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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Τίτλος έργου 

Με τη Σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 35/01.06.2021 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σύρου ανατέθηκε η εκπόνηση της 

μελέτης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά 

και Ποσειδωνίας Σύρου» στα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές 

Α.Ε., ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Ε.Π.Ε. και Ιωάννης Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκπονείται στο πλαίσιο της αδειοδότησης των 

δικτύων αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Φοίνικα Σύρου και 

των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων. 

Με τον παρόντα φάκελο ζητείται η έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ , των αποχετευτικών 

δικτύων και του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης έως το γήπεδο της ΕΕΛ, καθώς και του έργου διάθεσης σε 

υφιστάμενες γεωτρήσεις για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, στην γειτονική περιοχή της 

εγκατάστασης. 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

των οποίων η κατασκευή και λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκεινται στην 

υποχρέωση μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους. Συγκεκριμένα, για την 

πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος έπειτα από τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

1.2 Είδος και μέγεθος 

Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ποσειδωνίας, 

Φοίνικα, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων , την κατασκευή της ΕΕΛ Φοίνικα Σύρου για την επεξεργασία των 

λυμάτων  και το έργο διάθεσης των επεξεργασμένων προς επαναχρησιμοποίηση για εμπλουτισμό του 

υδροφόρου μέσω υφιστάμενων πηγαδιών - γεωτρήσεων.  

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 

1.3.1  Θέση 

Τα προτεινόμενα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αναπτύσσονται εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του δικτύου 

συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων 

την επεξεργασία τους μέσω νέας ΕΕΛ που χωροθετείται στον οικισμό Φοίνικα και την διάθεση των 

επεξεργασμένων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, στην 

ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης .  

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 

Το νησί της Σύρου, ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων που υπάγεται διοικητικά στην 

αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο.  

Τα εξεταζόμενα έργα αποχέτευσης αναπτύσσονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, Δήμος Σύρου-Ερμούπολης και συγκεκριμένα στους οικισμούς Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσάς, 

Βήσσα και Αδειάτων. 
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Σχήμα 1-1: Χάρτης θέσης και διοικητικής υπαγωγής έργου 

 

1.3.3 Γεωγραφικές Συντεταγμένες 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες του εξεταζόμενου έργου σε ΕΓΣΑ 

’87. 

Πίνακας 1.1: Γεωγραφικές συντεταγμένες προτεινόμενου αποχετευτικού δικτύου 
 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

(ΕΓΣΑ ’87) (x, y) 

 Χ Υ 

Αρχή 578311,88Ε 4142349,02Ν 

Μέση 577799,39Ε 4140208,52Ν 

Τέλος 577884,88Ε 4137641,44Ν 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των 10 προτεινόμενων νέων Α/Σιων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1.2: Γεωγραφικές συντεταγμένες προτεινόμενων Α/σίων αποχέτευσης 
 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

(ΕΓΣΑ ’87) (x, y) 

 Χ Υ 

Α/Σ Γ1 577589.790 4141671.742 

Α/Σ Γ2 578097.059 4140970.896 

Α/Σ Φ1 577657.119 4139170.860 

Α/Σ Φ2 578144.683 4138546.941 

Α/Σ Φ3 578470.852 4138513.715 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
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 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ ’87) (x, y) 

 Χ Υ 

Α/Σ Β1 579227.567 4139627.913 

Α/Σ Π1 577828.437 4137819.895 

Α/Σ Π2 578296.983 4138061.758 

Α/Σ Π3 578134.187 4138120.604 

Α/Σ Π4 578980.128 4137572.551 

 

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου της νέας ΕΕΛ Φοίνικα είναι οι κάτωθι: 

X 577782.52, Y 4140198.30 

Οι συντεταγμένες του γηπέδου της ΕΕΛ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1.3: Γεωγραφικές συντεταγμένες νέου γηπέδου ΕΕΛ Φοίνικα 

 

Οι συντεταγμένες του έργου διάθεσης  το οποίο περιλαμβάνει το δίκτυο διάθεσης, και τα σημεία διάθεσης 

(υφιστάμενα σημεία και μια νέα γεώτρηση) έχουν ως εξής: 

Πίνακας 1.4: Γεωγραφικές συντεταγμένες δικτύου διάθεσης 
 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

(ΕΓΣΑ ’87) (x, y) 

 Χ Υ 

Αρχή 577914,90Ε 4142207,09Ν 

Μέση 577781,24Ε 4140234,51Ν 

Τέλος 579082,32Ε 4139767,11Ν 
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Πίνακας 1.5: Γεωγραφικές συντεταγμένες σημείων διάθεσης 

Α/Α Περιοχή Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 
’87) (x, y) 

  x y 

1 Νεκροταφείο Φοίνικα 578063,778 4140277,917 

2 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577740,515 4139979,585 

3 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577692,725 4140323,189 

4 Φυτώριο Βήσσα 578878,88 4139418,202 

5 Φυτώριο Βήσσα 579098,294 4139756,694 

6 Ποταμός  579131,272 4139764,099 

7 Πηγάδι Φοίνικα 578319,208 4139346,608 

8 Πηγάδι Βήσσα 578881,63 4139564,72 

9 Πηγάδι Βήσσα 578917,449 4139462,252 

10 Πηγάδι Βήσσα 578857,989 4139524,382 

11 Πηγάδι Φοίνικα 577456,991 4139313,984 

12 Γαλησσάς  578062,884 4141251,752 

13 Γαλησσάς  578372,588 4141906,179 

14 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577847,816 4140121,227 

15 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577764,95 4140227,652 

16 Γαλησσάς 578216,371 4142237,33 

17 Άσπρος Γκρεμός 578402,959 4140577,975 

18 Γαλησσάς 578273,776 4141998,815 

19 Γαλησσάς 577852,113 4142199,118 

20 Γαλησσάς 578009,351 4141589,656 

21 Γαλησσάς 578170,082 4141833,71 

22 Γαλησσάς 577841,562 4141220,749 

23 Φοίνικας 578178,68 4139312,615 

ΝΕΑ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

Φοίνικας 577136.05 413950,134 

1.4 Κατάταξη έργου 

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 37674/2016 

(ΦΕΚ 2471/Β/2016) και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022), το εξεταζόμενο έργο ανήκει 

στη 4η Ομάδα (Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) με α/α 20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό 

υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) με Π < 100.000 της Α2 υποκατηγορία. 
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Το εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο συλλογής – μεταφοράς των λυμάτων και οι αγωγοί διάθεσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων, που εμπίπτουν στα έργα α) ‘Κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου 

πόλεων και ορίων οικισμών’ και β) ‘Αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων’, σύμφωνα με την 

παραπάνω Υ.Α (1958/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συμπαρασύρονται από την ΕΕΛ και 

κατατάσσονται στην ίδια υποκατηγορία (Α2). 

Το έργο στο σύνολό του κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. 

1.5 Φορέας έργου 

Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμούπολης  

ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 16, 84100 ΣΥΡΟΣ  

Τηλ.: 22810 87929 

Fax:  22810 88100 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Βακόνδιος  

1.6 Περιβαλλοντικός Μελετητής 

ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. 

Περρίκου 32 

115 24 Αθήνα 

Τηλ. 210-6974600, φαξ 210-6983657 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούση (Συνεργάτης) 

email. nama@namanet.gr 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1 Υπό μελέτη έργο  

Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα 

προτεινόμενα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αναπτύσσονται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής 

και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνίας, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων, την 

επεξεργασία τους μέσω νέας ΕΕΛ που χωροθετείται στον οικισμό Φοίνικα και την διάθεση των 

επεξεργασμένων για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα μέσω 23 υφιστάμενα πηγάδια-γεωτρήσεις στην 

ευρύτερη περιοχή. 

2.2 Αποστάσεις του έργου ή της δραστηριότητας 

Η άμεση και η ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου, δεν περιλαμβάνουν τμήματα των ζωνών που είναι 

ενταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, ούτε βρίσκονται πλησίον αυτών. Δεν 

διέρχεται από δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. 

Το έργο δεν εμπλέκεται με οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, 

οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης κλπ. 

2.3 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα: 

 Κατασκευή νέας ΕΕΛ Φοίνικα Ισοδύναμου πληθυσμού 11.120 Β’ Φάση που θα περιλαμβάνει: 

 Διάταξη προεπεξεργασίας ( εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση) 

 Εξισσορόπηση – Λεπτοεσχάρωση ( δεξ. εξισορρόπησης, δεξ. έκτακτης αποθήκευσης, 

λεπτοεσχάρωση) 

 Βιολογική επεξεργασία ( 2 βιολογικοί αντιδραστήρες, Α/Σ ανακυκλοφορίας ιλύος, Μεμβράνες 

διήθησης, δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος) 

 Απολύμανση (UV κλειστού τύπου στους καταθλιπτικούς αγωγούς των αντλιών  διάθεσης) 

 Επεξεργασία ιλύος (Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, κάδοι, υγειονοποίηση ιλύος με ασβέστη) 

 Κτιριακά έργα (Κτίριο Προεπεξεργασίας, Κτίριο Φυσητήρων / Χημικών, Κτίριο Ιλύος , Κτίριο 

Λειτουργίας) 

 Δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 1.000 m3 

 Έργα διάθεσης ανακτημένου νερού για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα σε υφιστάμενες 

γεωτρήσεις πηγάδια που περιλαμβάνουν: 

 o νέα γεώτρηση σε ενδεδειγμένη θέση για εμπλουτισμό υδροφόρου (διάταξη ασφαλείας) 

 o κατασκευή δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση συνολικού μήκους 13.608m για διάθεση σε 

23 υφιστάμενα πηγάδια – γεωτρήσεις 

 Έργα αποχέτευσης που περιλαμβάνουν: 

 o κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 43.500m περίπου Καταθλιπτικοί 

αγωγοί μήκους 4.620m και βαρυτικοί αγωγοί 38.843m. 

  Δέκα Α/σία. 

2.4 Επιπτώσεις από Λειτουργία του Έργου 

Στη συνέχεια καταγράφονται συνοπτικά οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου όσον 

αφορά το έδαφος, τον αέρα, τα ύδατα, τη χλωρίδα και την πανίδα, το θόρυβο, τις χρήσεις γης, την υγεία των 
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κατοίκων της περιοχής, την πολιτιστική κληρονομιά, την αισθητική του τοπίου γενικά για όλες τις 

προτεινόμενες θέσεις. 

