïõò äéáôÜîåéò ôïõ.

ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí Åöç-
ìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò Íüìïõ
ôïõ ÊñÜôïõò.

ÁèÞíá, 15 Ìáñôßïõ 2000

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ,

ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ

Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Á. ÔÓÏ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ

ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ ÅÈÍ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ - ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ã. Á. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ã. ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,

×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ

ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

Å. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ K. ËÁËÉÙÔÇÓ

ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ

ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ÃÅÙÑÃÉÁÓ

Ã. ÁÑÓÅÍÇÓ Ã. ÁÍÙÌÅÑÉÔÇÓ

ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍ. ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ

Ì. ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ë. ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ

ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ

Å. ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ Å. ÐÁÐÁÆÙÇ

ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ

Ó. ÓÏÕÌÁÊÇÓ Ì. ×ÑÕÓÏ×ÏÚÄÇÓ

ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ

Á. ÌÁÍÔÅËÇÓ

ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò

ÁèÞíá, 15 Ìáñôßïõ 2000
Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Å. ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ
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áðïóôïëÞ Ö.Å.Ê. 5248 320 ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 Ô.Ê. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120

ÇÑÁÊËÅÉÏ - Ðë. Åëåõèåñßáò 1, Ô.Ê. 711 10 (081) 396 223
ËÅÓÂÏÓ - Ðë. Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 

Ô.Ê. 811 00 MõôéëÞíç (0251) 46 888 / 47 533

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 8 óåëßäåò 200 äñ÷.
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 8 óåëßäåò êáé ðÜíù ç ôéìÞ ðþëçóçò êÜèå öýëëïõ (8óÝëéäïõ Þ ìÝñïõò áõôïý) ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 100 äñ÷. áíÜ

8óÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
� Ãéá ôá ÖÅÊ ôïõ Ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí Á.Ó.Å.Ð. áíåîáñôÞôùò áñéèìïý óåëßäùí äñ÷. 100. (Óå ðåñßðôùóç ÐáíåëëÞíéïõ Äéáãù-

íéóìïý ç ôéìÞ èá ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ äñ÷. 100 áíÜ 8óÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý).

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôá Äçìüóéá Ôáìåßá ðïõ äßíïõí áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) ôï ïðïßï
ìå ôç öñïíôßäá ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ ðñÝðåé íá óôÝëíåôáé óôçí Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åîùôåñéêïý åðéâáñýíïíôáé ìå ôï äéðëÜóéï ôùí áíùôÝñù ôéìþí.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé áðü ôá Äçìüóéá Ôáìåßá.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý ìðïñïýí íá óôÝëíïõí ôï ðïóü ôïõ ÔÁÐÅÔ ìáæß ìå ôï ðïóü ôçò óõíäñïìÞò.
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò

óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá ÷ñüíï, ðïõ áñ÷ßæåé ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ êáé ëÞãåé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ. 

Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôïí ÌÜñôéï êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Ôåý÷ïò Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. åóüäïõ õðÝñ

2531 ÔÁÐÅÔ 3512

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò ê.ëð.) 60.000 äñ÷. 3.000 äñ÷.
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò ê.ëð.) 70.000 » 3.500 »
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò ê.ëð. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 15.000 » 750 »
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá ê.ëð.) 70.000 » 3.500 »
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 30.000 » 1.500 »
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß ê.ëð. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 15.000 » 750 »
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ ê.ôë.) 5.000 » 250 »
Äåëôßï Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 10.000 » 500 »
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 3.000 » 150 »
Ðñïêçñýîåùí Á.Ó.Å.Ð. 10.000 » 500 »
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 300.000 » 15.000 »
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 50.000 » 2.500 »

ÃÉÁ ÏËÁ ÔÁ ÔÅÕ×Ç ÅÊÔÏÓ Á.Å. & Å.Ð.Å. 300.000 » 15.000 »



*01001982708980016*

































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 230
 24 Οκτωβρίου 2006

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3498

Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
 ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ − ΧΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1
 Ορισμοί

  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί: 

Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ια−
ματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο, όπως από γε−
ώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) 
ή φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού. Ως ιαματικοί 
φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερ−
μά), ατμοί, φυσικά αέρια ή πηλοί, που έχουν ιαματικές 
ιδιότητες, αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.

Ιαματικός τουρισμός είναι ειδική μορφή παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές των οποίων κύριο 
χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ια−
ματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

Μονάδες ιαματικής θεραπείας είναι ειδικές εγκατα−
στάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις 
οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων υπό 
ιατρική παρακολούθηση για λόγους υγείας (προληπτι−
κούς ή θεραπευτικούς), φυσικής αποκατάστασης ή και 
αναζωογόνησης ιδίως με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, 
εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, ατμόλουτρα, πηλοθερα−
πεία, καταιονισμούς ή άλλες επιστημονικώς αναγνωρι−
σμένες μεθόδους.

Κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού είναι ει−
δικές τουριστικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
ιαματικού τουρισμού με κατάλληλη υποδομή και εξο−
πλισμό, στις οποίες εντάσσονται μονάδες ιαματικής 
θεραπείας ή και εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας, 
στις οποίες γίνεται οπωσδήποτε χρήση ιαματικών φυ−
σικών πόρων. 

Κέντρα θαλασσοθεραπείας είναι ειδικές εγκαταστά−
σεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, στις οποίες 
γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, 

λάσπης, φυκιών και άλλων θαλάσσιων ουσιών για λό−
γους υγείας, προληπτικούς ή θεραπευτικούς, υπό ιατρι−
κή παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

Κέντρα αναζωογόνησης (spa) είναι ειδικές εγκατα−
στάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις 
οποίες γίνεται χρήση ή ιαματικών φυσικών πόρων ή 
θερμαινόμενου θαλασσινού νερού ή θερμού φυσικού 
νερού με προσθήκες ιαματικών φυσικών πόρων ή ζεστού 
φυσικού νερού με την προσθήκη πηλών, βοτάνων, φυτών, 
αρωμάτων, ηφαιστειακής ή χαλαζιακής άμμου, φωτός, 
θερμότητας, μασάζ, ατμόλουτρων διαφόρων τύπων, με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης, ευεξίας 
και αισθητικής του σώματος.

Τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού και τα 
κέντρα θαλασσοθεραπείας δύνανται να περιλαμβάνουν 
εγκαταστάσεις αναζωογόνησης ή και ειδικές εγκατα−
στάσεις φυσικής αποκατάστασης και προετοιμασίας 
αθλητών.

 Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή 
στις περιπτώσεις χρήσης ή άλλης αξιοποίησης ιαματι−
κών φυσικών πόρων, καθώς και στα κέντρα θαλασσο−
θεραπείας και αναζωογόνησης.

2. Οι διατάξεις για την έρευνα ή εκμετάλλευση του 
γεωθερμικού δυναμικού δεν έχουν εφαρμογή στους ια−
ματικούς φυσικούς πόρους.

Άρθρο 3
Χρήση ιαματικών φυσικών πόρων

1. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται ή αξι−
οποιούνται στην περιοχή που εμφανίζονται με φυσική 
ανάβλυση ή άντληση με τεχνικό έργο. 

2. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι διατίθενται κατά προτε−
ραιότητα για τις ανάγκες μονάδων ιαματικής θεραπείας 
και ακολούθως για τις ανάγκες κέντρων ιαματικού του−
ρισμού − θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας 
ή αναζωογόνησης.

3. Αν υπάρχει επάρκεια ιαματικών φυσικών πόρων, 
αυτοί δύναται να διατίθενται σε περισσότερες μονάδες 
ιαματικής θεραπείας ή κέντρων ιαματικού τουρισμού 
− θερμαλισμού ή κέντρων θαλασσοθεραπείας ή ανα−
ζωογόνησης της ευρύτερης περιοχής. 

4. Η διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων για άλλες 
χρήσεις είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι καλύ−
πτονται πλήρως οι ανάγκες ανάπτυξης του ιαματικού 
τουρισμού.
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5. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Ε.Ο.Τ. 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος διανομής ιαμα−
τικών φυσικών πόρων σε περισσότερες εγκαταστάσεις 
ιαματικού τουρισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή 
αναζωογόνησης, καθώς και η διάθεση ιαματικών φυσι−
κών πόρων για άλλες χρήσεις, όπως η εκμετάλλευση 
της γεωθερμικής ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ − ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ − 

ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 4
Διαδικασία αναγνώρισης

1. Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων 
απαιτείται αίτηση προς τον Ε.Ο.Τ. με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, την οποία μπορεί να υποβάλει ο κύριος, 
ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο 
αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος.

Αίτηση για αναγνώριση προς τον Ε.Ο.Τ. μπορεί να 
υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια 
του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει 
ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος. 

2. Η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να κινηθεί και 
αυτεπαγγέλτως από τον Ε.Ο.Τ.. Στην περίπτωση αυτή 
ο Ε.Ο.Τ. καταρτίζει φάκελο με τα σχετικά δικαιολογη−
τικά. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο της αίτησης 
αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία που ακολουθείται. 

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το−
πογραφικό διάγραμμα της τοποθεσίας που βρίσκεται 
η ιαματική πηγή, υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική 
έκθεση, μικροβιολογικές, φυσικές και χημικές αναλύ−
σεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις ενδείξεις 
και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού 
πόρου. 

Άρθρο 5 
Αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων −

Κατάργηση διακρίσεων

1. Φυσικοί πόροι που έχουν ιαματικές ιδιότητες ανα−
γνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων που προβλέ−
πεται στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου και πρόταση 
του Ε.Ο.Τ.. 

2. Η απόφαση αναγνώρισης φυσικών πόρων ως ια−
ματικών αναφέρει το είδος του φυσικού πόρου, την 
τοποθεσία ανάβλυσης ή άντλησης, τα φυσικά, χημικά, 
ραδιολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, τις ια−
ματικές ιδιότητες και τις ενδείξεις και αντενδείξεις για 
την ασφαλή χρήση του και συνοδεύεται από τοπογρα−
φικό διάγραμμα, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Τ., το οποίο 
σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο οποίο αποτυπώνεται η θέση 
ανάβλυσης ή άντλησης, καθώς και τα κτίσματα ή έργα 
που υπάρχουν γύρω από την ιαματική πηγή και σε από−
σταση διακοσίων μέτρων από αυτή. 

3. Οι διατάξεις που διακρίνουν τις ιαματικές πηγές σε 
τοπικής και τουριστικής σημασίας καταργούνται.

Άρθρο 6
Κυριότητα ιαματικών φυσικών πόρων

1. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι, που αναγνωρίζονται μετά 
την ισχύ του νόμου αυτού, ανήκουν κατά κυριότητα στον 
Ε.Ο.Τ. ανεξαρτήτως της κυριότητας του εδάφους επί 
του οποίου εμφανίζονται, αντλούνται ή αξιοποιούνται 
με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν αυτοί ευρίσκονται σε 
κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας οι οποίοι 
ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ενώ η χρήση και 
η εκμετάλλευση ανήκει στον Ε.Ο.Τ..

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η κυρι−
ότητα αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων που 
ανήκει στο Δημόσιο περιέρχεται αυτοδικαίως στον Ελ−
ληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 

3. Από το νόμο αυτόν δεν θίγονται ιδιωτικά δικαιώματα 
κυριότητας επί αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών που 
υφίσταντο κατά την 1.1.1920 σύμφωνα με το άρθρο 2 
του ν. 2188/1920. Το δικαίωμα κυριότητας ιδιωτών επί 
ιαματικών πηγών ασκείται εντός των ορίων της κείμενης 
νομοθεσίας. 

4. Σε περίπτωση λύσεως του Ε.Ο.Τ. ή καταργήσεως 
του δημόσιου χαρακτήρα του, η κυριότητα των ιαματι−
κών φυσικών πόρων περιέρχεται στο Δημόσιο. 

Άρθρο 7 
Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων 

1. Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) τη−
ρείται Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων, στο 
οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις αναγνώρισης με 
τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. 

2. Στο Μητρώο καταχωρίζονται επίσης τοπογραφικά 
διαγράμματα του ακινήτου επί του οποίου αναβλύζει 
ιαματική πηγή ή αντλείται ιαματικός φυσικός πόρος, τίτ−
λοι κυριότητος του ακινήτου, πάσης φύσεως αναλύσεις, 
ιατρικές εκθέσεις, υδρογεωλογικές μελέτες, αναλυτικά 
σχέδια υφιστάμενων ή μελλοντικών εγκαταστάσεων 
άντλησης ή εκμετάλλευσης, σχέδια μέτρων προστασίας, 
εκθέσεις ελέγχων διαφόρων αρχών, εκθέσεις ελέγχων 
του Ε.Ο.Τ., αντίγραφα αδειών για τις εγκαταστάσεις 
εκμεταλλεύσεως, αποφάσεις επιβολής μέτρων προστα−
σίας ή αναθεωρήσεως αρχικών αδειών, αποφάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης της εκμετάλλευσης ή άλλων 
συμβάσεων συνδεομένων με τη διαχείριση ή εκμετάλ−
λευση των φυσικών πόρων, τυχόν απόφαση άρσης της 
αναγνώρισης και κάθε είδους στατιστικά στοιχεία σχε−
τικά με την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τηρήσεως του Γενικού 
Μητρώου Ιαματικών Φυσικών Πόρων, το οποίο δύναται 
να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με την ίδια από−
φαση μπορεί να ορίζεται και η τήρηση περιφερειακών 
Μητρώων Ιαματικών Φυσικών Πόρων, καθώς και το πε−
ριεχόμενο των Μητρώων αυτών.