- Έδαφος: Τα προτεινόμενα έργα σχετίζονται με εκτεταμένες επεμβάσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής οι οποίες περιλαμβάνουν τη διάνοιξη σκαμμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών και τη 

διαμόρφωση του γηπέδου για τη κατασκευή της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Η διάθεση των 

επεξεργασμένων λυμάτων δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα του εδάφους, αφού η διάθεση θα 

γίνεται για τον εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα μέσω υφιστάμενων γεωτρήσεων. Συνολικά, οι επιπτώσεις 

θεωρούνται μέτρια σημαντικές, μερικώς αναστρέψιμες και μακροχρόνιες. 

- Αισθητική τοπίου: Το σύνολο των παρεμβάσεων (Α/Σ, μονάδα βιολογικού καθαρισμού, έργο διάθεσης) θα 

είναι απολύτως συμβατά και εναρμονισμένα με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και δεν θα προκαλέσουν 

δυσμενείς επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου.  

- Αέρας. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης σχετίζονται με 

την παραγωγή σκόνης κατά τη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων (αγωγοί αποχέτευσης, εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων κλπ). Κατά τη φάση λειτουργίας, η παραγωγή και διαφυγή οσμών κατά την 

επεξεργασία των λυμάτων δεν θεωρείται πιθανή δεδομένου ότι η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με 

κατάλληλο σύστημα απόσμησης. Συνολικά οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα θεωρούνται μέτρια σημαντικές, 

αναστρέψιμες και βραχυχρόνιες. 

- Ύδατα. Θετική επίπτωση τόσο στην ποιότητα των θαλάσσιων όσο και των υπόγειων υδάτων από τη 

σταδιακή παύση της λειτουργίας των βόθρων των εξυπηρετούμενων οικισμών. 

- Χλωρίδα – Πανίδα. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις σχετίζονται με περιορισμένες επιπτώσεις στα 

οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης κυρίως μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.  

- Πολιτιστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στο πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης.  

2.5 Προτεινόμενα μέτρα 

Η υπό εξέταση δραστηριότητα είναι στην ουσία ένα έργο προστασίας του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου 

οι τελικές επιδράσεις θεωρούνται κατ’ εξοχήν θετικές. Τα προτεινόμενα μέτρα αναλύονται στο κεφάλαιο 11 

και περιλαμβάνουν ουσιαστικά προτάσεις για την ορθή λειτουργία τους. 

Συνοπτικά προτείνονται τα ακόλουθα καταρχήν μέτρα. 

• Να αποφευχθούν οι μήνες με σημαντικά γεγονότα βροχοπτώσεων για την εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών, έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στο 

έδαφος/υπέδαφος (topsoil/subsoil). Ακόμη να περιοριστούν οι χωματουργικές εργασίες τους μήνες 

που εμφανίζουν ισχυρούς ανέμους έτσι ώστε να μειωθούν οι οχλήσεις από την σκόνη των 

κατοικημένων περιοχών. Προτείνεται η περίοδος Μάρτιος – Ιούνιος και Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 

όπου και η τουριστική κίνηση αναμένεται μικρή. 

• Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον, 

ιδιαίτερα κατά την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων  (π.χ. χρήση 

κατεσιγασμένων μηχανημάτων με σήμανση CE, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων). 

• Η μεταφορά πάσης φύσεως χωματισμών και αδρανών υλικών θα γίνεται με φορτηγά που φέρουν 

καλυμμένη καρότσα. 

• Απαγορεύεται αυστηρώς η αμμοληψία από τις τουριστικές παραλίες της νήσου και η διάθεση 

χωματισμών και ακατάλληλων υλικών εντός της κοίτης υφιστάμενων ρεμάτων, τάφρων, χειμάρρων 

και παραλιών της νήσου. 

• Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στη φάση κατασκευής του έργου πρέπει να φέρουν 

σήμανση συμμόρφωσης CE και ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 37393/2028/2003. 
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• Προτείνονται τα ακόλουθα όρια εκροής για το ανακτημένο νερό των οικισμών Φοίνικα, 

Ποσειδωνίας, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων για διάθεση για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα 

και απεριόριστη άρδευση: 

Πίνακας 2.1: Όρια εκροής 

Διάθεση/Επαναχρησιμοποίηση Όρια εκροής 

Εμπλουτισμός υπόγειων 
υδροφορέων 

 SS ≤ 2 mg/L (80% δειγμάτων) 

 BOD5 ≤10 mg/L (80% δειγμάτων) 

 Θολότητα ≤ 2  (διάμεση τιμή) 

 ΕC ≤ 2 /100ml (80% δειγμάτων) 

               ≤20 /100ml (95% δειγμάτων) 

 TN ≤15 mg/L 

 

 

• Η παραγόμενη ιλύς από τη νέα ΕΕΛ θα έχει υποστεί αφυδάτωση και υγειονοποιημένη θα οδηγείται 

σε κάδους και εν συνεχεία σε διάθεση προς γεωργική χρήση ή προς ανάμιξη με τα απορρίμματα. 

2.6 Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Τα οφέλη του έργου για την τοπική οικονομία και το περιβάλλον σχετίζονται με το γεγονός ότι τα λύματα 

των αποχετευόμενων οικισμών δεν θα διοχετεύονται πλέον σε απορροφητικούς και στεγανούς βόθρους, με 

ενδεχόμενη τη ρύπανση του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, αλλά θα συλλέγονται από 

δίκτυο αποχέτευσης και οδηγούνται σε ΕΕΛ για την πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία τους. Έτσι, 

εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής εν γένει, μέσω της διασφάλισης της 

καλής ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και την απαλλαγή των κατοίκων από μια επιπλέον 

δαπάνη για τη διάθεσή των λυμάτων τους μέσω ιδιωτικών εταιριών συλλογής και διάθεσης. Ακόμα για την 

εθνική οικονομία το έργο είναι σημαντικό καθώς εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών λυμάτων. 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι πολλά και σημαντικά. Συνοπτικά αναφέρουμε τα 

εξής:  

• Ικανοποίηση των απαιτήσεων της κείμενης (Κοινοτική και Εθνικής) νομοθεσίας περί επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων. 

• Προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

• Πρόσθετες θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής (κυρίως) και φάση λειτουργίας του έργου. 

• Επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση ώστε να 

καλύπτονται κάποιες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό 

λόγω της έλλειψης αποθεμάτων.  

• Βελτίωση ποιοτική και ποσοτική των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής μελέτης που 

σήμερα χαρακτηρίζονται από κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση με τον εμπλουτιμό 

των υπόγειων υδροφορέων μέσω 23 υφιστάμενων πηγαδιών- γεωτρήσων κατοίκων της περιοχής 

μελέτης. 

2.7 Εναλλακτικές λύσεις 

Η μη πραγματοποίηση οποιουδήποτε έργου αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των οικισμών Φοίνικα, 

Ποσειδωνίας,  Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων (μηδενική λύση) θα είχε σαν αποτέλεσμα να συνεχιστούν και 
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να επιδεινωθούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και υγειονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα 

λόγω των ανεπαρκών συστημάτων διαχείρισης των υγρών αστικών αποβλήτων των οικισμών. Επιπλέον, η 

υλοποίηση έργων συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συνδέεται άμεσα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

και επομένως και με πιθανά πρόστιμα εφόσον δεν γίνει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές. Επομένως η 

μηδενική λύση απορρίπτεται ως εναλλακτική λύση για το προτεινόμενο έργο. 

Από την εξέταση του τοπογραφικού χάρτη και της μορφολογίας της περιοχής του έργου, από επιτόπου 

επισκέψεις στην περιοχή και με σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑ, εξετάστηκαν στα πλαίσια της Προκαταρκτικής 

μελέτης τρεις πιθανές θέσεις χωροθέτησης της ΕΕΛ.  

Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη είναι η μορφολογία της περιοχής, από την οποία 

προσδιορίζονται τα ακριβή έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων (αριθμός αντλιοστασίων, μήκος 

καταθλιπτικών και βαρυτικών αγωγών) και η ύπαρξη ή όχι δημοτικών εκτάσεων που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν (κάτι που μειώνει το κόστος και το χρόνο ωρίμανσης του έργου).  

Όσον αφορά στα έργα διάθεσης εξετάστηκε η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, τόσο 

για απεριόριστη άρδευση, όσο για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα.  

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με την Προκαταρκτική Μελέτη εκπονήθηκε το 2019, Υδρογεωλογική Μελέτη 

για την διερεύνηση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής με σκοπό την εύρεση του τρόπου 

διάθεσης. Στο πλαίσιο της εν λόγω Υδρογεωλογικής Μελέτης ως πρώτη εκτίμηση φαινόταν ότι δεν είναι 

δυνατή η διάθεση μέσω των υφιστάμενων γεωτρήσεων, ωστόσο στο επόμενο στάδιο της προμελέτης και σε 

συνεννόηση με κατοίκους την Υπηρεσία και την Δ/νση Υδάτων συμφωνήθηκε η διάθεση σε υφιστάμενες 

γεωτρήσεις και η χρήση μιας νέας γεώτρησης ως διάταξης ασφαλείας . Ως εκ τούτου στην συγκριτική 

αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων της προκαταρκτικής είχε θεωρηθεί η διάθεση μέσω νέων 

γεωτρήσεων, σε κατάλληλες θέσεις. Στη μία εκ των τριών εναλλακτικών λύσεων εξετάσθηκε η διάθεση των 

επεξεργασμένων λυμάτων μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, λόγω της εγγύτητας με το θαλάσσιο όγκο. 

Επιπλέον, καθώς η εν λόγω συγκριτική αξιολόγηση έγινε με στοιχεία της προκαταρκτικής Μελέτης η 

Εναλλακτική Λύση Ι που είναι και η προτεινόμενη στο επόμενο στάδιο διαφοροποιήθηκε ελαφρώς ως προς 

το ακριβές οικόπεδο, τις οδεύσεις των αγωγών και τον αριθμό των αντλιοστασίων. Ωστόσο για τις ανάγκες 

τις συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων (θέσεων ΕΕΛ κλπ.) στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα ευρήματα της προκαταρτικής καθώς η προτεινόμενη λύση δεν διαφοροποιείται εν γένει 

σε τέτοιο βαθμό που να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής. 