Άρθρο 8 
Άρση αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων

1. Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών αίρεται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά 
ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου με 
αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές 
ιδιότητές του.

β) όταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ορίζοντα ή 
της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο ιαμα−
τικός φυσικός πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή 
αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού 
πόρου ή δεν διασφαλίζεται πλέον η δημόσια υγεία.
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2. Η άρση της αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πό−
ρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση 
του Ε.Ο.Τ.. 

3. Με τη δημοσίευση της απόφασης για άρση της 
αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων θεωρείται ότι 
ανακαλούνται αυτοδικαίως όλες οι άδειες κέντρων ιαμα−
τικού τουρισμού − θερμαλισμού και μονάδων ιαματικής 
θεραπείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του 
όρου «ιαματικός» από εγκαταστάσεις που έκαναν χρήση 
του συγκεκριμένου φυσικού πόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 9 
Προστασία ιαματικών φυσικών πόρων

1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει την αρμοδιότητα προστασίας της ποι−
ότητας, της ποσότητας και των φυσικών, χημικών και 
βιολογικών χαρακτηριστικών των ιαματικών φυσικών 
πόρων.

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά 
από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημόσιων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
καθορίζονται ζώνες προστασίας των ιαματικών φυσικών 
πόρων ανάλογα με τα υδρογεωλογικά δεδομένα και το 
περιβάλλον κάθε ιαματικής πηγής. Με το ίδιο διάταγμα 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα προστασίας για κάθε 
ζώνη, ιδίως οι περιορισμοί στις χρήσεις γης εντός της 
έκτασης κάθε ζώνης προστασίας.

3. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, επεκτάσεις ή τροποποι−
ήσεις υφιστάμενων σχεδίων πόλεων ή ο πολεοδομικός 
καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων, όταν αφορούν 
ζώνες προστασίας ιαματικών πηγών, δεν πρέπει να αναι−
ρούν ή παραβλάπτουν την προστασία των ιαματικών 
φυσικών πόρων. 

4. Η χωροθέτηση ή εγκατάσταση ή επέκταση γεωρ−
γικών, κτηνοτροφικών, λατομικών, βιομηχανικών, βιοτε−
χνικών ή τουριστικών μονάδων, καθώς και η εν γένει 
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων εντός των ζωνών 
προστασίας δεν πρέπει να επηρεάζει τη διατήρηση της 
ποιότητας ή ποσότητας των ιαματικών φυσικών πόρων 
και επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτρο−
πής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. 

5. Μετά από γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ια−
ματικών Φυσικών Πόρων και απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου του Ε.Ο.Τ., η οποία εγκρίνεται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης και δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυ−
νατόν να λαμβάνονται τα κατά περίπτωση κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία αναγνωρισμένων ιαματικών 
φυσικών πόρων και να εξειδικεύονται οι επιτρεπόμενες 
ή μη δραστηριότητες και οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί 
ανά ζώνη προστασίας. 

6. Στην απόφαση αναγνώρισης ιαματικών φυσικών 
πόρων είναι δυνατόν, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση 
του Ε.Ο.Τ., να περιλαμβάνονται και ειδικά μέτρα προ−
στασίας, τόσο της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή 
αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος όσο και του υδρο−
φόρου ορίζοντα. Σε περίπτωση που οι φυσικοί ιαματικοί 
πόροι εμπίπτουν σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού 
παραλίας, αρμόδιος για την προστασία αυτών είναι ο 
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. 

Άρθρο 10 
Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

1. Συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσι−
κών Πόρων η οποία αποτελείται από:

1) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Ανώτατου 
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με ειδικότητα σχετική με 
τους ιαματικούς πόρους, ως Πρόεδρο. 

2) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ή δικηγόρο.

3) Έναν Προϊστάμενο υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. που είναι 
αρμόδια για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους. 

4) Έναν υπάλληλο του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
με βαθμό Α΄, με ειδικότητα χημικού ή χημικού μηχανι−
κού Α.Ε.Ι.. 

5) Έναν υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με βαθμό Α΄, πτυχι−
ούχο Α.Ε.Ι..

6) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης με βαθ−
μό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από την υπηρεσία μεταλλείων, 
με ειδικότητα μεταλλειολόγου Α.Ε.Ι..

7) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με βαθμό Α΄, πτυ−
χιούχο Α.Ε.Ι., από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για 
τη διαχείριση και προστασία των υδάτων ή από την 
υπηρεσία χωροταξίας.

8) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανά−
πτυξης με βαθμό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. 

9) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης με βαθμό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής ή της Διεύθυνσης Υγει−
ονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

10) Έναν ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο του Συν−
δέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελ−
λάδας.

11) Έναν ειδικό επιστήμονα που ορίζεται από τον 
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης επιλέγει τον 
Πρόεδρο, το νομικό μέλος της Επιτροπής και τους 
αναπληρωτές τους, ενώ τα λοιπά μέλη προτείνονται 
από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς τους με τους 
αναπληρωματικούς τους. Η συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Επιτροπή 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 
του ν. 2530/1997, που αφορούν στις εξωπανεπιστημιακές 
δραστηριότητες και στα ασυμβίβαστα αντίστοιχα των 
μελών Δ.Ε.Π..

2. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι 
αναπληρωτές των μελών της, καθώς και ο γραμματέας 
της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 

3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων 
υπάγεται στον Ε.Ο.Τ. και υποστηρίζεται στο έργο της 
από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει 
ο Ε.Ο.Τ..

4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για όσα θέματα ορίζονται 
στο νόμο και για κάθε σχετικό θέμα που παραπέμπεται 
σε αυτήν από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης ή 
τον Ε.Ο.Τ.. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 
λειτουργία της Επιτροπής, να παρέχεται η δυνατότητα 
και να καθορίζονται οι όροι συνεργασίας της με Πανε−
πιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά 
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από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων αυτών, 
καθώς και με Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού, υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα 
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή εξειδικευμένους 
επιστήμονες. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται 
η αποζημίωση του Προέδρου, των λοιπών μελών και 
του γραμματέα της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών 
Φυσικών Πόρων. 

Άρθρο 11 
Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας

Για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου για τους ιαμα−
τικούς φυσικούς πόρους δύναται ο Υπουργός Τουριστι−
κής Ανάπτυξης με απόφασή του να επιβάλλει προσωρι−
νώς περιορισμούς ή τη λήψη μέτρων προστασίας, πέραν 
των προβλεπομένων, σε έργα ή πάσης φύσεως δραστη−
ριότητες εντός των υφιστάμενων ζωνών προστασίας. 
Για την αποτροπή κινδύνου εκτός των υφιστάμενων 
ζωνών προστασίας, οι ως άνω προσωρινοί περιορισμοί 
και μέτρα προστασίας επιβάλλονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσι−
ων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης και τυχόν άλλου 
αρμόδιου Υπουργού.

Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν μέχρι έξι (6) μήνες από 
τη δημοσίευσή τους, δύνανται δε να παραταθούν για 
ένα ακόμη εξάμηνο. 

Άρθρο 12
Απαλλοτριώσεις − Παραχωρήσεις

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ 
του Ε.Ο.Τ. ακινήτων εντός των οποίων αναβλύζουν ανα−
γνωρισμένες ιαματικές πηγές ή αντλούνται ιαματικοί 
φυσικοί πόροι, καθώς και των αναγκαίων εκτάσεων προ−
κειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
και η αειφορία των αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών 
πόρων ή να καταστεί εφικτή η τουριστική αξιοποίηση 
περιοχών στις οποίες αναβλύζουν ιαματικές πηγές. Οι 
απαλλοτριώσεις υπέρ του Ε.Ο.Τ. κηρύσσονται για λό−
γους δημόσιας ωφέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2882/2001, όπως ισχύουν και βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Ε.Ο.Τ..

2. Εκτάσεις της παραγράφου 1 που ανήκουν στην ιδι−
ωτική περιουσία του Δημοσίου δύνανται να παραχω−
ρούνται κατά κυριότητα ή χρήση στον Ε.Ο.Τ. με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία μεταγράφεται στο 
αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο πλην 
περιπτώσεων εκτάσεων αιγιαλού, που παραχωρούνται 
μόνο κατά χρήση. 

3. Ακίνητα της παραγράφου 1 που ανήκουν στην ιδιω−
τική περιουσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορούν να απαλλοτριωθούν αναγκαστικώς υπέρ του 
Ε.Ο.Τ. ή να ανταλλαγούν με άλλες εκτάσεις του Ε.Ο.Τ. 
ή του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/ 
2001 ή να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν κατά 
χρήση στον Ε.Ο.Τ. ή να εισφερθούν σε επιχειρήσεις 
αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης επι−
τρέπεται η παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων 
προς τον Ε.Ο.Τ. για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αξι−
οποίησης ιαματικών πόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Δασικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 13 
Διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων

1. Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων ανή−
κει στον Ε.Ο.Τ.. Η διαδικασία και οι όροι ανάθεσης της 
διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων σε τρίτους 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

2. Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων περι−
λαμβάνει κάθε μορφής αξιοποίηση των ιαματικών φυσι−
κών πόρων, ιδίως τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις του 
Ε.Ο.Τ., τη διάθεση και τη διανομή τους σε τρίτους έναντι 
ανταλλάγματος, την αποκλειστική ή μη παραχώρηση 
εκτάσεων και εγκαταστάσεων σε τρίτους για ορισμέ−
νο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος, την επεξεργασία, 
τυποποίηση και διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων ή 
προϊόντων τους από τον Ε.Ο.Τ. ή από τρίτους, την εκμε−
τάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, την εμφιάλωση ή 
την παραγωγή ειδικών προϊόντων με βάση τους ιαματι−
κούς φυσικούς πόρους. Τα προαναφερόμενα ανταλλάγ−
ματα από τη διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων 
αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων λαμβά−
νει υπόψη τις κατά προτεραιότητα χρήσεις της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 14, καθώς και την επάρκεια του 
διατιθέμενου φυσικού πόρου και πρέπει να εξασφαλίζει 
την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ή τις ιαματικές του 
ιδιότητες. 

Άρθρο 14
Διανομή ιαματικών φυσικών πόρων

1. Ιαματικοί φυσικοί πόροι που βρίσκονται σε επαρ−
κείς ποσότητες διανέμονται κατά προτεραιότητα σε 
εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού 
τουρισμού − θερμαλισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπεί−
ας ή αναζωογόνησης της περιοχής που αναβλύζουν ή 
αντλούνται, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διανομή 
δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους και ιδίως οι 
ιαματικές τους ιδιότητες. 

2. Ο Ε.Ο.Τ. ή τρίτος στον οποίο ανατίθεται η διανομή 
ιαματικών φυσικών πόρων αναλαμβάνει την κατασκευή, 
συντήρηση, παρακολούθηση και λειτουργία των ανα−
γκαίων για τη διανομή εγκαταστάσεων και δικτύων και 
έχει δικαίωμα να εισπράττει οικονομικό αντάλλαγμα 
από τα πρόσωπα στα οποία διανέμεται ο φυσικός πό−
ρος. Τα εισπραττόμενα από τον Ε.Ο.Τ. ανταλλάγματα 
αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Ο Ε.Ο.Τ. ή τρίτος διανομέας ιαματικών φυσικών 
πόρων μπορεί να προβαίνει στα αναγκαία τεχνικά έργα 
για την άντληση ή τη διατήρηση ή βελτίωση της από−
δοσης υφιστάμενων έργων υδροληψίας ή την αύξηση 
της ποσότητας και διατήρηση της ποιότητας των ιαμα−
τικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών, καθώς 
και να εγκαθιστά δίκτυο διανομής διερχόμενο από κοι−
νόχρηστους χώρους. Εφόσον είναι αναγκαία η διέλευση 
δικτύου από ιδιωτικά ακίνητα, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής 
Ανάπτυξης δύναται να κηρύσσεται απαλλοτρίωση ή να 
συνιστάται δουλεία υπέρ και με δαπάνες του Ε.Ο.Τ. κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων και σε περιπτώσεις αιγιαλού παρα−
λίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 2971/ 2001 (ΦΕΚ 285 Α΄). 
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4. Έργα υδροληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επε−
ξεργασίας, βελτίωσης απόδοσης υφιστάμενων έργων, 
έρευνας, κατασκευής δικτύου μεταφοράς, διανομής και 
προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων εγκρίνονται από 
τον Ε.Ο.Τ., αφού χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία αδειοδοτήσεις. 

5. Εφόσον ιαματικοί φυσικοί πόροι διανέμονται μέσω 
δικτύου, ο χρήστης αποκτά κυριότητα στο διατιθέμε−
νο σε αυτόν φυσικό πόρο και καταβάλλει αντάλλαγμα 
ανάλογο με το είδος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις 
συγκεκριμένες ιαματικές ιδιότητες, το κόστος άντλησης 
και διανομής αλλά και την ποσότητα του χρησιμοποι−
ούμενου φυσικού πόρου. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης η οποία εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Ε.Ο.Τ. 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ρυθμίζονται τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται 
η διανομή των ιαματικών φυσικών πόρων σε περισσό−
τερες εγκαταστάσεις, ο τρόπος διανομής, οι προδια−
γραφές των αναγκαίων για τη διανομή δικτύων, καθώς 
και οι προδιαγραφές για τη συντήρηση και ασφαλή 
λειτουργία των δικτύων διανομής και των αναγκαίων 
τεχνικών έργων, ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάθεσης 
του έργου της διανομής σε τρίτους, καθώς και ο τρό−
πος υπολογισμού του ανταλλάγματος του κυρίου του 
διατιθέμενου ιαματικού φυσικού πόρου, καθώς και του 
διανομέα για τις υπηρεσίες του και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια. 

7. Ο διανομέας ιαματικών φυσικών πόρων δεν επιτρέ−
πεται να είναι και χρήστης. 

Άρθρο 15
Παραχωρήσεις σε τρίτους

1. Ο Ε.Ο.Τ. δύναται να προβαίνει στην παραχώρηση 
της εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων σε 
τρίτους μετά από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού.

2. Ανάλογα με την επάρκεια του παραχωρούμενου 
φυσικού πόρου ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να προβαίνει σε μία ή 
περισσότερες παραχωρήσεις για κάθε ιαματική πηγή. 

3. Οι παραχωρήσεις σε τρίτους γίνονται με την προ−
ϋπόθεση ότι ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει για ορι−
σμένο χρόνο την αποκλειστική ή εν μέρει εκμετάλλευση 
του διατιθέμενου ιαματικού φυσικού πόρου ή και ακινή−
των ή εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.. Ο παραχωρησιούχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε επενδύσεις 
σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις ιαματικού τουρι−
σμού ή κέντρων θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης, 
τηρουμένων πάντα των διατάξεων του άρθρου 14 του 
ν. 2971/ 2001 στις περιπτώσεις που αφορούν κοινόχρη−
στους χώρους αιγιαλού, παραλίας. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
και στις περιπτώσεις κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, πα−
ραλίας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, καθορίζονται οι βασικοί όροι των διακηρύξεων για 
την παραχώρηση ιαματικών φυσικών πόρων σε τρίτους. 
Στους όρους των διακηρύξεων αναφέρεται οπωσδήποτε 
το αντικείμενο της παραχώρησης (αποκλειστική ή εν 
μέρει εκμετάλλευση συγκεκριμένων ιαματικών φυσικών 
πόρων ή και εγκαταστάσεων), οι όροι της παραχώρησης 
και προσδιορίζεται ο ανώτατος χρόνος της παραχώ−
ρησης, οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν και το 
αντάλλαγμα προς τον Ε.Ο.Τ., το οποίο αποτελεί έσοδο 
του Ελληνικού Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 16 
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων

1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Τ., η 
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανά−
πτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές για την ανέγερση 
ή μετατροπή ή επέκταση των εγκαταστάσεων μονάδων 
ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρι−
σμού − θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωο−
γόνησης, καθώς επίσης και τα κριτήρια κατάταξης των 
εγκαταστάσεων αυτών σε κατηγορίες. 

2. Πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην 
πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής 
άδειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων 
των μελετών που αφορούν το κτίριο της εγκατάστασης. 
Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας για οικοδομικές 
εργασίες αναφέρεται σε ακίνητο που απέχει εκατό (100) 
μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή 
ακυρότητας της πράξης αυτής, ο καθορισμός του αιγι−
αλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001. 

Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δι−
άταξης της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Τ. που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Πριν από τη χορήγηση του ειδικού σήματος λει−
τουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, ο Ε.Ο.Τ. 
διενεργεί αυτοψία για να διαπιστωθεί αν εφαρμόσθηκαν 
οι εγκεκριμένες μελέτες και τηρήθηκαν οι προβλεπό−
μενες προδιαγραφές. 

Άρθρο 17
Eιδικό σήμα λειτουργίας

1. Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού 
τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας 
και κέντρα αναζωογόνησης λειτουργούν με ειδικό σήμα 
λειτουργίας, το οποίο χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ. και 
αναρτάται σε εμφανές κοινόχρηστο σημείο της επιχεί−
ρησης προσιτό στο κοινό, στο χώρο υποδοχής ή της 
κυρίας εισόδου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Ε.Ο.Τ. 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι οικονομικές επι−
βαρύνσεις, η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόκτηση του 
ειδικού σήματος λειτουργίας από τις επιχειρήσεις της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος νόμου επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου 1 
υποχρεούνται, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση 
της απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλουν στον 
Ε.Ο.Τ. αίτηση με τα καθορισμένα δικαιολογητικά προκει−
μένου να τύχουν του ειδικού σήματος λειτουργίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Έλεγχος επιχειρήσεων ιαματικού τουρισμού

1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους 
σε όλες τις μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα 
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ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας 
και αναζωογόνησης, ακόμα και αν αυτές λειτουργούν 
ως τμήματα άλλων επιχειρήσεων ή είναι εγκατεστη−
μένες σε κτίρια τρίτων, προκειμένου να διαπιστώνει 
τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου και γενικά κάθε διατάξεως που αποβλέπει στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την προ−
στασία των χρηστών. 

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό−
ταση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγη−
ση του Ε.Ο.Τ., ορίζεται ο τρόπος διενέργειας των παρα−
πάνω ελέγχων, ο τρόπος διαπίστωσης των παραβάσεων, 
οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

Άρθρο 19 
Κυρώσεις

1. Οι εκμεταλλευόμενοι επιχειρήσεις ιαματικής θερα−
πείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού, κέ−
ντρων θαλασσοθεραπείας και κέντρων αναζωογόνησης 
υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Ε.Ο.Τ., στην αρχή 
εκάστου έτους, τις τιμές των παρεχόμενων από αυτά 
υπηρεσιών και να τις τηρούν αμετάβλητες για ένα (1) 
έτος.

Η παράλειψη ή η ανακριβής γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Τ. 
των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών επισύρει πρό−
στιμο, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ.. 

2. Στις επιχειρήσεις ιαματικής θεραπείας, ιαματικού 
τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας 
ή κέντρων αναζωογόνησης που λειτουργούν χωρίς το 
προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του παρόντος, ειδικό 
σήμα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Τ. και σφράγιση της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση παράνομης λειτουργίας της 
εγκατάστασης, παρά το σφράγισμα αυτής, επιβάλλεται 
νέα σφράγιση και νέο πρόστιμο.

Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής επιβάλλεται πρό−
στιμο και εκ νέου σφράγιση της εγκατάστασης, ενώ 
στα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή 
κατέχουν την εγκατάσταση ή στα φυσικά πρόσωπα, που 
είναι διαχειριστές ή διοικούν το νομικό πρόσωπο στο 
οποίο ανήκει ή το οποίο έχει τη διαχείριση της εγκα−
τάστασης, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
ενός (1) έτους.

3. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή 
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων 
προβλέπεται επιβολή προστίμου, τούτο επιβάλλεται με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Τ., βεβαιώνεται 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος 
των επιβαλλόμενων κατά περίπτωση προστίμων λαμβά−
νοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα της παράβασης και 
την υποτροπή, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με 
τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβολής αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
Υφιστάμενη προστασία ιαματικών πηγών

Διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του πα−
ρόντος νόμου και αφορούν στην προστασία των ιαμα−
τικών πηγών διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι να εκδοθούν 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου 
προεδρικά διατάγματα, οπότε παύουν να ισχύουν.

Άρθρο 21
Διάρκεια υφιστάμενων παραχωρήσεων και 

συμβάσεων

1. α. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες είχαν παραχω−
ρηθεί ιαματικές πηγές τοπικής σημασίας εξακολουθούν 
να ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του 
άρθρου 3 του παρόντος για δέκα (10) έτη από τη δημο−
σίευση του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από τον οριζόμενο 
σε αυτές χρόνο παραχωρήσεως. 

β. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες είχε παραχωρηθεί 
η εκμετάλλευση ιαματικών πηγών σε οργανισμούς το−
πικής αυτοδιοίκησης, η διάρκεια των οποίων έχει λήξει, 
παρατείνονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 
του άρθρου 3 του παρόντος από την ημερομηνία που 
έληξαν και για δέκα (10) χρόνια μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου, εκτός αν δεν συναινεί ο Ο.Τ.Α.. 

γ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους 
είχε παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η εκμετάλ−
λευση ιαματικών φυσικών πόρων, έχουν δικαίωμα και 
μετά την πάροδο δεκαετίας από τη δημοσίευση του πα−
ρόντος νόμου να ζητήσουν με αίτησή τους από τον Ε.Ο.Τ. 
την εκ νέου παραχώρηση της εκμετάλλευσης ιαματικών 
πηγών χωρίς διαγωνισμό και για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Στις περιπτώσεις αυ−
τές ο Ε.Ο.Τ. συνάπτει με τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. 
συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης ιαματικών 
φυσικών πόρων ανάλογες με τις περιπτώσεις παραχω−
ρήσεων σε τρίτους κατόπιν διαγωνισμού.

δ. Προϋπόθεση για τη σύναψη συμβάσεως του Ε.Ο.Τ. 
με τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. είναι η προηγούμενη 
συμμόρφωση των Ο.Τ.Α. με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου και των κανονιστικών πράξεων, που θα εκδοθούν 
σε εφαρμογή του, τόσο σε σχέση με τον υπό εκμετάλ−
λευση ιαματικό φυσικό πόρο όσο και σε σχέση με τις 
παραχωρούμενες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

2. α. Οι ιαματικές πηγές που είχαν χαρακτηρισθεί πριν 
από την ισχύ του παρόντος νόμου ως πηγές τουριστικής 
σημασίας και των οποίων η διοίκηση και διαχείριση πε−
ριήλθε στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» δυνάμει των νόμων 2636/1998 (ΦΕΚ 
198 Α΄) και 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) παραμένουν στη διοί−
κηση και διαχείριση αυτής, εκτός εάν με απόφαση του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατεθεί η διοίκηση 
και διαχείριση αυτών στον Ε.Ο.Τ..

β. Συμβάσεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν ή μισθώ−
θηκαν ιαματικές πηγές από τον Ε.Ο.Τ. ή την ανώνυμη 
εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» σε 
ιδιώτες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου με τις προϋποθέσεις των διατάξεων 
των άρθρων 22 και 23 του παρόντος νόμου, η μη τήρηση 
των οποίων αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης 
παραχώρησης, μίσθωσης ή υπομίσθωσης. 

Άρθρο 22
Αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πηγών 

Καταχώριση στο Μητρώο

1. Όσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται 
ιαματικούς φυσικούς πόρους έχουν υποχρέωση εντός 
τριών (3) ετών από την ισχύ του παρόντος νόμου να 
υποβάλουν αίτηση στον Ε.Ο.Τ. με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί αναγνώρισης 
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του ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

2. Όσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται 
υφιστάμενους ιαματικούς φυσικούς πόρους υποχρεού−
νται να υποβάλουν αιτήσεις στον Ε.Ο.Τ. για την κατα−
χώρισή τους στο Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων 
και Πηγών. 

Στο Μητρώο καταχωρίζονται προσωρινώς όλα τα 
στοιχεία που υπάρχουν για τον υφιστάμενο ιαματικό 
φυσικό πόρο. 

3. Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Τ. 
μαζί με τις αιτήσεις αναγνώρισης των υφιστάμενων ια−
ματικών πηγών, καταχωρίζονται προσωρινώς στο Μη−
τρώο μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για την αναγνώριση 
της συγκεκριμένης ιαματικής πηγής. Μετά την έκδοση 
της απόφασης αναγνώρισης οριστικοποιείται η κατα−
χώριση και συμπληρώνεται με τυχόν νέα στοιχεία. 