Τα κριτήρια που εξετάστηκαν είναι κοινωνικά (που περικλείουν την κοινωνική αποδοχή και την ορθότερη 

χωροταξική ένταξη του έργου στην έκταση του νησιού), κριτήρια ιδιοκτησιακού καθεστώτος (κάτι που 

μειώνει σημαντικά τον χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου), περιβαλλοντικά (ως προς τη 

βιωσιμότητα της λύσης, βάσει των δυνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) και 

οικονομικά (έχει κοστολογηθεί η κατασκευή και η λειτουργία, ήτοι το κόστος ενέργειας, συντήρησης και 

προσωπικού όλων των απαιτούμενων έργων για χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας). 

Η πρώτη εναλλακτική θέση που εξετάστηκε (Εναλλακτική Θέση I) χωροθετείται σε χώρο στα δυτικά του 

νησιού ανάντη του οικισμού Φοίνικα, σε δημοτική έκταση. Η δεύτερη εναλλακτική θέση που εξετάζεται 

(Εναλλακτική Θέση ΙΙ) χωροθετείται δυτικά του νησιού  ανάντη του οικισμού Ποσειδωνίας και κατάντη της 

περιοχή των Αδειατών σε δημοτική έκταση. Η τρίτη εναλλακτική θέση που εξετάζεται (Εναλλακτική Θέση ΙΙΙ) 

χωροθετείται νότιο δυτικά του νησιού σε λοφώδη έκταση της χερσονήσου σε μεγάλη απόσταση από 

οικισμό. 

Με βάση τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της 

ΕΕΛ Ποσειδωνίας - Φοίνικα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Ως βέλτιστη λύση χωροθέτησης της ΕΕΛ προκύπτει η Εναλλακτική Λύση Ι, σύμφωνα με την οποία η 

ΕΕΛ χωροθετείται στα δυτικά του νησιού ανάντη του οικισμού Φοίνικα. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Βασικά στοιχεία του έργου 

Τα προτεινόμενα έργα αποχέτευσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του δικτύου 

συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνίας,  Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων, 

την επεξεργασία τους μέσω νέας ΕΕΛ που χωροθετείται στον οικισμό Φοίνικα με την μέθοδο ενεργού ιλύος 

με παρατεταμένο αερισμό με μεμβράνες διήθησης (MBR) και την διάθεση των επεξεργασμένων για 

εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα μέσω είκοσι τριών (23) υφιστάμενων πηγαδιών-γεωτρήσεων στην 

ευρύτερη περιοχή. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα κάτωθι έργα: 

 Κατασκευή νέας ΕΕΛ Φοίνικα Ισοδύναμου πληθυσμού 11.120 Β’ Φάση που θα περιλαμβάνει: 

o Διάταξη προεπεξεργασίας ( εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση) 

o Εξισσορόπηση – Λεπτοεσχάρωση ( δεξ. εξισορρόπησης, δεξ. έκτακτης αποθήκευσης, 

λεπτοεσχάρωση) 

o Βιολογική επεξεργασία ( 2 βιολογικοί αντιδραστήρες, Α/Σ ανακυκλοφορίας ιλύος, 

Μεμβράνες διήθησης, δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος) 

o Απολύμανση (UV κλειστού τύπου στους καταθλιπτικούς αγωγούς των αντλιών  διάθεσης) 

o Επεξεργασία ιλύος (Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, κάδοι, υγειονοποίηση ιλύος με ασβέστη) 

o Κτιριακά έργα (Κτίριο Προεπεξεργασίας, Κτίριο Φυσητήρων / Χημικών, Κτίριο Ιλύος , Κτίριο 

Λειτουργίας) 

o Δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 1.000 m3 

 Έργα διάθεσης που περιλαμβάνουν: 

o νέα γεώτρηση σε ενδεδειγμένη θέση για εμπλουτισμό υδροφόρου (διάταξη ασφαλείας) 

o κατασκευή δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση συνολικού μήκους 13.608m για διάθεση 

σε 23 υφιστάμενα πηγάδια – γεωτρήσεις 

 Έργα αποχέτευσης που περιλαμβάνουν: 

o κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 43.500m περίπου και 10 Α/σίων. 

Καταθλιπτικοί αγωγοί μήκους 4.620m και βαρυτικοί αγωγοί 38.843m. 

3.2 Ιστορική Εξέλιξη του έργου 

Με τη Απόφαση υπ’ αριθμόν 05/16-01-2019 του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ ανατέθηκε η εκπόνηση της Προκαταρκτικής 

Μελέτης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα και 

Ποσειδωνίας Σύρου» στη εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.. Η εν λόγω σύμβαση 

περιελάμβανε επίσης την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτη με σκοπό την διερεύνηση του υδρογεωλογικού 

υποβάθρου της περιοχής και τη δυνατότητες διάθεσης  για επαναχρησιμοποίηση. 

Εν συνεχεία με τη Σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 35/01.06.2021 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σύρου ανατέθηκε η 

εκπόνηση της μελέτης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, 

Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας Σύρου» στα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι 

Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Ε.Π.Ε. και Ιωάννης Φραντζής 

& Συνεργάτες Ε.Π.Ε. 

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει: 

1. Τοπογραφική μελέτη για το εσωτερικό των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά, Αδειατά και 

Ποσειδωνίας και στο γήπεδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και τη θέση διάθεσης του 

ανακτημένου νερού μέσω νέας γεώτρησης. 

2. Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη, που περιλαμβάνει εργασίες υπαίθρου (δύο τουλάχιστον γεωτρήσεις 

στο οικόπεδο της εγκατάστασης και στη θέση της γεώτρησης διάθεσης του ανακτημένου νερού, 

εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης). 
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3. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και διάθεσης, που περιλαμβάνει 

διαστασιολόγηση των βασικών μονάδων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνική περιγραφή 

και σχέδια, προϋπολογισμός (Υδραυλική μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, Χημικοτεχνική μελέτη). 

4. Μελέτη Δικτύου Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων των οικισμών της περιοχής μελέτης, που 

περιλαμβάνει διαστασιολόγηση των βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών και αντλιοστασίων, 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, τεχνική περιγραφή και σχέδια, 

προϋπολογισμός (Υδραυλική μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη).  

5. Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το σύνολο των έργων. 

3.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά έργου 

3.3.1 Εισαγωγή 

Τα προτεινόμενα έργα αποχέτευσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του δικτύου 

συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνίας,  Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων, 

την επεξεργασία τους μέσω νέας ΕΕΛ και την διάθεση των επεξεργασμένων για εμπλουτισμό υδροφόρου 

ορίζοντα μέσω είκοσι τριών (23) υφιστάμενων πηγαδιών-γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

3.3.2 ΕΕΛ Φοίνικα - διάθεση 

Η νέα ΕΕΛ Φοίνικα Σύρου, προβλέπεται να χωροθετηθεί σε διαθέσιμη έκταση γηπέδου 3,5 στρεμμάτων 

περίπου στην περιοχή του οικισμού Φοίνικα. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύματα των οικισμών 

Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας Σύρου. Η νέα ΕΕΛ που χωροθετείται στον οικισμό Φοίνικα 

επιλέχθηκε η κατασκευή με την μέθοδο ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με μεμβράνες διήθησης 

(MBR) και την διάθεση των επεξεργασμένων για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα μέσω είκοσι τριών (23) 

υφιστάμενων πηγαδιών-γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο σχεδιασμός νέας ΕΕΛ Φοίνικα γίνεται για τα ακόλουθα φορτία:  

Πίνακας 3.1: Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ Φοίνικα 

Παράμετρος 
20ετία - 2040 40ετία - 2060 

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ισοδύναμος Πληθυσμός # 2.985 9.540 3.645 11.120 

Μέγιστη ημερήσια παροχή 
(Παροχή Σχεδιασμού) 

m3/d 645 1.297 787 1.906 

Μέγιστη ωριαία παροχή  m3/h 97 175 116 239 

BOD5 
kg/d 164 329 200 395 

mg/L 255 253 255 207 

SS 
kg/d 179 359 219 431 

mg/L 278 276 278 226 

TN 
kg/d 30 60 36 72 

mg/L 46 46 46 38 

TΡ 
kg/d 6,0 12,0 7,3 14,4 

mg/L 9,3 9,2 9,3 7,5 
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Τα επεξεργασμένα λύματα θα ικανοποιούν τα παρακάτω όρια εκροής:  

Πίνακας 3.2: Όρια εκροής νέας ΕΕΛ Φοίνικα 

Διάθεση/Επαναχρησιμοποίηση Ελάχιστη επεξεργασία Όρια εκροής 

Εμπλουτισμός υπόγειων 
υδροφορέων 

 Δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία  

 Προχωρημένη 

επεξεργασία 

 Απολύμανση 

 SS ≤ 2 mg/L (80% δειγμάτων) 

 BOD5 ≤10 mg/L (80% δειγμάτων) 

 Θολότητα ≤ 2  (διάμεση τιμή) 

 ΕC ≤ 2 /100ml (80% δειγμάτων) 

               ≤20 /100ml (95% δειγμάτων) 

 TN ≤15 mg/L 

 

Η ΕΕΛ Φοίνικα σχεδιάζεται με αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να επιτευχθεί άριστη ποιότητα ανακτημένου 

νερού και να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά της με ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην 

ευρύτερη περιοχή. 

Η νέα ΕΕΛ Φοίνικα θα περιλαμβάνει: 

 Διάταξη προεπεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση) 

 Εξισσορόπηση – Λεπτοεσχάρωση (δεξ. εξισορρόπησης, δεξ. έκτακτης αποθήκευσης, 

λεπτοεσχάρωση) 

 Βιολογική επεξεργασία ( 2 βιολογικοί αντιδραστήρες, Α/Σ ανακυκλοφορίας ιλύος, Μεμβράνες 

διήθησης, δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος) 

 Απολύμανση (UV κλειστού τύπου στους καταθλιπτικούς αγωγούς των αντλιών  διάθεσης) 

 Επεξεργασία ιλύος (Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, κάδοι, υγειονοποίηση ιλύος με ασβέστη) 

 Κτιριακά έργα (Κτίριο Προεπεξεργασίας, Κτίριο Φυσητήρων / Χημικών, Κτίριο Ιλύος , Κτίριο 

Λειτουργίας) 

 Δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 1.000 m3 

Τα έργα διάθεσης ανακτημένου νερού περιλαμβάνουν: 

 νέα γεώτρηση σε ενδεδειγμένη θέση για εμπλουτισμό υδροφόρου (διάταξη ασφαλείας) 

 κατασκευή δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση συνολικού μήκους 13.608m για διάθεση σε 23 

υφιστάμενα πηγάδια – γεωτρήσεις 

3.3.3 Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για τη συλλογή των λυμάτων 

των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνίας,  Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων, με υπόγειους κλειστούς αγωγούς και 

η μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Η προσαγωγή των λυμάτων από τους 

παραπάνω οικισμούς προς την ΕΕΛ θα γίνεται μέσω στεγανών  αποχετευτικών αγωγών. 