4. Διοικητικές πράξεις παραχώρησης της διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων ανακα−
λούνται αυτοδικαίως, αν οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν 
εμπρόθεσμα στον Ε.Ο.Τ. αιτήσεις αναγνώρισης με όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπι−
στωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πρά−
ξεων παραχώρησης της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης 
και αποβάλλει τους κατόχους από τους χώρους και 
εγκαταστάσεις του. 

5. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης ανάκλησης της δι−
οικητικής πράξης παραχώρησης της διαχείρισης ή 
εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων, η εκ νέου 
παραχώρηση της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης των 
συγκεκριμένων ιαματικών φυσικών πόρων επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού. 

Άρθρο 23
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις

1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή έχουν 
αναλάβει τη λειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικής θε−
ραπείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις 
οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων και οι 
οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό−
μου, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του 
νόμου αυτού και των εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων 
εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του νόμου και 
των σχετικών εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων.

2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει προ−
σαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται 
ότι δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Η λειτουργία τους 
επιτρέπεται μόνο αν διαπιστωθεί από τον Ε.Ο.Τ. ότι τη−
ρούνται οι ισχύουσες διατάξεις και χορηγηθεί το ειδικό 
σήμα λειτουργίας. 

3. Στα πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή κα−
τέχουν και λειτουργούν εγκαταστάσεις, στις οποίες 
γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων χωρίς να είναι 
εφοδιασμένες με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., 
επιβάλλεται πρόστιμο και σφράγιση της εγκατάστασης 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

4. Άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί σε υφιστά−
μενες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν για όσο 
χρόνο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Αιτήσεις για ανανέωση υφιστάμενων αδειών ή για 
χορήγηση άδειας επέκτασης ή μεταρρύθμισης υφιστά−
μενων εγκαταστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Διεύρυνση σύνθεσης Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 
187 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού της 
παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 2636/1998 δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τα σαράντα (40).»

Άρθρο 25

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και τη στελέχωση των Υπηρε−
σιών του συνιστώνται:

α. Σαράντα έξι (46) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία 
και κλάδο ως εξής:

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ 
  ΘΕΣΕΙΣ
1.  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  8
2.  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   3
3.  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  3
4.  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  30
5.  ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  2
Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις προστίθενται κατά 

κατηγορία και κλάδο όπου υφίστανται στις αντίστοιχες 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού της παρ. 4 του 
άρθρου 16 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211 Α΄).

β. Δύο (2) θέσεις ελεγκτών ιατρών, ειδικότητας παθο−
λόγου ή γενικής ιατρικής σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄). 

2. Τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία πρόσλη−
ψης, η χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπου απαιτείται, 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πρόσληψη του 
προσωπικού των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 16 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 211 Α΄) 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Οι αποδοχές των προσλαμβανομένων για 
την κάλυψη των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων γ΄ 
και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 16 του π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ 
211 Α΄) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης 
σε ποσά που δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές των προϊ−
σταμένων των Διευθύνσεων του Υπουργείου και αυτές 
των ειδικών συνεργατών του γραφείου του Υπουργού 
αντίστοιχα. 

3. Η προθεσμία της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 
5 του άρθρου 8 του ν. 3270/ 2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) παρατεί−
νεται από τη λήξη της μέχρι την 31.12.2006.

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
δύναται να συνιστώνται επιτροπές για την κατάρτιση και 
επεξεργασία σχεδίων νόμων, κανονιστικών προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, καθώς και για 
τον καθορισμό προδιαγραφών τουριστικών προϊόντων 
και εγκαταστάσεων. Η αμοιβή των μελών των ως άνω 
επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 26
Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου από κρατήσεις ή 
εισφορές και μείωση δικαιωμάτων συμβολαιογράφων 

και υποθηκοφυλάκων 

1. Το Δημόσιο απαλλάσσεται από οποιαδήποτε κρά−
τηση, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε νομικού 
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προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικού οργανι−
σμού ή οποιουδήποτε τρίτου, για συμβάσεις, εμπράγμα−
τες ή ενοχικές, που καταρτίζει με οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό 
έγγραφο, για δημιουργία τουριστικών λιμένων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 29 και επόμενα του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 
Α΄). Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων 
και υποθηκοφυλάκων για τις συμβάσεις αυτές και κάθε 
άλλη προς πραγμάτωση αυτών πράξη περιορίζονται στο 
δέκα τοις εκατό (10%) των προβλεπομένων.

2. Τυχόν οφειλόμενα από το Δημόσιο δικαιώματα, ει−
σφορές, κρατήσεις ή αμοιβές προς Ν.Π.Δ.Δ. για συμβά−
σεις που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του 
ν. 2160/1993 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
απoσβέvvυνται, τυχόν δε καταβληθέντα δεν αναζητού−
νται. 

Άρθρο 27
Τουριστικά τρένα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανά−
πτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται 
τα κριτήρια προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών 
κυκλοφορίας, οι προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία 
του τουριστικού τρένου, τα απαιτούμενα δικαιολογητι−
κά ταξινόμησης, οι όροι λειτουργίας των τουριστικών 
τρένων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση 
των όρων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 30 
του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) του άρθρου 13 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄)».

Άρθρο 28

Η διάταξη της παραγράφου 32 του άρθρου 10 του ν. 
3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) τροποποιείται ως εξής: 

«32. Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού 
επιτρέπεται να πραγματοποιούν ξεναγήσεις χωρίς αμοι−
βή κατόπιν αδείας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε επίσημους προσκεκλη−
μένους και αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη χώρα 
στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων. Ξεναγήσεις σε αρχαιο−
λογικούς χώρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται 
και από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, 
σπουδαστές και μαθητές σχολείων.» 

Άρθρο 29
Εκμισθώσεις ακινήτων της Εκκλησίας

Στην παράγραφο 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 
(ΦΕΚ 118 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 
του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Οι παραπάνω διατάξεις του πρώτου και του τρίτου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για 
μακροχρόνιες μισθώσεις για τουριστικούς σκοπούς ακι−
νήτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της 
Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, 
των Ιερών Μονών και λοιπών Εκκλησιαστικών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των παραπάνω, των Ιε−
ρών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μονών του Αγίου 
Όρους, των Πατριαρχικών Μονών στη Θεσσαλονίκη, 
στη Χαλκιδική και στην Πάτμο.»

Άρθρο 30

Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 
3270/ 2004 (ΦΕΚ 187 A΄) προστίθεται διάταξη ως ακο−
λούθως:

«Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που 
αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της 
χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, 
ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδό−
σεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα 
οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε 
φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά 
αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με 
χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή 
ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να 
τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό 
και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος 
τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, 
που καταρτίζει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και 
ενεργειών απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.» 

Άρθρο 31
Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Τ.

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 
3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) προστίθενται στοιχεία (ε), (στ) 
και (ζ) ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών ή κάθε άλλου 
ένδικου βοηθήματος, καθώς επίσης και για την άσκη−
ση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και παρέχει 
στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. με έμμισθη εντολή ή σε 
άλλους δικηγόρους τη δικαστική πληρεξουσιότητα για 
την άσκηση αυτών. 

στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την αποδοχή των δικαστι−
κών αποφάσεων, καθώς και την παραίτηση από ένδικα 
μέσα.

ζ) Οι ως άνω υπό στοιχεία (ε) και (στ) περιγραφόμενες 
αρμοδιότητες δεν ισχύουν όταν πρόκειται για αμοιβές, 
αποζημιώσεις ή κάθε είδους παροχές που αναφέρονται 
στους υπαλλήλους και δικηγόρους του Οργανισμού.»

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3270/ 
2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 5Α και 5Β 
ως εξής:

«5Α. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. 
με αποφάσεις τους, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να μεταβιβάζουν 
συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους σε προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και σε προϊσταμένους Διευθύνσε−
ων. Επίσης μπορούν να παρέχουν στους ως άνω εξουσι−
οδότηση υπογραφής με εντολή τους, με απόφασή τους 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5Β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται 
οι αποδοχές του Προέδρου και οι αποζημιώσεις των 
λοιπών μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ε.Ο.Τ..»

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ.

1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/ 
2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6Α, η οποία 
έχει ως εξής:

«6Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και 
στο άρθρο 16 του π.δ. 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμ−
ματέας του Ε.Ο.Τ.. 



β) Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), όπως 
έγκριση σχεδίων, χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση του 
ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχει−
ρήσεων, καθώς επίσης και η σφράγιση αυτών, όπου 
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 
οι εντολές ελέγχου, εκδίδονται από τον προϊστάμενο 
της οικείας Π.Υ.Τ.. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις 
προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης σε τουρι−
στικές επιχειρήσεις από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., αυτές επιβάλλονται με 
απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ.. Επί επιβολής 
διοικητικού προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου της 
παράβασης και εισπράττεται για λογαριασμό του Ελλη−
νικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Προ της 
επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται 
ο υπόχρεος να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρι−
νίσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 4 
του ν. 2160/1993. 

γ) Εκκρεμείς διαδικασίες από την άσκηση προσφυγών 
στις επιτροπές προσφυγών των Περιφερειών που προ−
βλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 313/2001 περαιώνονται 
από την πενταμελή Επιτροπή της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 
Α΄) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 
του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρά−
ξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει 
την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής 
αποφάσεως, της Επιτροπής υποχρεουμένης να εκδώ−
σει αυτήν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της 
προσφυγής.»

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουν 
τα εξής:

α) Από τους πόρους που ορίζονται στο άρθρο 17 του 
π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α΄) ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προ−
ϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.. Τα παράβολα που προβλέπονται 
στα παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 
43 Α΄) μεταφέρονται από το Ελληνικό Δημόσιο και ει−
σπράττονται ως πόροι υπέρ Ε.Ο.Τ.. Η παράγραφος 4 του 
άρθρου 41 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) καταργείται.

β) Οι προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 19 Α΄) εγγυήσεις των 
Τουριστικών Γραφείων, για τη χορήγηση του ειδικού 
σήματος λειτουργίας, εκδίδονται στο εξής με δικαιούχο 
της εγγύησης τον Ε.Ο.Τ.. Οι ανωτέρω εγγυήσεις δίδο−
νται από τα Τουριστικά Γραφεία (Γενικού και Εσωτερι−
κού Τουρισμού) είτε με ομολογίες κατατιθέμενες στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαιούχο τον 
Ε.Ο.Τ. είτε με εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος, 
αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα (άρθρο 5 παρ. 
2 του ν. 393/1976) με δικαιούχο της εγγύησης τον Ε.Ο.Τ.. 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις καταπίπτουν με απόφαση του 
προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Τουρισμού Ε.Ο.Τ., υπέρ του Ε.Ο.Τ. μεν, προς κάλυψη των 
επιβαλλόμενων από τον Ε.Ο.Τ. διοικητικών προστίμων, 
υπέρ τρίτων δε, προς κάλυψη ολικά ή μερικά απαι−
τήσεων των δικαιούχων τρίτων από συναλλαγές του 

Τουριστικού Γραφείου (περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 
7 του άρθρου 5 του ν. 393/1976).

γ) Οι παρασχεθείσες μέχρι την κατάργηση των Υπη−
ρεσιών Τουρισμού των Περιφερειών εγγυήσεις, με δι−
καιούχο της εγγύησης του άρθρου 5 του ν. 393/1976 
το Ελληνικό Δημόσιο ή την Περιφέρεια, λογίζονται ως 
εγγυήσεις με δικαιούχο της εγγύησης τον Ε.Ο.Τ. και 
καταπίπτουν υπέρ αυτού. Καταπτώσεις εγγυήσεων, που 
τυχόν έχουν γίνει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι 
τη σύσταση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού 
(Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., εφόσον μέχρι την ισχύ του παρόντος 
άρθρου δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία απόδοσης 
στους δικαιούχους του προϊόντος της κατάπτωσης, 
λογίζονται ότι καταπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Τ. και τα τυ−
χόν ποσά που έχουν αποδοθεί από τον εγγυητή στο 
Δημόσιο ή στην Περιφέρεια αποδίδονται με ευθύνη και 
μέριμνα των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών επί 
αποδείξει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρι−
σμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., η οποία συνεχίζει τη σχετική 
διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 393/1976, 
όπως εκάστοτε ισχύουν.