Τα έργα αποχέτευσης της περιοχής μελέτης περιλαμβάνουν δίκτυα συλλογής των ακαθάρτων συνολικού 

μήκους 39.000 m περίπου (βαρυτικοί αγωγοί με 1.094 φρεάτια επίσκεψης), με τα αντίστοιχα φρεάτια 

επίσκεψης. Έχει αποχετευτεί το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών μελέτης, όσο βέβαια επιτρέπεται από τη 

μορφολογία του εδάφους.  

Για τη μεταφορά των λυμάτων θα κατασκευαστούν δέκα (10) νέα αντλιοστάσια και συγκεκριμένα τρία 

αντλιοστάσια στον Φοίνικα (Φ1, Φ2, Φ3), τέσσερα αντλιοστάσια στην Ποσειδωνία (Π1, Π2, Π3, Π4), ένα 

αντλιοστάσιο στο Βήσσα (Β1) και δύο αντλιοστάσια στον Γαλησσά (Γ1, Γ2). 

Το συνολικό μήκος των καταθλιπτικών αγωγών ανέρχεται σε 4.620 m, ενώ στο δίκτυο περιλαμβάνονται και 

τα απαραίτητα φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης.  
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Τα αντλιοστάσια μεταφοράς των ακαθάρτων θα είναι υπόγεια, προκατασκευασμένα για την ευκολία κατά 

τη φάση κατασκευής. Για τη χωροθέτηση όλων των αντλιοστασίων προτείνεται η λύση της υπογειοποίησης 

του υγρού θαλάμου και του δικλειδοστασίου, κάτω από την επιφάνεια της οδού διέλευσης. Εντός των 

δικλειδοστασίου θα τοποθετηθούν και οι μονάδες απόσμησης. Τα συνοδευτικά έργα (ηλεκτρικός πίνακας, 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπου προβλέπεται) προβλέπεται να τοποθετηθούν υπαιθρίως σε παραπλήσιο 

κάθε αντλιοστασίου χώρο. Η λύση αυτή υιοθετείται συχνά στις περιπτώσεις που η εξεύρεση κατάλληλου 

δημοτικού χώρου ή η αγορά/απαλλοτρίωση έκτασης αποκλείεται. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στις γειτονικές του αντλιοστασίου ιδιοκτησίες και 

παρακάμπτονται οι όποιες ενστάσεις των περιοίκων ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Σύρος που φιλοξενεί 

αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και παραθεριστικές κατοικίες. 

3.4 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών 

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκτιμήθηκαν ότι θα απαιτηθούν οι παρακάτω 

ποσότητες πρώτων υλών. 

Πίνακας 3.3: Εκτιμώμενες ποσότητες υλικών κατασκευής 

Υλικά Κατασκευής Ποσότητα 

ΕΡΓΑ ΕΕΛ ΦΟΙΝΙΚΑ 

Εκσκαφές 6.500 m3 

Επιχώσεις  1.300 m3 

Σκυροδέματα 2.100 m3  

Σιδηρός οπλισμός 226.500 kg 

Εσωτερική οδοποίϊα 250 m2 

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Εκσκαφές 10.900 m3 

Επιχώσεις (με προϊόντα εκσκαφών) 6.000 m3 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου. 

4.900 m3 

Γεώτρηση 1 τεμ 

Αγωγοί  13.608 m 

ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Εκσκαφές δικτύων 51.000 m3 

Εκσκαφές Α/Σιων 270 m3 

Επιχώσεις (με προϊόντα εκσκαφών) 19.100 m3 

Επιχώσεις (με θραυστό υλικό) 7.200 m3 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου. 

20.000 m3 

Επιχώσεις Α/σιων 180 m3 

Αγωγοί βαρύτητας 38.843 m 
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Αγωγοί Καταθλιπτικοί 4.621 m 

Φρεάτια 1.094 

Σκυροδέματα 734 m3 

Σιδηρός οπλισμός 58.900 kg 

Οδοστρώματα 8.730m2 

Για τη φάση λειτουργίας έγινε εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας των νέων έργων, τόσο για το χειμώνα 

όσο και για το καλοκαίρι. Προκύπτει ετήσια κατανάλωση ενέργειας ίση με 582.000 kWh περίπου και 72.750 

ευρώ περίπου ετησίως για την Α φάση και αντίστοιχα 615.600 kWh περίπου και 76.950 ευρώ περίπου 

ετησίως για την Β φάση (λαμβάνοντας υπόψη κόστος  0,125 €/ kWh). 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

Η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, είναι η ΚΥΑ 

5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/97) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για την επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων (εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η 

εν λόγω Οδηγία καθορίζει τα μέτρα και τις προθεσμίες συμμόρφωσης για την κατασκευή ολοκληρωμένων 

συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων ανά οικιστική 

ενότητα (agglomeration). Επιπλέον η Οδηγία αναφέρεται στην διάκριση του βαθμού επεξεργασίας των 

υγρών αποβλήτων, ανάλογα με το ευαίσθητο ή μη του αποδέκτη, καθώς και στις προθεσμίες που αφορούν 

στην κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και ΕΕΛ. 

Το εξεταζόμενο έργο αποχέτευσης εμπίπτει σαφώς στους σκοπούς της προαναφερθείσας νομοθεσίας 

καθώς αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας 

υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις από την διάθεση των αστικών λυμάτων.  

Οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτη, ήτοι οι οικισμοί της Ποσειδωνίας, του Φοίνικα, της 

Βήσσα και του Γαλησσά αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς του νησιού που προσελκύουν πλήθος 

τουριστικής κίνησης. Η έλλειψη έργων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων επιβαρύνει με πρόσθετα 

ρυπαντικά φορτία τόσο τα επιφανειακά υδάτινα σώματα της περιοχής, όσο και το υπέδαφος και τους 

υπόγειους υδροφορείς λόγω της εκτεταμένης χρήσης απορροφητικών βόθρων από το μεγαλύτερο τμήμα 

των οικισμών. Η υποβάθμιση των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτινων σωμάτων θεωρείται δεδομένη όσο 

το πρόβλημα παραμένει ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κατανάλωση 

αυξάνεται σημαντικά λόγω του εποχιακού πληθυσμού. 

Επιπλέον, στην περίπτωση μη εφαρμογής συστήματος εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα λόγω της 

συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης καθώς και του πλήθους των υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων που 

εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης, θα υπάρξει πρόβλημα υφαλμύρινσης καθώς και εξάντλησης του 

υπόγειου υδροφορέα και ως εκ τούτου δεν θα είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών της περιοχής.  

Πέρα ωστόσο από το μείζον περιβαλλοντικό θέμα που αφορά στην ποιότητα ζωής και την υγεία των 

κατοίκων του οικισμού, η ανάγκη συμμόρφωσης με τις επιταγές της οδηγίας 91/271 όπως εφαρμόζεται στην 

Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/97, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την λειτουργία της ΕΕΛ και την 

σύνδεση του απαραίτητου δικτύου αποχέτευσης καθώς βάσει της τελευταίας, έχει παρέλθει πλέον 8ετία 

από την λήξη της προθεσμίας υλοποίησης του έργου και η επιβολή κυρώσεων θεωρείται δεδομένη εάν δεν 

υπάρξει άμεση συμμόρφωση.  

Επιπλέον υπάρχει μια σειρά σημαντικών παραμέτρων, πέραν της προαναφερθείσας Οδηγίας, που 

τεκμηριώνουν την σκοπιμότητα του υφιστάμενου έργου: 

 Η Οδηγία πλαίσιο 2000/60 η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και στη βελτίωση του 

υδάτινου περιβάλλοντος μέσω της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και 

της θάλασσας. Υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση οι υπό μελέτη οικισμοί διαθέτουν βόθρους 

 Ο τουριστικός – νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής, με πρόβλεψη αυξητικής πληθυσμιακής 

εξέλιξης, ιδιαίτερα του εποχιακού πληθυσμού. 

 Το πρόβλημα υφαλμύρινσης καθώς και εξάντλησης του υπόγειου υδροφορέα 

 Σύμφωνα με τα αναρτημένα ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου τα υπόγεια υδατικά συστήματα της 

περιοχής μελέτης χαρακτηρίζονται από κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για τη συλλογή των λυμάτων 

των οικισμών με υπόγειους κλειστούς αγωγούς και η μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις της περιοχής για 

εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα. 
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Συνεπώς στην περίπτωση μη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου αποχέτευσης θα διατηρηθεί η 

υφιστάμενη κατάσταση .Επιπλέον, στην περίπτωση μη εφαρμογής συστήματος εμπλουτισμού υπόγειου 

υδροφορέα λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης καθώς και του πλήθους των υφιστάμενων πηγαδιών 

και γεωτρήσεων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης, θα υπάρξει πρόβλημα υφαλμύρινσης καθώς και 

εξάντλησης του υπόγειου υδροφορέα και ως εκ τούτου δεν θα είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών της 

περιοχής. Γίνεται λοιπόν φανερό, πως η ανάγκη για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και 

αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας που θα εξυπηρετεί τους προαναφερόμενους οικισμούς είναι 

επιτακτική για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή είναι 

και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών προς επαναχρησιμοποίηση για εμπλουτισμό του 

υδροφόρου μέσω υφιστάμενων γεωτρήσεων. 

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου  

Αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.2 

4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑ ΕΕΛ 

ΕΡΓΑ ΠΜ : 1.169.800,00 € 

ΕΡΓΑ ΗΜ : 1.283.000,00 € 

                                                                                                                             
Άθροισμα 1 :  

2.452.800,00 € 

ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑ ΠΜ : 3.665.000,00 € 

ΕΡΓΑ ΗΜ : 805.000,00 € 

                                                                                                                             
Άθροισμα 2:  

4.470.000,00 € 

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑ ΠΜ : 625.000,00 € 

ΕΡΓΑ ΗΜ : 150.000,00 € 

                                                                                                                             
Άθροισμα 3:  

775.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.697.800,00 €  

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 

Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση: 
2.582.200,00 € 

                                                                                                                             

ΣΥΝΟΛΟ:   
10.280.000,00 € 

 

4.4 Συσχετισμός του έργου με άλλα έργα της περιοχή 

Τα κυριότερα υδραυλικά έργα της περιοχής μελέτης, με τα οποία υπάρχει άμεσος ή έμμεσος συσχετισμός 

είναι τα ακόλουθα: 
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Προϋπολογισμός: 6.529.225 €. Χρηματοδότηση από  Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο αφορά στην κατασκευή Μονάδας 

Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων και νέου κυττάρου εντός του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σύρου, τα οποία θα συμβάλουν 

στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του 

Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: α) Τις 

μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων 

και την επέκταση του ΧΥΤΑ νήσου Σύρου. β) Την κατασκευή Μονάδας 

Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση του ΧΥΤΑ Σύρου. γ) υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην υλοποίηση 

των έργων. Το έργο συμβάλλει στη συμμόρφωση του Δήμου με τις 

απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής 

νομοθεσίας.. 

Αντικατάσταση - Βελτίωση 

Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών 

Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - 

Ερμούπολης 

Προϋπολογισμός: 1.442.820 €. Χρηματοδότηση από  Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 6,9 χλμ., και εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης, συνολικού μήκους 29,9 χλμ, με στόχο την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών ύδρευσης στους οικισμούς Φοίνικα, Βήσσα, Αδειάτων, 

Ποσειδωνίας, Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου, καθώς επίσης και αρχαιολογική 

επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, σε όλη την έκταση των εκσκαφών. 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

5.1 Θέση του έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ΦΕΚ με τα θεσμοθετημένα όρια οικισμών της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης,. Σημειώνεται ότι τμήματα των προτεινόμενων νέων έργων αποχέτευσης αναπτύσσονται εντός των 

ορίων των οικισμών της περιοχής μελέτης. 

Πίνακας 5.1: Θεσμοθετημένα όρια οικισμών  

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΦΕΚ 

Βάρης 1099/Δ/1986 

Μέγα γυαλός 251/Δ/1986 

Ποσειδωνίας 357/Δ/1986 

Φοίνικας 1244/Δ/1993 

Αδειατά 1099/Δ/1986 

Γαλησσάς 251/Δ/1986 

Βήσσα 1099/Δ/1986 

Αγρού 1099/Δ/1986 

Μεσαρίας - 

Πάγου 1099/Δ/1986 

Δανακός 1099/Δ/1986 

Παρακόπης 1099/Δ/1986 

 

5.1.2 Όρια περιοχών εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60) 

Στη Νήσο Σύρο εντοπίζεται η περιοχή «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως Παραλία» με κωδικό GR4220018 στο 

βόρειο τμήμα του νησιού, ορισμένη ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), η οποία σχεδιάστηκε στα πλαίσια 

της οδηγίας 92/43/ΕΕ για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των σημαντικών βιοτόπων. Το μέσο 

υψόμετρο της περιοχής είναι 200 m. Η περιοχή περιλαμβάνει το όρος Σύριγγας και εκτείνεται μέχρι τις 

δυτικές ακτές από τον κόλπο Μαρμάρι μέχρι τον κόλπο Δελφίνι. Επίσης, καθορίστηκε η Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας «Βόρεια Σύρος και Νησίδες» με κωδικό GR4220032 με συνολική 

έκταση 2.903,01 ha. Τα όρια του παραπάνω ΤΚΣ είναι εντός των ορίων της συγκεκριμένης ΖΕΠ. 

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα έργα δεν χωροθετούνται εντός των ορίων των παραπάνω αναφερόμενων 

προστατευόμενων περιοχών του νησιού και βρίσκονται σε σημαντική απόσταση (βλ. εικόνα Κεφαλαίου 

8.5.2). 
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5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, στην περιοχή μελέτης η χάραξη των προτεινόμενων έργων 

διέρχεται από εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις δασικής Νομοθεσίας (βλ σχήμα Κεφαλαίου 

8.5.3). 

 

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφελείας 

Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι αρκετά αναπτυγμένο. Είναι κατά κανόνα αμφίδρομο, με στενές όμως 

διατομές οδών, γεγονός που δυσκολεύει περαιτέρω την ομαλή διέλευση των οχημάτων σε περιόδους με 

φόρτο. Η αστική συγκοινωνία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 

δρομολογίων μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ εξυπηρετούν το κοινό εκτελώντας 

διαδρομές με αφετηρία την Ερμούπολη και προορισμό τα χωριά του νησιού.  

Το λιμάνι της Σύρου συνδέεται καθημερινά με τον Πειραιά με δυο ακτοπλοϊκά δρομολόγια το ένα πρωί και 

το άλλο το απόγευμα. Τα δρομολόγια εκτελούνται με σύγχρονα και άνετα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. 

Παράλληλα συνδέεται και με τις υπόλοιπες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, η προσέγγιση στο νησί 

μπορεί να γίνει με αεροπλάνο μιας και η Σύρος διαθέτει αεροδρόμιο και η διάρκεια ταξιδιού από την Αθήνα 

είναι 35 λεπτά. 

Υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών σε όλο το νησί, ενώ το δίκτυο αποχέτευσης 

επεκτείνεται σταδιακά Το δίκτυο ύδρευσης βρίσκεται σε φάση ανάπλασης και αντικατάστασης σωλήνων και 

επέκτασης ταυτόχρονα με το δίκτυ αποχέτευσης. Η βασική πηγή παροχής νερού στο δίκτυο ύδρευσης, είναι 

το εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ υπάρχει και η εισροή υδάτων στο δίκτυο από γεωτρήσεις ή δημόσια 

πηγάδια 

Στην περιοχή της Άνω Σύρου υπάρχει μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Κίνι που κατασκευάστηκε 

για την εξυπηρέτηση του οικισμού. Σήμερα λειτουργεί μόνο για πρωτοβάθμια επεξεργασία και στη συνέχεια 

τα λύματα με άντληση οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ερμούπολης. 

Στην νήσο Σύρο πραγματοποιείται ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς τα 

απορρίμματα του νησιού διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Στο νησί είναι αδειοδοτημένο (ΣΜΑΥ) εντός του χώρου του 

ΧΥΤΑ, στο οποίο συγκεντρώνονται τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος 

Σύρου Ερμούπολης σε όλο το νησί. Επίσης υπάρχουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Σχετικά με την ανακύκλωση η τοπική κοινότητα είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. 

 

5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Ατσιγγανόκαστρο της 

Σύρου και τον Γαλλησά της Σύρου. Παρόλα αυτά, τα προτεινόμενα έργα δεν διέρχονται από τους παραπάνω 

κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους. 

Στην περιοχή της Ποσειδωνίας, εντοπίζονται δεκατέσσερα (14) νεότερα μνημεία, τα οποία έχουν κηρυχθεί 

διατηρητέα. Επίσης, στην εξεταζόμενη περιοχή μελέτης εντοπίζεται ο παραδοσιακός οικισμός της 

Ποσειδωνίας. 

ΟΙ παραπάνω θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.6.3. 

Τα προτεινόμενα έργα δεν φαίνεται να διέρχονται εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 
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5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου 

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

5.2.1.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Το μελετώμενο έργο είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (έγκριση ΓΠΧΣΑΑ: ΦΕΚ 128/Α/2008). Ειδικότερα, το ΓΠΧΣΑΑ διαπιστώνει τα ακόλουθα:  

Α. Υδατικό και θαλάσσιο περιβάλλον:− Κατάρτιση εθνικού προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και 

προστασίας υδατικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.  

- Κατάρτιση προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων ανά υδατικό 

διαμέρισμα.  

- Συνολική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας με τρόπο ώστε:  

α) να διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση τους σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα  

 β) να καλύπτονται ισόρροπα οι ανάγκες χρήσης και ανάπτυξης των διαφορετικών χωρικών και διοικητικών 

ενοτήτων, δηλαδή μεταφορά ποσοτήτων νερού από μια λεκάνη απορροής σε μια άλλη στο ίδιο ή 

διαφορετικό υδατικό διαμέρισμα και να διατηρείται η ποιότητά τους σε ικανοποιητικά επίπεδα και γ) να 

προστατεύονται ιδιαίτερα τα υπόγεια αποθέματα από την υπερεκμετάλλευση αλλά και την ποιοτική 

υποβάθμιση.  

- Λήψη των απαραίτητων μέτρων (σχεδιασμός και εκτέλεση έργων) για τη διασφάλιση των αναγκαίων 

αποθεμάτων νερού για οικιακή, αγροτική και βιομηχανική χρήση,  ιδιαίτερα στις άνυδρες περιοχές, όπως 

στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου.  

- Μέτρα που συμβάλλουν στη δραστική μείωση του ρυπαντικού φορτίου από αστικά, βιομηχανικά και 

αγροτικά απόβλητα σε όλους τους υδατικούς υποδοχείς, κατά προτεραιότητα στις ευαίσθητες 

περιβαλλοντικά περιοχές.  

- Συστηματική παρακολούθηση των απολήψεων από επιφανειακά νερά και υπόγεια ύδατα.  

- Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας όλων των υδάτινων σωμάτων (ποτάμιων, λιμναίων, υπόγειων, 

παράκτιων).  

- Οριοθέτηση των υδατορεμάτων και όλων των υδατικών συστημάτων που χρήζουν προστασίας.  

- Προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης στο 

πλαίσιο και της εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε.  για τη Μεσόγειο (ορισμός περιοχών με 

ευαίσθητα ενδιαιτήματα, ορισμός εθνικών προστατευόμενων περιοχών αλιείας και περιοχών για 

αποκλειστική χρήση από σκάφη της παράκτιας αλιείας με στατικά εργαλεία) τα οποία εξειδικεύονται στο 

Ειδικό Πλαίσιο για τον παράκτιο και το νησιωτικό χώρο.  

- Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης των θαλασσών και την οργάνωση 

κατάλληλου συστήματος αντιμετώπισης της ρύπανσης (σύστημα έρευνας, διάσωσης και αντιρρύπανσης –

SAR).  

- Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για τα νερά.  

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι βασική κατεύθυνση του ΓΠΧΣΑΑ στον τομέα των της προστασιας 

νερού αποτελεί η ενθάρρυνση του σχεδιασμού και εκτέλεση έργων για τη διασφάλιση υπόγειων 

αποθέματων από την υπερεκμετάλλευση αλλά και την ποιοτική υποβάθμιση, λαμβάνοντας μέτρα που 

συμβάλλουν στη δραστική μείωση του ρυπαντικού φορτίου από αστικά, βιομηχανικά και αγροτικά 

απόβλητα σε όλους τους υδατικούς υποδοχείς, κατά προτεραιότητα στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά 
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περιοχές. Ως εκ τούτου το εξεταζόμενο έργο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που θέτει το ΓΠΧΣΑΑ, 

οπότε και είναι πλήρως συμβατό με αυτό. 