δ) Οι προβλεπόμενες, από την παρ. 7η, άρθρο 1 της 
κ.υ.α. 514170/95 (ΦΕΚ 386 Β΄) και την παρ. 6α του άρθρου 
μόνου της απόφασης 523060/95 του Γενικού Γραμματέα 
Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 603 Β΄), εγγυήσεις για το ειδικό σήμα λει−
τουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. 
άνευ οδηγού και σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών 
Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) εκδίδονται με δικαιούχο τον Ε.Ο.Τ.. 
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων β΄ και γ΄ του 
παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις 
εγγυήσεις αυτές.

ε) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν και 
κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με από−
φαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ..

στ) Η υπεράσπιση των δικαστικών και εξώδικων υπο−
θέσεων του Ε.Ο.Τ. μπορεί να ανατίθεται και σε δικη−
γόρους των οικείων Πρωτοδικείων, που ορίζονται ως 
πληρεξούσιοι δικηγόροι του Οργανισμού, ύστερα από ει−
σήγηση, κατά περίπτωση, του προϊσταμένου της οικείας 
Π.Υ.Τ. ή του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της 
Κεντρικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή των δικηγόρων για τις 
δικαστικές υποθέσεις ορίζεται ίση με το ελάχιστο ποσό 
που προβλέπεται για τις προεισπράξεις, όπως εκάστοτε 
ορίζονται, ενώ για τις εξώδικες υποθέσεις καθορίζεται 
με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων, που ισχύουν για 
τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δημοσίου. 

ζ) Ο Ε.Ο.Τ. με τα αρμόδια όργανά του έχει τη γενική 
κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότη−
τας των πράξεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρι−
σμού (Π.Υ.Τ.), καθώς και τη διοικητική οργάνωση αυτών, 
όπως της στελέχωσής τους, του προσωπικού τους, της 
στέγασής τους, της υλικοτεχνικής υποδομής τους, της 
νομικής και δικαστικής συνδρομής τους, της εύρυθμης 
λειτουργίας τους. Συνιστάται στον Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Συ−
ντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες 
που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστι−
κής Ανάπτυξης.

η) Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
επιτρέπεται η μετάταξη ή μεταφορά στον Ε.Ο.Τ. και με 
την ίδια σχέση εργασίας των μονίμων ή με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων 
των Περιφερειών, που υπηρετούσαν στις Διευθύνσεις 
Τουρισμού των Περιφερειών κατά το χρόνο κατάργη−
σης αυτών με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6α του 
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ν. 3270/ 2004 (ΦΕΚ 187 Α΄). Η μετάταξη γίνεται ύστερα 
από αίτηση των υπαλλήλων, που υποβάλλεται εντός 
εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σε κενές 
οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας και κλάδου του 
Ε.Ο.Τ. με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο. 
Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου μεταφέρεται ύστερα από αίτηση των 
υπαλλήλων, που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη 
δημοσίευση του παρόντος, σε αντίστοιχες κενές θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου και, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες 
προσωποπαγείς θέσεις − οι οποίες καταργούνται με την 
με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου − με 
δέσμευση ισάριθμων κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
και σε ειδικότητες αντίστοιχες με τους κλάδους του 
μόνιμου προσωπικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Τουριστικής Ανάπτυξης είναι δυνατόν να ρυθμίζονται 
λεπτομέρειες αναγκαίες για την εφαρμογή της παρα−
γράφου αυτής.

Άρθρο 33
Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/ 
2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα 
θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική 
αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, 
συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του 
και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσί−
ων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και 
προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης, δι−
αφήμισης στην αλλοδαπή και ημεδαπή από κοινού με 
οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα της αλλοδαπής ή ημεδαπής στο εξωτερικό 
και το εσωτερικό.»

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/ 
2004 (ΦΕΚ 187 Α΄), προστίθεται παράγραφος 1Α, η οποία 
έχει ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, δύναται να συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Επιθεώρησης και να καθορισθούν 
οι αρμοδιότητές της.»

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 
(ΦΕΚ 198 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την πα−
ράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), 
προστίθεται παράγραφος 4Α, η οποία έχει ως εξής:

«4Α. Στα περιουσιακά στοιχεία της προηγούμενης πα−
ραγράφου περιλαμβάνονται και ακίνητα ιδιοκτησίας του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δομημένα ή μη, τα 
οποία κρίνονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων 
του Ε.Ο.Τ. απαραίτητα για τη στέγαση των ανά την 
Ελλάδα υπηρεσιών του ή των θυγατρικών του εται−
ρειών. Η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων αυτών 
περιέρχεται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Τ. από την έκδοση 
της παραπάνω απόφασης των αρμόδιων οργάνων.

Τα ως άνω ακίνητα δύναται να ανοικοδομούνται από 
τον Ε.Ο.Τ. δι’ αυτεπιστασίας ή να ανατίθενται προς 
ανοικοδόμηση σε εργολήπτες με το σύστημα της αντι−
παροχής.

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 2 έως 6 του Κανονισμού αγοράς, ανταλλαγής και 
πώλησης ακινήτων κ.λπ. του Ε.Ο.Τ., ο οποίος εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 5458/Ι/Δ της 30ής Ιανουαρίου/9ης Φε−
βρουαρίου 1963 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 50 Β΄και ΦΕΚ 134 Β΄).»

4. Το ειδικό επίδομα του άρθρου 15 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει για το προσωπι−
κό του Ε.Ο.Τ., καταβάλλεται και στο μετακλητό, καθώς 
και στο με έμμισθη εντολή προσωπικό, που υπηρετεί 
στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ανάλογα 
με την κατηγορία του, εφόσον το ανωτέρω προσωπικό 
μισθοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α΄ Μέρους 
του ν. 3205/2003. 

Άρθρο 34
Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας

 των τουριστικών καταλυμάτων

Το ειδικό σήμα λειτουργίας των τουριστικών καταλυ−
μάτων χορηγείται εφάπαξ. Για τη χορήγησή του από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., απαιτείται:

α. Για όλα τα τουριστικά καταλύματα αίτηση του επι−
χειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση 
νομικού προσώπου συνοδευόμενη από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α.α. Οικοδομική άδεια.
α.β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το 

σύνολο της εγκατάστασης. Για τη χορήγηση του πιστο−
ποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπη−
ρεσία μελέτη πυροπροστασίας, για μεν τα υφιστάμενα 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταλύματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 71/ 
1988 (ΦΕΚ 32 Α΄), για εκείνα δε για τα οποία πρόκειται 
να εκδοθεί οικοδομική άδεια μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
π.δ. 71/1988.

α.γ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

α.δ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού 
συστήματος του καταλύματος από τη Διεύθυνση Υγιει−
νής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή βεβαίωση 
σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου από 
τον οικείο Ο.Τ.Α.. 

α.ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου «Β» του φυ−
σικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εται−
ρείας.

β. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και κάμπινγκ 
επιπλέον: 

β.α. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) περί ενημερότητας των προς αυτό 
υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επι−
χείρησης.

β.β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση 
διορισμού διευθυντή, όπως αυτά καθορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 35
Ένταξη των οργανωμένων τουριστικών 
κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους 
στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/ 
1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 
1β του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), καταρ−
γείται. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1A του άρθρου 2 του 
ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως 
εξής: 
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«ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή 
χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).»

3. Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση 
του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται τα 
κριτήρια και η διαδικασία κατάταξης των οργανωμένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους σε 
κατηγορίες αστέρων, καθώς και οι τεχνικές και λειτουρ−
γικές προδιαγραφές αυτών.

Άρθρο 36

Το άρθρο 20 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) αντικαθί−
σταται ως εξής:

Άρθρο 20

1. Στις τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 
(Α και Β) του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 
(ΦΕΚ 199 Α΄), οι οποίες λειτουργούσαν κατά τη δημοσί−
ευση του παρόντος χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα 
λειτουργίας, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, 
ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, 
δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες 
διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Ε.Ο.Τ., μέχρι 
της υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στις διατάξεις 
του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α΄) και του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 
281 Α΄) αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 
μέχρι την 31.12.2006, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατά 
νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέχρι 
31 Οκτωβρίου 2006 αίτηση χορήγησης του ειδικού σή−
ματος λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, εφό−
σον δεν έχει ήδη υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση για τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 
Α΄) και αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (31.12.2006) 
δύναται να παραταθεί εφάπαξ μέχρι 31.12.2007.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
δύνανται να τροποποιούνται οι λειτουργικές και τεχνι−
κές προδιαγραφές που προβλέπονται στα προεδρικά 
διατάγματα 43/2003 (ΦΕΚ 43 Α΄) και 337/2000 (ΦΕΚ 281 
Α΄) για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε 
κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.»

Άρθρο 37

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δω−
ματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος με ευθύνη της προ−
μηθεύει εγκαίρως τους επιχειρηματίες του κλάδου, 
ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών 
συλλόγων ή των Ομοσπονδιών της, με τιμοκαταλόγους, 
εγκεκριμένα έντυπα δήλωσης τιμών, καθώς και κάθε 
άλλο ενημερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμοκατάλογοι θεωρούνται από 
τη Συνομοσπονδία ή τις τοπικές Ομοσπονδίες μέλη της 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι τοπι−
κές Ομοσπονδίες υποβάλλουν συγκεντρωτικά στις αρ−
μόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. 
ένα αντίγραφο της δήλωσης τιμών και την πρωτότυπη 
απόδειξη κατάθεσης των παραβόλων.

Άρθρο 38
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3105/ 
2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία, εί−
ναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχεια−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο της 
Ομοσπονδίας των εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε.Κ., έναν (1) 
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών 
Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων 
και τέσσερα (4) μέλη, διορίζεται δε με απόφαση του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμε−
τέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός 
Διευθυντής του Οργανισμού.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ομοσπον−
δία των Εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε.Κ. και η Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε. 
υποχρεούνται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
σχετική πρόσκληση του Υπουργού, να υποδείξουν τον 
εκπρόσωπό τους για το Δ.Σ.. Αν η προθεσμία αυτή πα−
ρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός διορίζει τα τρία (3) αυτά 
μέλη από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανά−
πτυξης ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς τουλά−
χιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το συ−
γκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα 
(4) τουλάχιστον μέλη του. Στο αίτημα των μελών αυτών 
για την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. πρέπει να αναγρά−
φονται και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα. 
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν, 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή απόφαση του Δ.Σ, 
οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή οι αναπληρωτές 
τους, ως εισηγητές των θεμάτων της αρμοδιότητάς 
τους.

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζεται ο Γραμ−
ματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από 
τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Ο.Τ.Ε.Κ..

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί, 
προ της λήξεως της θητείας, θέση μέλους του Δ.Σ., συ−
μπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, 
η θέση αυτή πληρούται με απόφαση του Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης για το εναπομένον της τριετούς 
θητείας χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., αυτό εξακολου−
θεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του 
νέου Δ.Σ..»

2. Η περίπτωση 1.14 της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του ν. 3105/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.14. Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μι−
σθώσεων, μελετών και την εκτέλεση έργων, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη, όπως ορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 3105/2003 καταργεί−
ται. 

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ. 

Στο άρθρο 24 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) προστίθε−
νται οι παρακάτω παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των 
διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων των Ι.Ε.Κ. υπέρ 
Ο.Τ.Ε.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Οργα−
νισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.).
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7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία 
εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ο.Τ.Ε.Κ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, λειτουρ−
γίας και κανονισμού κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. όπως:

α) Η μετατροπή, η συγχώνευση και κατάργηση ειδι−
κοτήτων.

β) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών 
των Ι.Ε.Κ..

γ) Ο κανονισμός κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ., 
ο οποίος θα περιλαμβάνει τη διάρκεια του έτους κα−
τάρτισης, την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών 
εξαμήνων και της πρακτικής άσκησης, τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφών, μετεγγρα−
φών, φοίτησης και εξετάσεων και τον τρόπο καταβολής 
των διδάκτρων.

δ) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευ−
ομένων των Ι.Ε.Κ..

ε) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λει−
τουργία των Ι.Ε.Κ..»

Άρθρο 40
Κάλυψη εξόδων εκπαιδευτικών εκδρομών του Ο.Τ.Ε.Κ.

Η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 
των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών και των Ι.Ε.Κ. 
του Ο.Τ.Ε.Κ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών εκ−
δρομών − πρακτική άσκηση − εσωτερικού ή εξωτερικού, 
βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε.Κ. ή και τα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιεί ο Οργανισμός. Τα 
ποσά που προβλέπονται για κάθε κατηγορία εξόδων 
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, 
μη δυνάμενα να υπερβούν τα όρια που ορίζονται με τις 
διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 
35 Α΄) της κατηγορίας IV των δημοσίων υπαλλήλων. Οι 
μετακινήσεις των σπουδαστών θα πραγματοποιούνται 
οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοϊκώς ή με μισθωμένα 
οχήματα δημόσιας χρήσης (πούλμαν). Κατ’ εξαίρεση και 
μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. 
επιτρέπεται η αεροπορική μετακίνηση.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την έναρξη του Εκπαι−
δευτικού Προγράμματος 2003−2006.»