5.2.1.2 Διάρθρωση αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης είναι δήμος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τα νησιά Σύρο, 

Γυάρο, καθώς και τις γειτονικές τους νησίδες. Δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την 

συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ερμουπόλεως, Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας. Η έκταση του νέου 

Δήμου είναι 101.9 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 21.507 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  Ακόμαμ 

έδρα του δήμου ορίστηκε η Ερμούπολη και ιστορική έδρα η Άνω Σύρος. 

Η θέση που χωροθετούνται τα προτεινόμενα έργα βρίσκεται στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και 

συγκεκριμένα στους οικισμούς Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Αδειατά, Γαλησσά και Βήσσα.  

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ΓΠΣ κλπ) 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. αλλά υπάρχει Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003). 

Η αιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπό μελέτη έργου, είναι συμβατή με το Εγκεκριμένο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Στην εξεταζόμενη περιοχή ωστόσο εντοπίζεται θεσμοθετημένη ΖΟΕ της νήσου Σύρου σύμφωνα με το ΠΔ 11-

5/2-6-1989 (ΦΕΚ339Δ). Τμήματα των προτεινόμενων έργων διέρχονται εντός της εν λόγω ΖΟΕ και 

συγκεκριμένα εντός περιοχών χαρακτηρισμένων με στοιχεία 2β, 4γ, 4δ και 4ε. (βλ σχήμα 8-4 κεφ 8). 

Στην περιοχή με στοιχείο 2β επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας 

δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αποθήκες, θερμοκήπια, καταστήματα, 

κέντρα αναψυχής, τουριστικές εγκαταστάσεις, Στις περιοχές με στοιχεία 4γ, 4δ και 4ε  περιλαμβάνεται 

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής 

ωφέλειας δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, 

θερμοκήπια.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα προτεινόμενα έργα καθώς αποτελούν εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, είναι 

απολύτως συμβατά με τις προβλέψεις της θεσμοθετημένης ΖΟΕ της νήσου.  

5.2.3 Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης 

5.2.3.1 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό  

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 

1138/Β/11-06-2009 και τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 3155/Β/12-12-2013).  

Σύμφωνα με το νέο Ειδικό Τουρισμού του 2013, η Σύρος ανήκει στις Αναπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές(Α1) 

και στην κατηγορία Νησιά (Δ1, ομάδα Ι). Δηλαδή, κατέχει μια αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα με υψηλή 

συγκέντρωση τουριστών, ενδεχομένως μαζικού και υπάρχει υψηλή εξάρτηση της οικονομίας από τον 

τουρισμό με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  

Οι κατευθύνσεις που προτείνονται είναι:  

• ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας για διαφοροποίηση 

• ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών για εμπλουτισμό και διεύρυνση του προϊόντος 

• ανάληψη δράσεων για αποφόρτιση, προστασία, αποκατάσταση του φυσικού, πολιτιστικού και 

δομημένου περιβάλλοντος 

• αξιοποίηση των τοπικών πόρων για ειδικές μορφές τουρισμού 
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• παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων και βελτίωση ενεργειακής 

αποδοτικότητας 

• επανάχρηση κτηρίων και στροφή στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

• σχέδια βιώσιμης μετακινησιμότητας 

• αναβάθμιση και μετατροπή σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα 

• περιορισμός δημιουργίας νέων μονάδων 

• μέριμνα για αποτροπή μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό 

• πολιτικές για οργανωμένους υποδοχείς 

• χαρακτηρισμός τμημάτων της νήσου ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με 

ποικίλα μέτρα για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του προσφερόμενου του τουριστικού προϊόντος  

Οι ειδικές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να εφαρμοστούν, προτείνονται και επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό του παράκτιου χώρου είναι ο Σκαφών Αναψυχής, όπου σημαντική κατεύθυνση προς την ΟΔΠΧ 

είναι η ένταξη των λιμένων στο ευρύτερο σχεδιασμό με την γειτονική ενδοχώρα και την ανάπτυξη συναφών 

δράσεων καθώς και ο μεγάλος προβλεπόμενος αριθμός δράσεων/ έργων, ο αλιευτικός τουρισμός, ο 

Τουρισμός Καταδύσεων Αναψυχής, ο Πολιτισμικός, όπου μπορεί να συνδεθεί και με τον προηγούμενο, ο 

Αθλητικός και Τουρισμός Υπαίθρου. Ένας ενδεχόμενος επίσης είναι ο Θρησκευτικός αλλά απαιτείται η 

κατάλληλη προώθηση προς συγκεκριμένες αγορές.  

5.2.3.2 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας 

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο παράκτιος 

χώρος της Σύρου, βρίσκεται σε δυο κατηγορίες, στα κατοικημένα νησιά του Αιγαίου για το χερσαίο και το 

θαλάσσιο ανήκει στον υπεράκτιο χώρο και τις ακατοίκητες  νησίδες. Στο άρθρο 6, αναλύονται οι χρήσεις οι 

οποίες αποκλείουν την εγκατάσταση ΑΠΕ και τα άρθρα 8 και 10 παράγραφος Α, ορίζουν τις προϋποθέσεις 

και τους περιορισμούς για την εγκατάσταση αιολικών μονάδων στα κατοικημένα νησιά και στον θαλάσσιο 

χώρο και πρέπει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τον σχεδιασμό σε περίπτωση εγκατάστασης 

ΑΠΕ στον παράκτιο χώρο. 

5.2.3.3 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης Για Την Βιομηχανία 

Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία είναι ο 

μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις:  

- την προστασία του περιβάλλοντος,  

- την κοινωνική ισότητα και συνοχή και  

- την οικονομική ευημερία.  

Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη μακροχωρική οργάνωση της 

βιομηχανίας καθώς και τη χωροθέτησή της σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης. Ειδικότερα, 

περιλαμβάνει κατευθύνσεις για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιομηχανίας, με 

εξειδίκευση σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα, 

κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας καθώς και για 

τη χωροθέτησή της εκτός σχεδίου, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και 

υποδοχέων, κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και για άλλες μορφές 

σχεδιασμού και πρόγραμμα δράσης. Οι χρονικοί ορίζοντες του Ειδικού Πλαισίου είναι το 2021 

(μακροπρόθεσμος) και το 2013 (μεσοπρόθεσμος). Ανάλογα με το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που 
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περιλαμβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. Το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία διατηρεί συμπληρωματικές σχέσεις 

με το ήδη εγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ έχει λάβει υπόψη του τις 

μελέτες των υπό έγκριση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό, τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά και τον Ορεινό Χώρο.  

Το Ειδικό Πλαίσιο έχει ειδική αναφορά για τον παράκτιο χώρο, όπου αναφέρεται πως στην κρίσιμη 

παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων. Ωστόσο τον 

νησιωτικό χώρο τον λαμβάνει σαν μίξη παράκτιου και ορεινού, δηλαδή με έμφαση τουρισμού και χωρίς 

βιομηχανίες στην παράκτια περιοχή, ενώ στα ορεινά να ασκούνται βιομηχανικές εργασίες με αξιοποίηση 

των τοπικών πόρων (όπως και συμβαίνει και στην Σύρο). 

Το πλαίσιο έχοντας την παλιά χωρική οργάνωση (Καποδίστριας) εφαρμόζει προτάσεις βάσει για των Νομών. 

Στην περίπτωση των Κυκλάδων, εντοπίζεται χαμηλή προτεραιότητα στην βιομηχανία και προτείνεται 

εφαρμογή πολιτικής τύπου 6, με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα πολυκεντρικό πρότυπο χαμηλών συγκεντρώσεων. 

5.2.3.4 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

(ΠΠΧΣΑΑ ΠΝΑ) που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003 αναφέρονται τα παρακάτω:  

Ομάδα ΙΙΙ: νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, 

με αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή αύξηση και συγκέντρωση, με άμεση ανάγκη ελέγχου 

του είδους της ανάπτυξης τους (Θήρα, Κω, Μύκονος, Νάξος, Ρόδος, Σύρος).  

Γ.6.3  Υποδομές περιβάλλοντος: διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων 

Μεταξύ των κρίσιμων παραμέτρων στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων συγκαταλέγονται: 

- η εξειδίκευση των δεικτών (φυσικογεωγραφικών, κοινωνικοοικονομικών, οργάνωσης/διοίκησης) που  

εκφράζουν την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και τη μοναδικότητα του Νοτίου Αιγαίου 

- το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

- η αναμενόμενη αύξηση των αστικών αποβλήτων, των αδρανών αποβλήτων και των ιλύων από τις μονάδες 

βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων 

- οι έντονες εποχιακές διακυμάνσεις των παραγόμενων ποσοτήτων. 

Άξονες πολιτικής: 

• Δημιουργία ΧΥΤΑ στα νησιά των Ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ και, κατά  περίπτωση, στα  νησιά  της Ομάδας Ι, εάν  δεν 

είναι σκόπιμη ή/και εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τους ΧΥΤΑ όμορων νησιών των Ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ. Στα 

νησιά που θα προβλεφθεί η μεταφορά των απορριμμάτων, δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Αποβλήτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής υποδομής, αναβάθμιση των υφισταμένων Χώρων 

Διάθεσης Απορριμμάτων  

• Σταδιακή αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων.  

• Μείωση του όγκου των αποβλήτων με εφαρμογή μεθόδων  ανακύκλωσης - ανάκτησης οργανικών υλικών. 

Τα Κέντρα Ανακύκλωσης Υλικών θα λειτουργούν συμπληρωματικά των ΧΥΤΑ και θα χωροθετούνται σε νησιά 

που εμφανίζουν αφενός κατάλληλες ποσότητες οικιακών αποβλήτων και αφετέρου δυνατότητες χρήσης των 

ανακτώμενων οργανικών υλικών. 

• Πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ. 

• Η ανάπτυξη και χωροθέτηση των προαναφερόμενων υποδομών θα προσδιορισθεί από  ειδικές μελέτες σε 

μικρότερο γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς (νησιού ή περιοχής). 
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• Εξέταση της σκοπιμότητας σύστασης ενιαίου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος να έχει,  επίσης, 

τη δυνατότητα χειρισμού των επικίνδυνων και μη αποδεκτών για τους ΧΥΤΑ αποβλήτων. 

• Βελτίωση του  επιπέδου της  τεχνογνωσίας του  ανθρώπινου δυναμικού της  Περιφέρειας στα  θέματα της 

λειτουργίας και  συντήρησης των  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

Γενικότερα, οι δράσεις που  αφορούν διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να βασίζονται στον σχεδιασμό 

περιφερειακού / νομαρχιακού επιπέδου, ο οποίος με τη σειρά του εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις σε 

επίπεδο εθνικού σχεδιασμού. 

(Β.3.1.3 Άρθρο 3) Υδατικό δυναμικό 

Η ελλειμματικότητα σε υδατικούς πόρους, που παρουσιάζει η πλειονότητα των νησιών, καθιστά αδύνατη 

την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών από γεωτρήσεις ή/και χρήση των πηγών 

αποστράγγισης των υπογείων υδροφορέων. Η εντατική εκμετάλλευση του υπογείου δυναμικού, άλλωστε, 

συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων, ένα φαινόμενο συχνά μη 

αντιστρεπτό.  

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης οι προγραμματιζόμενες για την επόμενη δεκαετία δράσεις 

εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων νερού (ύδρευση, άρδευση) προσανατολίζονται στην ολοκλήρωση του 

Προγράμματος κατασκευής λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων. Ο πολυνησιακός χαρακτήρας της περιφέρειας 

καθιστά προβληματική τη χωρική κατανομή των έργων, με αποτέλεσμα σε αρκετά νησιά (κυρίως της Ομάδας 

Ι) να μην είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών από ανάλογες υποδομές. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση 

των έργων, σε ορισμένες περιπτώσεις θα προκύψει σημαντικό πλεόνασμα σε υδατικούς πόρους, συχνά 

χωρίς να υφίσταται ανάγκη για μεταφορά του σε γειτονικά νησιά. Η παραπάνω διαπίστωση περί χωρικής 

ανισοκατανομής στη διαθεσιμότητα νερού, αποτελεί εφαλτήριο για την προώθηση παράλληλων ενεργειών 

διαχείρισης υδατικών πόρων. Οι δράσεις αυτές, ήπιου χαρακτήρα, παρότι αναφέρονται σε ολόκληρη την 

Περιφέρεια, θα πρέπει να εστιάζονται στα νησιά εκείνα που προβλέπεται να εμφανίσουν αρνητικό ισοζύγιο 

διαθέσιμου νερού – ζήτησης για ύδρευση και άρδευση.  

Στόχοι στην περιφέρεια είναι η στροφή στις ΑΠΕ, η στήριξη του γεωργικού και αλιευτικού κλάδου. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται η διατήρηση, αειφόρος διαχείριση και ενίσχυση των περιβαλλοντικών και 

πολιτιστικών αξιών, δια μέσου και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία θα οδηγήσουν σε υψηλότερης 

ποιότητας τουριστικό προϊόν, στο οποίο θα επενδυθούν πολλά ιδιωτικά κεφάλαια και ειδικότερα στις 

ειδικές μορφές τουρισμού. 

Ειδικότερα για τον παράκτιο χώρο αναφέρεται η προστασία των θαλάσσιων πόρων, απόλυτη ή αυστηρή 

προστασία των βραχονησίδων, ενίσχυση των θεσμικών μηχανισμών προστασίας του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος, χάραξη οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας, αλιευτικών πεδίων, ζωνών απόλυτης 

προστασίας για δημιουργία βιολογικών εφεδρειών, σχεδιασμός και χωροθετήσεις για τις αναγκαίας 

αλιευτικές και ναυσιπλοΐες δραστηριότητες αλλά και υδατοκαλλιέργειες. Έμμεση αναφορά μπορεί να 

χαρακτηριστεί η ανάγκη για αξιοποίηση του υψηλού αιολικού δυναμικού. Ωστόσο, μέριμνα πρέπει να 

ληφθεί καθώς προβλέπεται συνέχιση της ανάπτυξης του τουρισμού κοντά στον παράκτιο χώρο καθώς και 

τον δραστηριοτήτων αυτού. 

5.2.3.5 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14), για το οποίο έχει εγκριθεί το 

«Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου» 

(ΦΕΚ 2019/Β/17-9-2015) και η 1η Αναθεώρησή του (ΦΕΚ 4677/Β/29-12-2017). Το Υδατικό Διαμέρισμα 

Νήσων Αιγαίου υπάγεται διοικητικά εντός των ορίων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η 

συνολική έκτασή του ΥΔ ανέρχεται σε 17.957,21 km2, εκ των οποίων τα 9.104,68 km2 αφορούν στο χερσαίο 

τμήμα του και τα 8.852,53 km2 στα παράκτια Υδατικά Συστήματα (ΥΣ). Η ακτογραμμή του ΥΔ ανέρχεται σε 

7.090,76 km (εξαιρουμένων των βραχονησίδων). Το ΥΔ Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής 
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Ανατολικού Αιγαίου (EL1436), Κυκλάδων (EL1437) και Δωδεκανήσων (EL1438). Η περιοχή μελέτης βρίσκεται 

εντός των ορίων της Λεκάνης Απορροής Κυκλάδων (EL1437). 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Νήσων Αιγαίου 

και της 1ης Αναθεώρησης αυτού (ΦΕΚ Β 4677/29.12.2017) προτάθηκαν μέτρα τα οποία σχετίζονται με τα 

προτεινόμενα έργα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Μ14Β0401: Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας 

ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα. 

 Μ14Β0501: Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής υδροληπτικών έργων απόληψης 

υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις, καθώς και της επέκτασης αδειών 

υφιστάμενων χρήσεων νερού σε: α) περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση β) στη ζώνη 

προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν 

Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης, γ) ζώνες των 

συλλογικών αρδευτικών δικτύων δ) παράκτια ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης, εκτεταμένης ή 

τοπικής, ανεξαρτήτου προελεύσεως. 

 Μ14Β0601: Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων 

συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα 

στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης. 

 Μ14Β0602: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

(ΦΕΚ354/B/08.03.2011) 

 Μ14Β0802: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων με έμφαση στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην 

αναθεώρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος 

Σημειώνεται ότι το ένα (1) από τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης 

«Σύρου Α» χαρακτηρίζεται από καλή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση και τα υπόλοιπα δύο (2) 

(Σύρου Β - Σύρου Γ), από κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση με προβλήματα υφαλμύρινσης, 

τοπικά νιτρικά και θεϊκά, όπως φαίνεται στα Σχήματα του Κεφαλαίου 8.13.3. 

Σημειώνεται ότι τα σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό 

του υδροφόρου ορίζοντα υδροδοτούνται από τα ΥΥΣ EL1400672 και ΥΥΣ EL1400673 και ως εκ τούτου είναι 

αναγκαία η υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, για τη βελτίωση τόσο της χημικής όσο και της ποσοτικής 

κατάστασης των εν λόγω ΥΥΣ. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα προτεινόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προβλέψεις και 

στην κατεύθυνση του ΣΔΛΑΠ.  

 

5.2.3.6 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Για την περιοχή μελέτης έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου (ΦΕΚ 2683/B’/6.07.2018). 
Το ΣΔΚΠ καταρτίστηκε από Κ/Ξ γραφείων με επικεφαλής την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε., για λογαριασμό της ΕΓΥ 

του ΥΠΕΝ με σκοπό να συμμορφωθεί η χώρα μας με την σχετική Οδηγία 2007/60 της ΕΕ. Το ΣΔΚΠ για το 

Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου, είναι αναρτημένο σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο 

(https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=639) 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου έχουν καθοριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων έντεκα (11) 
περιοχές ως Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ - APSFR) κατά την Προκαταρκτική 

Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (δημοσίευση Έκθεσης 21/12/2012, αναθεώρηση 07/06/2013) από τη 

γεωγραφική τομή των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες και των 

περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα. H περιοχή μελέτης δεν αποτελεί τμήμα ΖΔΥΚΠ. Στην 

Οδηγία 2007/60/ΕΚ, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην επανεξέταση και επικαιροποίηση της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (η οποία επικαιροποιείται έως τις 22-12-2018 και στην συνέχεια ανά 
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εξαετία).Η 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης των Κινδύνων Πλημμύρας περιλαμβάνει την 

καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών από το 2012 και μετά, τον εντοπισμό περιοχών όπου είναι πιθανόν 

να σημειωθεί πλημμύρα και αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών, 

και τέλος την αναθεώρηση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Σύμφωνα με την 1η 

Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΝ, 2020) στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου 

περιλαμβάνονται δέκα εννέα (19) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Η συνολική έκταση των 

ΖΔΥΚΠ της 1ης Αναθεώρησης της ΠΑΚΠ στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου, είναι αυξημένη κατά 75% σε σχέση με την 

έκταση των ΖΔΥΚΠ που είχαν καθοριστεί κατά την 1η ΠΑΚΠ. Παρ’ όλα αυτά δεν καθορίστηκαν ΖΔΥΚΠ στην 
περιοχή μελέτης. 

Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ Νήσων Αιγαίου 

δεν αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα στη περιοχή μελέτης για περιόδους επαναφοράς 50 και 100 ετών. 

Η παρούσα Μελέτη είναι συμβατή με τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, 

δεδομένου ότι σε αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, το ακόλουθο μέτρο: 

 Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης 

(EL14-23-03) 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα προτεινόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προβλέψεις και 

στην κατεύθυνση  του ΣΔΚΠ. 

 

5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Το έργο δεν εμπλέκεται με οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, 

οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης κλπ. 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται τα προβλεπόμενα έργα αποχέτευσης επεξεργασίας και 

διάθεσης των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας νήσου Σύρου. 

6.1 Τεχνική περιγραφή προβλεπόμενων έργων επεξεργασίας λυμάτων 

6.1.1 Γενικά 

Η νέα ΕΕΛ Φοίνικα Σύρου, προβλέπεται να χωροθετηθεί σε διαθέσιμη έκταση γηπέδου 3,5 στρεμμάτων 

περίπου στην περιοχή του οικισμού Φοίνικα. 

Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύματα των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας 

Σύρου. Η προσαγωγή των λυμάτων από τους παραπάνω οικισμούς προς την ΕΕΛ θα γίνεται μέσω στεγανών  

αποχετευτικών αγωγών.  

6.1.2 Παράμετροι Σχεδιασμού 

6.1.2.1 Χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία. Ειδικότερα τα υπό μελέτη έργα 

επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων μελετήθηκαν με χρονικό ορίζοντα το έτος 2060, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τη σημερινή κατάσταση όσο και τις συνθήκες λειτουργίας της 20ετίας (2040). 