Άρθρο 41

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 
3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακο−
λούθως: 

«Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από 
εισήγηση του Δ.Σ./Ο.Τ.Ε.Κ. καθορίζεται η αμοιβή των με−
λών, του γραμματέα και βοηθού γραμματέα του ειδικού 
εκλεκτορικού σώματος.»

Άρθρο 42
Πρόσβαση αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών 

Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) 
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης καθο−
ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη 
των αποφοίτων των Α.Σ.Τ.Ε. σε εξάμηνο των τμημάτων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. της χώρας, μετά 
από αξιολόγηση από τα οικεία τμήματα και με δυνατό−
τητα απαλλαγής από την πρακτική άσκηση.

Άρθρο 43

Το ειδικό επίδομα του άρθρου 15 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄) καταβάλλεται στο μόνιμο και στο με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 
προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ., καθώς και στους υπηρετούντες 
στον Ο.Τ.Ε.Κ. με έμμισθη εντολή. 

Άρθρο 44
Διατάξεις που αφορούν το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)

1. Οι καθυστερούμενες, μέχρι τη δημοσίευση του πα−
ρόντος νόμου, εισφορές προς το Ξενοδοχειακό Επι−
μελητήριο Ελλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, εξοφλούνται ως 
εξής: α) είτε εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων, 
β) είτε σε σαράντα (40) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 
έκπτωση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων. Το ποσό της κάθε δόσης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ. 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, υποβάλλεται αίτηση 
μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου. 

2. Όσοι επιλέξουν τη ρύθμιση της οφειλής εφάπαξ 
πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους 
μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου. Όσοι επιλέξουν την καταβολή της 
οφειλής σε δόσεις πρέπει να καταβάλουν την πρώτη 
δόση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, 
καθώς και προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) επί της 
κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής. Σε περίπτω−
ση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό 
αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποί−
ηση, προσαυξάνεται με τις προβλεπόμενες κάθε φορά 
επιβαρύνσεις. Για την καταβολή της κάθε δόσης απα−
ραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των τρεχουσών 
εισφορών. Η μη καταβολή της εφάπαξ οφειλής μέσα 
στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία ή η μη καταβολή 
έξι (6) δόσεων συνολικά, καθώς και η μη καταβολή των 
τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την απώλεια του 
παρεχόμενου με το άρθρο αυτό δικαιώματος ρύθμισης 
και η εξόφληση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις ήδη υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.

3. Οι υπέρ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
τρέχουσες εισφορές κάθε ημερολογιακού έτους των 
μελών του, οι αναφερόμενες στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 
307 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 
του άρθρου 1 του ν. 881/1979 (ΦΕΚ 58 Α΄), πληρώνονται 
ατόκως μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του ν. 881/1979 (ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.1.2005 το ελάχιστο όριο εισφοράς για κάθε 
τάξη ξενοδοχείων κ.λπ., όπως αυτή καθορίζεται ανω−
τέρω, δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε αριθμό κλινών μι−
κρότερο των τριάντα (30).»

Άρθρο 45

1. Το Ξ.Ε.Ε. εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των 
κύριων τουριστικών καταλυμάτων, τη μετάφρασή τους, 
τη μεταβίβαση των τίτλων αυτών και με βάση τις κα−
ταχωρίσεις στο τηρούμενο βιβλίο τίτλων, εκδίδει τη 
βεβαίωση για τον έχοντα επικρατέστερα δικαιώματα 
επί του τίτλου.

2. Οι τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1Α 
του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 υποχρεούνται να γνω−



στοποιούν τις τιμές στο Ξ.Ε.Ε., το οποίο τις θεωρεί και 
επιμελείται των διαδικασιών εκτύπωσης, αποστολής και 
θεώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων, των τιμοκαταλό−
γων και των πινακίδων τιμών.

Άρθρο 46

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και μετά από 
γνώμη του Δ.Σ του Ξ.Ε.Ε., εγκρίνεται Κώδικας δεοντο−
λογίας του ξενοδοχειακού επαγγέλματος, στον οποίο 
καθορίζονται και θέματα πειθαρχικού ελέγχου υπό του 
Ξ.Ε.Ε. επί των μελών του και επιβολής διοικητικών κυ−
ρώσεων.

Άρθρο 47
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Εταιρείας 

Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.

1. H διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 9 του 
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«9.α. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Απο−
κρατικοποιήσεων δύναται να υπάγεται στις διατάξεις 
του ν. 3049/2002 η διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκμίσθωσης, ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων του 
Ε.Ο.Τ., των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλ−
λευση ασκεί η «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» 
(Ε.Τ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2837/ 
2000, για την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης 
και τουριστικών υποδομών που κρίνεται ότι συμβάλ−
λουν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της 
χώρας.»

2. Οι εδαφικές εκτάσεις του Δημοσίου στη νήσο Ρόδο 
του Νομού Δωδεκανήσου, γαιών Αφάντου Ρόδου, με 
αριθμούς μερίδας Κτηματολογίου: 1081, εμβαδού: 950 
τ.μ., 1090, εμβαδού: 2.120 τ.μ. και 1935, εμβαδού 1.140 τ.μ. 
και γαιών Καλυθιών, το ½ εξ αδιαιρέτου της με αριθμό 
μερίδας Κτηματολογίου: 3396, εμβαδού: 2.800 τ.μ., χαρα−
κτηρίζονται Τουριστικά Δημόσια Κτήματα των άρθρων 
12α και 12γ του ν.δ. 180/1946 (ΦΕΚ 324 Α΄), όπως αυτά 
προστέθηκαν, δυνάμει του άρθρου 2 του α.ν. 827/1948 
(ΦΕΚ 258 Α΄). Η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω 
Τουριστικών Δημόσιων Κτημάτων ανατίθενται δια του 
παρόντος στην «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του ν. 3139/ 
2003 (ΦΕΚ 100 Α΄). 

3. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 
49 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) παρατείνεται από τότε 
που έληξε, μέχρι την 31.12.2007.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 
(ΦΕΚ 15 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής και η ισχύς της, 
πλην του εδαφίου δ΄, ανατρέχει στη δημοσίευση του 
εν λόγω νόμου:

«5.α) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των 
χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Νίκης, Ευζώνων, Δοϊρά−
νης, Προμαχώνα, Ορμενίου, Κήπων, Κακαβιάς και Κρυ−
σταλλοπηγής ανατίθεται στις κατά τόπους αρμόδιες 
Περιφέρειες. Η διαχείριση κάθε εσόδου από την εκμε−
τάλλευση των παραπάνω Συνοριακών Σταθμών γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν 
γένει δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή την Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού, σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και 
εκμετάλλευση των Συνοριακών Σταθμών του πρώτου 

εδαφίου, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από τις κατά 
τόπους αρμόδιες Περιφέρειες.

Εκκρεμείς δίκες για διαφορές σχετικές με τη διοίκη−
ση, διαχείριση και εκμετάλλευση των άνω Συνοριακών 
Σταθμών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις κατά τόπους 
αρμόδιες Περιφέρειες.

γ) Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από σύμβα−
ση του Ε.Ο.Τ. ή της Ε.Τ.Α. Α.Ε. σχετικά με τη διοίκη−
ση, διαχείριση και εκμετάλλευση των άνω Συνοριακών 
Σταθμών, ανεξάρτητα από το χρόνο γενέσεως αυτών, 
εκχωρούνται αυτοδικαίως στις κατά τόπους αρμόδιες 
Περιφέρειες, οι οποίες συνεχίζουν στο όνομά τους και 
για λογαριασμό τους τυχόν εκκρεμείς δίκες. 

δ) Οι κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες αποδίδουν 
ετησίως στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό 
(10%) επί των ακαθαρίστων μισθωμάτων των ακινήτων 
των υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων των Συ−
νοριακών Σταθμών, που η κυριότητά τους ανήκει στον 
Ε.Ο.Τ.. Το εν λόγω ποσό αποδίδεται εντός τριών (3) 
μηνών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής 
Ανάπτυξης καθορίζονται, εντός των αναφερόμενων στο 
πρώτο εδάφιο Συνοριακών Σταθμών, ο χώρος εγκατά−
στασης, οι όροι, η αρμοδιότητα κατασκευής, συντήρησης, 
εποπτείας και μέριμνας, καθώς και οι προδιαγραφές για 
τη στέγαση και λειτουργία Γραφείων Πληροφοριών του 
Ε.Ο.Τ.. Κάθε δαπάνη για την εγκατάσταση, κατασκευή, 
συντήρηση και λειτουργία των Γραφείων αυτών βαρύ−
νει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.. Στα γραφεία αυτά 
μπορούν να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Ε.Ο.Τ., υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών, 
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η μισθοδο−
σία των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει το φορέα 
προέλευσης.

στ) Τυχόν αξιώσεις του Δημοσίου, των αρμόδιων Πε−
ριφερειών, του Ε.Ο.Τ. και της Ε.Τ.Α. Α.Ε., έναντι αλλήλων, 
δεν αναζητούνται, εξαιρουμένων των δαπανών της Ε.Τ.Α. 
Α.Ε. για την αισθητική αναβάθμιση των Συνοριακών 
Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων, Κακαβιάς και 
Νίκης, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά στοιχεία 
ισολογισμών της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και οι οποίες συμψηφίζονται 
με ισόποσα μελλοντικά μερίσματα του Δημοσίου από 
την Ε.Τ.Α. Α.Ε..

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής 
Ανάπτυξης καθορίζονται σε περίπτωση επέκτασης των 
υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων ή ανέγερσης 
νέων κτιρίων σε χώρους των Συνοριακών Σταθμών, κυ−
ριότητας του Ε.Ο.Τ., οι όροι εκμετάλλευσης, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια.»

5. Η δημόσια εδαφική έκταση στην περιοχή του Αλίμου 
του νομού Αττικής, εμβαδού 31.500 τ.μ., η οποία απει−
κονίζεται υπό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Α στο 
θεωρημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού υπ’ 
αριθμ. 283/28.2.2005 τοπογραφικό διάγραμμα της ανώ−
νυμης εταιρείας «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», 
υπό κλίμακα: 1:2.000, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμί−
κρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν, χαρακτηρίζεται 
Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12α και 12γ του 
ν.δ. 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει του άρ−
θρου 2 του α.ν. 827/1948. Η διοίκηση και διαχείριση του 
ως άνω Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος ανατίθεται δια 
του παρόντος στην «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
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Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του 
ν. 3139/2003 (ΦΕΚ 100 Α΄).

Άρθρο 48
Τουριστικός Λιμένας Φαλήρου

1. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του 
ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τη μεταολυμπιακή χρήση του ως άνω τουρι−
στικού λιμένα εγκρίνεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα 
(Αρ. Σχεδίου 337, κλίμακας 1:1.000) της «Εταιρείας Του−
ριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», όπως αυτό θεωρήθηκε από 
τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Αθήνας και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών, στο οποίο περιγράφεται με τα 
στοιχεία Σ6−Σ7−Σ17−Σ18−Σ19−Σ20−Σ21−Σ21΄−Σ21΄΄−Σ22−Σ23−
Σ24−Σ24΄−Σ25΄−Σ25−Σ26−Σ27−Σ28−Σ29−Σ29α−Σ30−Σ30α−Σ8−
Σ9−Σ10−Σ11−Σ6 η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα 
και όπου αποτυπώνεται η θέση και διάταξη όλων των 
κατασκευών της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αυτού 
και καθορίζονται νέες οριογραμμές αιγιαλού και παρα−
λίας. Αντίτυπο του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κτιριακά και λιμενικά έργα εντός της χερσαίας 
και θαλάσσιας ζώνης, αντιστοίχως, του τουριστικού 
λιμένα, όπως εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό 
διάγραμμα, λογίζονται στο σύνολό τους νομίμως κα−
τασκευασθέντα.

Η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα θα εκδί−
δεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 8 
του ν. 2160/1993, επί του ως άνω διαγράμματος.»

2. Στο εδάφιο γ΄ περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του 
άρθρου 82 του ν. 3057/2002 προστίθεται και η χρήση 
γης: «Ελικοδρόμιο».

3. Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του 
ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η ανα−
βάθμιση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστά−
μενων κτιριακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται σύμφωνα 
με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία περί τουριστι−
κών λιμένων, στο πλαίσιο των οριζομένων στην παρ. 9(γ) 
του παρόντος άρθρου. Η επέκταση και ο εκσυγχρονι−
σμός των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων επι−
τρέπεται επίσης σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη 
νομοθεσία περί τουριστικών λιμένων.»

4. Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του 
ν. 3057/2002 μετονομάζεται σε εδάφιο στ΄ και τροπο−
ποιείται ως εξής:

«στ. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανα−
καλούνται αυτοδικαίως η 151/12.1.1996 απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πειραιά «Παραχώρηση κατά 
χρήση αιγιαλού−παραλίας στην περιοχή του Σταδίου 
Ειρήνης και Φιλίας στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και 
ΕΦΚ Υπ. Οικονομικών» και η ΤΥΔ/Φ040/577/3496/6.10.1995 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού «Οριστική 
Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης ζώνης αιγιαλού και 
παραλίας του χώρου του Σ.Ε.Φ. προς τη Γ.Γ.Α.», για τα 
τμήματα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που θα απο−
τελούν τη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, όπως 
καθορίζονται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη παραχώρησης χρή−
σης αιγιαλού και παραλίας στην πιο πάνω έκταση, οι δε 
σχετικές εκτάσεις και τα υφιστάμενα επ’ αυτών κτίσμα−
τα παραχωρούνται για εκμετάλλευση, για τις χρήσεις 
που αναφέρονται στην περίπτωση 9(γ), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περίπτωση 9(ε) του παρόντος. Η 

«Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικά 
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.») θα καταβάλει στο Δημόσιο την 
αξία των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην πιο πάνω 
έκταση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών καθορίζονται η αξία των εγκαταστάσεων 
αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής του ανωτέρω 
ποσού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Παραχωρούνται κατά χρήση στο «Ν.Π.Ι.Δ. Στάδιο Ει−
ρήνης και Φιλίας»: (α) εδαφική έκταση στο Φαληρικό 
Δέλτα, εμβαδού 22.000 τ.μ., που απεικονίζεται υπό τα 
στοιχεία α, β, γ, δ, ε, α στο συνοδεύον την παρούσα ρύθ−
μιση υπ’ αριθμ. 270Α/25.2.2005 τοπογραφικό διάγραμμα 
της «Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» κλίμακας 
1: 2.000, θεωρημένο από τον Ε.Ο.Τ., του οποίου αντίτυπο 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και (β) εδαφική έκταση 
στο Μικρολίμανο του Νομού Πειραιώς συνολικού εμβα−
δού 9.114 τ.μ., ήτοι εκτάσεις υπ’ αρ. 1 εμβαδού 3.351 τ.μ. 
και υπ’ αρ. 2 εμβαδού 5.763 τ.μ. που απεικονίζονται υπό 
τα στοιχεία α, β, γ, δ, α η πρώτη και υπό τα στοιχεία β, 
ε, ζ, η, θ, γ, β η δεύτερη στο συνοδεύον την παρούσα 
ρύθμιση υπ’ αριθμ. 339/3.5.2006 τοπογραφικό διάγραμμα 
της «Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» κλίμακας 
1:500, θεωρημένο από τον Ε.Ο.Τ., του οποίου αντίτυπο 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διοίκηση και διαχείρι−
ση των ανωτέρω εκτάσεων είχε ανατεθεί στην «Εται−
ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αρ. 
166/5.11.1968 ΠΥΣ σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 
και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης και των 
άρθρων 12 έως 23 του ν. 2636/1998, όπως τροποποιή−
θηκε από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2837/2000 και από 
το άρθρο 5 του ν. 3270/2004.

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχωρήσεις κατά 
χρήση από την «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» 
στο «Ν.Π.Ι.Δ. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» γίνονται για όσο 
χρόνο η πρώτη έχει τη διοίκηση και διαχείριση αυτών 
και αποτελούν τη συνολική αποζημίωση της «Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» προς το «Ν.Π.Ι.Δ. Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας» αναδρομικά και για όσο χρόνο η 
πρώτη έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
του τουριστικού λιμένα του Σ.Ε.Φ..»

5. Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 82 
του ν. 3057/2002 μετονομάζεται σε εδάφιο ε΄ και τρο−
ποποιείται ως εξής:

«ε. Η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του 
πιο πάνω τουριστικού λιμένα ανατίθεται στην «Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικά Τουριστι−
κά Ακίνητα Α.Ε.»), στην οποία παραχωρείται το δικαίωμα 
χρήσης του χώρου και για την εκτέλεση των σχετικών 
έργων. Η λειτουργία του τουριστικού λιμένα διέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις περί τουριστικών λιμένων.»

Άρθρο 49

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του 
ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρ−
θρο 46 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση ειδικού κτιρίου, που έχει ανεγερθεί 
νόμιμα με προγενέστερους όρους δόμησης ή και κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων ως προς το συντελεστή 
δόμησης ή ως προς την κάλυψη, μετά την αγορά και 
προσάρτηση στο αρχικό οικόπεδο, αρτίου οικοπέδου 
για την επέκταση του ειδικού κτιρίου, ο υπολογισμός 
του συντελεστή δόμησης και της κάλυψης γίνεται χωρίς 
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υπολογισμό του επιπλέον, από τον ισχύοντα κατά το 
χρόνο της αιτούμενης επέκτασης, συντελεστή δόμησης 
ή της επιπλέον κάλυψης, που είχαν εγκριθεί κατά πα−
ρέκκλιση των διατάξεων ή είχαν εφαρμοστεί σύμφωνα 
με τους προϊσχύοντες όρους δόμησης.»

Άρθρο 50

Καταργείται το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 
του από 30.6.1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 474 
Δ΄) και τα εδάφια β΄ και γ΄ αναριθμούνται σε α΄ και β΄ 
αντίστοιχα. 

Άρθρο 51

Στο άρθρο 21 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄) προστίθεται 
παράγραφος 7 ως ακολούθως: 

«7. Κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων δόμησης και 
με την τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του οικο−
δομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, επιτρέπεται η 
αλλαγή χρήσης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων εντός 
σχεδίου ή εντός οικισμού προ του 1923 και η ανάπτυξη 
σε αυτά δραστηριοτήτων που επιτρέπονται από τις 
υφιστάμενες για την περιοχή χρήσεις γης, εφόσον:

1) Τα τουριστικά καταλύματα έχουν ανεγερθεί νόμι−
μα.

2) Έχουν συμπληρώσει διάρκεια μεγαλύτερη των εί−
κοσι (20) ετών, από την ημερομηνία χορήγησης της 
πρώτης άδειας λειτουργίας.

3) Κατά την τελευταία επταετία δεν έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.

Η παρέκκλιση δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν τμήματα 
των παραπάνω κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί από 
την κατεδάφιση για την αρχική τους χρήση.

Οικοδομική άδεια για την αλλαγή χρήσης χορηγείται 
μετά από:

α) Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτο−
νικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.).

β) Καταβολή τέλους επανάχρησης του κτιρίου ίσου με 
το τέσσερα τοις εκατό (4%) της αντικειμενικής αξίας του 
οικοπέδου υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που εισπράτ−
τεται κατά τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) 
και διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων 
ανάπλασης και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος στα διοικητικά όρια του Ο.Τ.Α. αυτού. Σε 
περίπτωση κατεδάφισης του κτιρίου για οποιονδήποτε 
λόγο, η διάταξη αυτή δεν ισχύει. Τα παραπάνω ισχύουν 
αναλόγως και για κτίρια τουριστικών καταλυμάτων που 
έχουν ανεγερθεί εκατέρωθεν της εθνικής οδού Πατρών 
− Αθηνών − Θεσσαλονίκης − Ευζώνων (ΠΑΘΕ) και απέ−
χουν από τον άξονα αυτής έως 500 μέτρα.»

Άρθρο 52

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 
189 Α΄) αναριθμείται σε 1α και προστίθεται εδάφιο β΄ 
ως εξής:

«β. Επιτρέπεται η κατά χρήση παραχώρηση δημόσιων 
δασών ή δημόσιων δασικών εκτάσεων, που κρίνονται 
κατάλληλες για εγκατάσταση μηχανισμών με συρματό−
σχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι 
θάλαμοι και τηλεσκί) και έχουν σκοπό τη μεταφορά 
προσώπων από τουριστικές επιχειρήσεις, δήμους, οικι−
σμούς ή συγκροτήματα κατοικιών σε περιοχές ή θέσεις 
ιδιαίτερου αισθητικού ενδιαφέροντος. Η προβλεπόμενη 
παραχώρηση των ως άνω εκτάσεων γίνεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης είτε προς τον Ε.Ο.Τ. 
είτε προς τον οικείο Ο.Τ.Α. είτε προς τους φορείς της 
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 
Α΄) ύστερα από σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση 
και σχετική εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών 
τουρισμού του Ε.Ο.Τ. και της δασικής υπηρεσίας.

Για τους ίδιους ως άνω σκοπούς και με τις ίδιες 
προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών δασών 
ή δασικών εκτάσεων, μετά από προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη των ιδιοκτητών. Η προβλεπόμενη έγκριση χρή−
σης χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας. 

Τυχόν υφιστάμενες παρόμοιες εγκαταστάσεις συνε−
χίζουν τη δραστηριότητά τους υπό τον όρο της, εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους, χορήγησης 
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων της παραχώ−
ρησης ή έγκρισης χρήσης.»

Άρθρο 53

Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2160/ 
1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδή−
ποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί 
ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, 
υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού κα−
ταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος τιμω−
ρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική 
ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ ή και με τις δύο 
αυτές ποινές.»

Άρθρο 54

Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, μπορούν να προσδιορίζονται και άλλες, πέραν των 
υπαγομένων στο άρθρο 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), 
κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τουριστικό τομέα. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρ−
μόδιου Υπουργού ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδι−
αγραφές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία 
αυτών των επιχειρήσεων. 

Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του 
άρθρου 2 του ν. 2160/1993 καταργείται.

Άρθρο 55

1. Προστίθεται περίπτωση ε΄ στην παράγραφο 13 του 
άρθρου 1 του ν. 3270/2004, ως εξής: 

«ε. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
συνιστάται Γραφείο Υποδοχής Τουριστικών Επενδύσε−
ων, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Τουριστικής 
Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμο−
διότητες, η στελέχωση και η λειτουργία του.»

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
26 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) εφαρ−
μόζονται αναλόγως και για το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης για την επίτευξη του έργου υλοποίησης της 
διεθνούς τουριστικής προβολής της χώρας, των σχε−
τικών διεθνών υποχρεώσεων, του ελέγχου των χωρών 
υποδοχής, φιλοξενίας και εστιάσεως κατά τη διοργάνω−
ση συνεδρίων και άλλων τουριστικών εκδηλώσεων, κα−
θώς και της παροχής πληροφοριών στις πύλες εισόδου 
της χώρας και στις υπηρεσίες του Υπουργείου.  
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Άρθρο 56
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν στις 
επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
 του Κράτους

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 
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Βεβαίωση 
περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής

στο Ν. 4178/2013 για το παρακάτω ακίνητο.
 

 
Στοιχεία ιδιοκτητών:

 
Μηχανικοί:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

A/A Δήλωσης: 3182889

Κατάσταση Δήλωσης: Οριστική υπαγωγή

A/A Πρωτοκόλλου: 899270

Ηλεκτρονικός κωδικός: 5320E24B7FCA12E8

Ημ/νία δημιουργίας: 27/12/2015

Ημ/νία υπαγωγής: 29/12/2015

Τελευταία ενημέρωση: 29/12/2015 22:41:30

Περιγραφή: Ρύθμιση αυθαιρέτων βαση του Ν. 4178/2013 στην

Μαρίνα Αλίμου

Διεύθυνση: Μαρίνα Αλίμου, Άλιμος

TK: 17455

Δήμος: Αλίμου, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,  Αττικής

Τιμή ζώνης: 1.900,00 €

Πρόστιμο: 0,00 €

Πρόστιμο KX: 0,00 €

Πρόστιμο μειωτ. συντ.: 0,00 €

Πρόστιμο πισίνας: 0,00 €

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: 0,00 €

Συνολικά τμ ΚΧ: 389,87

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: 0

Συνολικά κμ πισίνας: 0

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτιριοδομικών παραβάσεων: 0

Eπώνυμο
Όνομα

΄Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας

Ποσοστό
συνιδιοκτησίας

Οδός Αρ.
Πόλη
ΤΚ

Τηλέφωνο
Κινητό
ΦΑΞ
Email

ΑΦΜ
ΑΦΜ εξωτερικού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

Φορέας Διαχείρισης
ΕΤΑΔ Α.Ε. 100%

ΒΟΥΛΗΣ 7
ΑΘΗΝΑ
10562

094537454
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ονοματεπώνυμο Α.Μ. ΤΕΕ/
Αρ. ΤΕΕ Ειδικότητα

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80977 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1999]
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Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:
Τιμή ζώνης 1.900,00 €
Οικοδομική Άδεια Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας Δ.Πράξη 505334/95 &502227/96
Εντός σχεδίου ή οικισμού Ναι
Επικρατούσα χρήση Υπηρεσίες
Τύπος κτιρίου Δημόσιο & ν. 3891/2010 αρθ.6 παρ.12δ
Παραδοσιακός οικισμός Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τμήματος πόλης

Φύλλο καταγραφής #1
Περιγραφή παράβασης Αποθήκη Υλικού Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 63,22 τμ κύριων χώρων

 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #2
Περιγραφή παράβασης Συνεργείο Ο.Τ. 3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 57 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #3
Περιγραφή παράβασης Β' Υποσταθμός Μαρίνας Ο.Τ.3
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4
Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 1,89 τμ κύριων χώρων

 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #4
Περιγραφή παράβασης Γραφεία Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 24,34 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #5
Περιγραφή παράβασης Γραφείο Διοίκησης  Ο.Τ.5
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 40,85 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Σελίδα 3 από 10

ΥΠΟΥΡΓΕ
ΙΟ

 Π
ΕΡ

ΙΒ
ΑΛΛΟΝΤΟ

Σ 
ΕΝ

ΕΡ
ΓΕ

ΙΑ
Σ 

& Κ
ΛΙΜ

ΑΤΙ
ΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ
Σ



 

 

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #6
Περιγραφή παράβασης Εντευκτήριο Ο.Τ.5
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 108,22 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #7
Περιγραφή παράβασης Ηλεκτρικοί Πίνακες Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 28,95 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0
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Φύλλο καταγραφής #8
Περιγραφή παράβασης WC Κοινού Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 1,98 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #9
Περιγραφή παράβασης Αντλιοστάσιο Αποθ. Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0,54 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #10
Περιγραφή παράβασης Αντλιοστάσιο WC2. Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 7,64 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης
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Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #11
Περιγραφή παράβασης Αντλιοστάσιο (Α) Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 24,77 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #12
Περιγραφή παράβασης Αντλιοστάσιο (Β) Ο.Τ.3
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 29,18 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
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Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #13
Περιγραφή παράβασης WC Κοινού Ο.Τ.2
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης
και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους:
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013  και αναστέλλεται για 30 χρόνια η
επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της
κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 1,29 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0
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Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης: 
 

Α/Α έργου συστήματος αμοιβών: 4511325 

Συνολικό ποσό παλαιοτέρων πληρωμών: 0,00 € 
 

Συντεταγμένες  γεωτεμαχίου(προσέγγιση):  4 7 3 3 0 6 . 9 8 0 7 8 0 6 2 8 3  4 1 9 6 1 1 4 . 8 5 0 5 6 3 0 3 3 , 4 7 3 4 2 0 . 7 5 1 8 4 1 5 0 3 7

4196231 .267462533 ,473460 .4394208789  4196347 .684362033 ,473521 .2937092541  4196411 .184489034 ,473592 .7313521294

4196437.642875284,473645.64812462963  4196379.434425534,473767.3567013801  4196360.913555158,473886.41943950555

4196323 .871814408 ,473992 .252984506  4196220 .684108033 ,474151 .00330200663  4196048 .704597407 ,474166 .8783337567

4196022 .246211157 ,474198 .62839725683  4196006 .371179407 ,474248 .899331132  4195919 .058504782 ,474288 .5869105072

4195839.683346031,474328.27448988234  4195805.287443906,474349.4411988824  4195768.245703156,474185.3992041318

4195643.89128778,473767.3567013801  4195654.4746422805,473640.35644737957  4195628.016256031,473526.5853865041

4195704.745576156,473624.4814156295  4195770.891541781,473312.2724578783  4196114.85056303  
 

 

Τεχνική έκθεση: Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στο Ν. 4178/2013 οι εξής υφιστάμενες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 389,87m2: Στο ΟΤ. 2 εντάσσεται

στο  Ν.  4178/2013:       1  Χώρος  WC κοινού  εμβαδού  1,29m2.  Επέκταση  του  υφιστάμενου  WC κοινούΣτο  ΟΤ.  3  εντάσσονται  στο  Ν.  4178/2013:

2.Αντλιοστάσιο αποθ. εμβαδού 0,54m2. Επέκταση του Αντλιοστάσιου αποθ.  3.Αντλιοστάσιο WC2 εμβαδού 7,64m2 για εξυπηρέτηση του WC2, βρίσκεται στην

ζώνη 4α του Ο.Τ.3   4.Αντλιοστάσιο (Α)  εμβαδού 24,77m2  για εξυπηρέτηση της Μαρίνας Αλίμου, βρίσκεται στην ζώνη 4α του Ο.Τ.3     5.Αντλιοστάσιο (Β)

εμβαδού 29,18m2  για εξυπηρέτηση της Μαρίνας Αλίμου, βρίσκεται στην ζώνη 4α του Ο.Τ.3.    6.Αποθ. Υλικού εμβαδού 63,22m2. Επέκταση της υφιστάμενης

Αποθ. Υλικού.   7.Β’ Υποσταθμός 1,89m2. Επέκταση του υφιστάμενου Β’ Υποσταθμού.    8.Συνεργείο 57,00m2 για εξυπηρέτηση της Μαρίνας Αλίμου,

βρίσκεται στην ζώνη 6β του Ο.Τ.3.   9.Ηλεκτρικοί πίνακες 28,95m2  για εξυπηρέτηση της Μαρίνας Αλίμου, βρίσκεται στην ζώνη 6β του Ο.Τ.3   10.Γραφείο

24,34m2  για εξυπηρέτηση της Μαρίνας Αλίμου, βρίσκεται στην ζώνη 6β του Ο.Τ.3    11.WC κοινού 1,98m2. Επέκταση του υφιστάμενου WC κοινού

Στο ΟΤ. 5 εντάσσονται στο Ν. 4178/2013:          12.Γραφεία Διοίκησης εμβαδού 40,85m2.Επέκταση του υφιστάμενου Γραφείου Διοίκησης.     13.Εντευκτήριο

εμβαδού 108,22m2 για εξυπηρέτηση της Μαρίνας Αλίμου, βρίσκεται στην ζώνη 6β του Ο.Τ.5  
 

Σχόλια:  
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Βεβαιώνεται ότι η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη.

 

 

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος Α/Α Ημ/νία
εισαγωγής Ποσό Κωδικός πληρωμής Λήξη

πληρωμής
Τελευταία
πληρωμή Κατάσταση εξόφλησης

Ποσοστό
ανταπόδοσης ΤΕΕ

1 28/12/2015 15,00 € 20700000318288981325 08/02/2016 28/12/2015 Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές
Ημ/νία

πληρωμής Ποσό Κωδικός πληρωμής Στοιχεία συναλλαγής Ημ/νία
εισαγωγής

28/12/2015 15,00 € 20700000318288981325 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 0001-19153610156126 29/12/2015
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Ιστορικό ενεργειών δήλωσης
Ημ/νία ενέργειας Ενέργεια

29/12/2015
22:41:30

Οριστική υπαγωγή

29/12/2015
22:37:35

Υπολογισμός προστίμου

29/12/2015
22:37:35

Υπαγωγή

28/12/2015
12:15:30

Αρχική υποβολή

Ιστορικό μεταβολής προστίμου
Ημ/νία Πρόστιμο ΚΧ Πρόστιμο ΒΧ Πρόστιμο

πισίνας
Πρόστιμο

παραβάσεων
Πρόστιμο

29/12/2015
22:37:35

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5320E24B7FCA12E8Έλεγχος ηλεκτρονικού κωδικού: 
https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx Σελίδα 10 από 10
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - 

ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο εφε-
ξής «Φορέας»), με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις 
σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί 
την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE». 

2. Σκοπός του Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπι-
στίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών 
και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιο-
κτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφά-
λειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. 
Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται με την καταχώριση 
νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή κα-
θορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη 
δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών 
μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουρ-
γίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 
(Α΄ 275). Στο σκοπό του Φορέα περιλαμβάνεται η γεω-
δαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας και η δημι-

ουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η 
οποία συστάθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 81706/6085/1995 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και μετο-
νομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται χωρίς 
να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). 

4. Ο Φορέας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη 
θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πά-
σης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσε-
ων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάθε 
είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες 
που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις 
οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του 
Φορέα, χωρίς ο Φορέας ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή 
τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση 
των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεμείς 
δίκες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα 
του Φορέα, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική 
ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους. 

5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της 
Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, 
καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και 
Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
7. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθη-
κοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 
Κω - Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονί-
κης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυ-
λάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της 
απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 

6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκο-
φυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 
Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

17 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 5

23



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ228 Τεύχος Α’ 5/17.01.2018

τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο υπολογισμός του 
πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματι-
κού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

2. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από 
το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία 
εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό 
διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης 
ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των πε-
ριοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα 
αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία 
κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης. 

4. Οι παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορη-
γούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς 
δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, 
εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους που υπη-
ρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοι-
νότητες αυτών. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών καθορίζεται σύστημα παρακολούθησης 
των οικονομικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 
άρθρου αυτού.». 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 350 

Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος του Ελληνικού Δη-
μοσίου λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μεταβιβάζεται 
στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 

Άρθρο 351

Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου 

1. Τα πλωτά στοιχεία, οι θαλάσσιες, χερσαίες, κτιρια-
κές και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα έργα εντός 
της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού 
λιμένα Αλίμου, όπως αποτυπώνονται εντός του χερσαί-
ου και θαλάσσιου χώρου με τα περιμετρικά στοιχεία 
Θ1, Θ2-Χ12, Χ13, Χ14, X14.1, Χ15, Χ16, Χ17, Χ18, Χ19, 
Χ20, Χ21, Χ22, Χ23, Χ24, Χ25, Χ26, Χ27, Χ28, Χ29, Χ30, 
Χ31, Χ32, Χ33, Χ34, Χ35, Χ36, Χ37, Χ38, Χ39, Χ40, Χ41, 
Χ42, Χ43, Χ44-Θ21, Θ22, Θ23, Θ1 στο από Δεκεμβρί-
ου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ. Σχεδίου 109.02 
κλίμακας 1:1250) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης (Τμήμα Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Μονάδων) της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», 
που συντάχθηκε από την τοπογράφο μηχανικό Χρύσα 
Βασιλοπούλου, θεωρήθηκε από τους προϊσταμένους 
των παραπάνω Διευθύνσεων πολιτικό μηχανικό Ιωάννη 
Φιλίππου και Δρ. αρχιτέκτονα μηχανικό Κωνσταντίνο 
Πλουμάκη, αντιστοίχως, και προσαρτάται στον παρόντα 
νόμο (Παράρτημα 3), χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους 
νομίμως υφιστάμενα. 

2. Για τη λειτουργία, την τροποποίηση, τη συμπλήρωση 
ή την επέκταση των εγκαταστάσεων του τουριστικού 

λιμένα Αλίμου έχουν εφαρμογή στο σύνολό τους οι δι-
ατάξεις των άρθρων 29 έως 34 του ν. 2160/1993 (Α΄118), 
όπως ισχύουν. 

Άρθρο 352 

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/
2012 (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4455/2017 (Α΄ 22), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το Ελ-
ληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκα-
ταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι 
των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε 
τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής 
δαπάνης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι προ-
καταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των 
υποχρεώσεων από τους φορείς, με κατάθεση σε ειδικό 
λογαριασμό, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου 
εδαφίου του παρόντος άρθρου.».

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/ 
2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 
4455/2017, προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ και 
εδάφιο ως εξής:

«ε. Οι κάθε είδους μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανο-
μένων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, από τον 
κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, μειώνονται κατά το ποσό της έκπτωσης 
που επιτυγχάνεται λόγω της χορήγησης των ανωτέρω 
προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

στ. Εάν φορέας της Γενικής Κυβέρνησης καθυστερεί 
την εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας πέραν 
των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής 
αυτού, η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών σε βάρος πιστώσεων που μετα-
φέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς 
τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διατάκτη, σε ειδικό 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου του ειδικού φορέα του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες». Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται από τον 
προϋπολογισμό του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που 
καθυστερεί την πληρωμή ή εποπτεύει τον φορέα της 
Γενικής Κυβέρνησης που καθυστερεί την πληρωμή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
νται τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών αυτών 
σε βάρος του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», 
καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα 
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπως 
ιδίως ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής 
των προκαταβολών της περίπτωσης γ΄.» 

Άρθρο 353

Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα 

1. Μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προ-
στίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙ-
ΝΗΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ, ως εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Βεβαίωση ΕΥΔΑΠ 







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Βεβαίωση Δήμου Αλίμου 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Συμβάσεις με αδειοδοτημένους φορείς συλλογής & 

μεταφοράς αποβλήτων 









































































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Πιστοποιητικό Πυροσπροστασίας 

 







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Άδεια Λειτουργίας Πρατήριο-Πλυντήριο οχημάτων
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