6.1.2.2 Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασμού 

Ο σχεδιασμός νέας ΕΕΛ Φοίνικα γίνεται για τα ακόλουθα φορτία:  

Πίνακας 6.1: Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ Φοίνικα 

Παράμετρος 
20ετία - 2040 40ετία - 2060 

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ισοδύναμος Πληθυσμός # 2.985 9.540 3.645 11.120 

Μέγιστη ημερήσια παροχή 
(Παροχή Σχεδιασμού) 

m3/d 645 1.297 787 1.906 

Μέγιστη ωριαία παροχή  m3/h 97 175 116 239 

BOD5 
kg/d 164 329 200 395 

mg/L 255 253 255 207 

SS 
kg/d 179 359 219 431 

mg/L 278 276 278 226 

TN 
kg/d 30 60 36 72 

mg/L 46 46 46 38 

TΡ 
kg/d 6,0 12,0 7,3 14,4 

mg/L 9,3 9,2 9,3 7,5 
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Τα επεξεργασμένα λύματα θα ικανοποιούν τα παρακάτω όρια εκροής:  

Πίνακας 6.2: Όρια εκροής νέας ΕΕΛ Φοίνικα 

Διάθεση/Επαναχρησιμοποίηση Ελάχιστη επεξεργασία Όρια εκροής 

Εμπλουτισμός υπόγειων 
υδροφορέων 

 Δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία  

 Προχωρημένη 

επεξεργασία 

 Απολύμανση 

 SS ≤ 2 mg/L (80% δειγμάτων) 

 BOD5 ≤10 mg/L (80% δειγμάτων) 

 Θολότητα ≤ 2  (διάμεση τιμή) 

 ΕC ≤ 2 /100ml (80% δειγμάτων) 

               ≤20 /100ml (95% δειγμάτων) 

 TN ≤15 mg/L 

 

6.1.3 Τεχνική περιγραφή 

Η ΕΕΛ Φοίνικα σχεδιάζεται με αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να επιτευχθεί άριστη ποιότητα ανακτημένου 

νερού και να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά της με ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην 

ευρύτερη περιοχή.  

Συγκεκριμένα έχουν τηρηθεί οι παρακάτω αρχές για τον σχεδιασμό: 

• η εφαρμογή κλειστών, συμπαγών, προκατασκευασμένων συγκροτημάτων (προεπεξεργασία, 

αφυδάτωση ιλύος)  

• η κατασκευή των δεξαμενών υπογείως και η κάλυψή τους, όπου προβλέπεται 

• η εφαρμογή προχωρημένης τεχνολογίας επεξεργασίας με σύστημα μεμβρανών διήθησης,  

• η απολύμανση του ανακτημένου νερού με συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας,  

• ο περιορισμός των οσμών στην πηγή τους και η εξασφάλιση απόσμησης σε όλους τους δύσοσμους 

χώρους,  

• η υιοθέτηση ηχομονωτικών κλωβών σε ηχηρά μηχανήματα,  

• διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με πράσινο, βοτανικούς κήπους, που θα αρδεύονται με το 

ανακτημένο νερό της ΕΕΛ 

• ένταξη στο κυκλαδίτικο τοπίο (λιθεπένδυση των κτιρίων και των όψεων από σκυρόδεμα). 

6.1.3.1 Προεπεξεργασία 

Προσαγωγή λυμάτων 

Τα ανεπεξέργαστα λύματα από τους οικισμούς Φοίνικα, Βήσσα και Ποσειδωνίας, μέσω του νέου δικτύου 

αποχέτευσης και των καταληκτικών αντλιοστασίων των οικισμών θα οδηγούνται προς προεπεξεργασία με 

δύο ξεχωριστούς αγωγούς έναν που μεταφέρει τα λύματα από τον οικισμό του Γαλησσά και έναν που 

μεταφέρει τα λύματα από τους οικισμούς του Φοίνικα, Ποσειδωνίας, Βήσσα και Αδειάτων. 

Συγκρότημα προεπεξεργασίας  

Για την προκαταρκτική επεξεργασία επιλέγεται η εγκατάσταση συμπαγούς ενιαίας διάταξης εσχάρωσης, 

εξάμμωσης και απολίπανσης 

Για την προεπεξεργασία εγκαθίσταται συγκρότημα αποτελούμενο από δεξαμενή στην οποία υπάρχει 

εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης. Το συγκρότημα προεπεξεργασίας 

θα είναι κατάλληλης δυναμικότητας και επιπλέον θα είναι κλειστό και αποσμούμενο.  
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Από την έξοδο του συγκροτήματος προεπεξεργασίας, τα λύματα θα οδηγούνται στην δεξαμενή 

εξισορρόπησης με βαρύτητα.  

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας συνοδεύεται με ηλεκτρικό πίνακα και σύστημα αυτομάτου ελέγχου όλης 

της διάταξη Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης του επιμέρους 

εξοπλισμού.  

6.1.3.2 Εξισορρόπηση - Λεπτοεσχάρωση 

Τα λύματα, μετά τη προεπεξεργασία, καταλήγουν με βαρύτητα στη δεξαμενή εξισορρόπησης. Από τη 

δεξαμενή, μέσω υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών τροφοδοτείται η μονάδα λεπτοσχάρωσης. Η εκροή 

από τη λεπτοεσχάρωση οδηγείται με βαρύτητα στην ανοξική ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα.  

Δεξαμενή εξισορρόπησης  

Η δεξαμενή διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης με υποβρύχιο mixer. Η δεξαμενή εξισορρόπησης 

θα είναι κλειστή και διαθέτει σύστημα εξαερισμού, που οδηγεί τον δύσοσμο αέρα σε μονάδα απόσμησης. 

Στη πλάκα οροφής προβλέπονται ανοίγματα, που καλύπτονται από στεγανά καλύμματα, για την επίσκεψη, 

την εγκατάσταση και την απομάκρυνση του εξοπλισμού.  

Από τον πυθμένα της δεξαμενής τα λύματα θα οδηγούνται με άντληση στη μονάδα λεπτοεσχάρωσης. 

Εγκαθίστανται υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες. Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται από inverter και 

στο καταθλιπτικό αγωγό (ανάντη της λεπτοεσχάρωσης) θα εγκατασταθεί ένας μετρητής παροχής.  

Στη δεξαμενή εξισορρόπησης εγκαθίστανται μετρητής συνεχούς μέτρησης της στάθμης, η ένδειξη του 

οποίου θα μεταφέρεται στο ΚΕΛ, ώστε αυτόματα να καθορίζεται η λειτουργία των αντλιών και του 

αναδευτήρα ανάμιξης.  

Δεξαμενή έκτακτης αποθήκευσης 

Με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πχ εκτενής διακοπής 

ηλεκτροδότησης) προβλέπεται η κατασκευή επιπρόσθετης δεξαμενής έκτακτης αποθήκευσης 

επεξεργασμένων. 

Η εν  λόγω δεξαμενή θα είναι κατάλληλων διαστάσεων, ενεργού όγκου περίπου 300 m3. Θα κατασκευαστεί 

παρακειμένως της δεξαμενής εξισορρόπησης και οι δύο δεξαμενές θα επικοινωνούν μέσω υποβρύχιας 

οπής, η οποία θα κλείνει με υποβρύχιο θυρόφραγμα. 

Λεπτοεσχάρωση  

Για την αποφυγή διαφυγής στερεών και ινών που θα μπορούσαν να φράξουν τις μεμβράνες και να 

δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας διαχωρισμού υγρών – στερεών, είναι απαραίτητη 

η λεπτοεσχάρωση των λυμάτων ανάντη της βιολογικής βαθμίδας.  

Ο καταθλιπτικός αγωγός από τη δεξαμενή εξισορρόπησης καταλήγει στην είσοδο του λεπτοκόσκινου. Για τη 

συλλογή των εσχαρισμάτων εγκαθίσταται κάδος κατάλληλης χωρητικότητας.  

6.1.3.3 Βιολογική επεξεργασία  

Γενικά  

Για τη βιολογική επεξεργασία κατασκευάζονται δύο βιολογικοί αντιδραστήρες, κάθε ένας από τους οποίους 

αποτελείται : 

 Από ανοξική δεξαμενή  

 Από αερόβια δεξαμενή.  

Κατά τη χειμερινή περίοδο θα λειτουργεί ο ένας βιολογικός αντιδραστήρας, ενώ κατά τη θερινή και οι δύο. 

Η διαστασιολόγηση που ακολουθεί γίνεται και για την Α’ και Β’ Φάση των έργων. Το ανάμικτο υγρό 
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υπερχειλίζει από την αερόβια δεξαμενή και ισοκατανέμεται στις δύο δεξαμενές μεμβρανών. Η ιλύς 

υπερχειλίζει προς το αντλιοστάσιο ιλύος, ενώ το διαυγασμένο υγρό αντλείται στη δεξαμενή καθαρών. Από 

το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας η ιλύς ανακυκλοφορεί στην είσοδο της ανοξικής δεξαμενής. 

Ανακυκλοφορία ιλύος 

Στο αντλιοστάσιο ιλύος εγκαθίστανται υποβρύχιες επίτοιχες αντλίες ανακυκλοφορίας η λειτουργία των 

οποίων θα ελέγχεται από inverter.  

Σύστημα αερισμού 

Στην αερόβια ζώνη κάθε δεξαμενής εγκαθίσταται σύστημα διάχυσης. Οι φυσητήρες θα ελέγχονται από 

inverter, ώστε να προσαρμόζεται η λειτουργία τους στις πραγματικές συνθήκες. Η παροχή αέρα θα 

ρυθμίζεται με βάση τη μέτρηση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου. Οι φυσητήρες αερισμού θα 

λειτουργούν μέσω εγκατεστημένων inverter με στόχο την τιμή του διαλυμένου οξυγόνου (στόχος) που 

ελέγχεται από τον αναλογικό μετρητή μέτρησης οξυγόνου (PID controller).  

Μεμβράνες διήθησης  

Γενικά 

Για τον διαχωρισμό υγρών – στερεών εγκαθίστανται μεμβράνες μικροδιήθησης. Το ανάμικτο υγρό από την 

έξοδο των βιολογικών αντιδραστήρων υπερχειλίζει σε φρεάτιο από όπου ισοκαναμένεται στις δύο 

δεξαμενές μεμβρανών. Το διαυγασμένο υγρό απομακρύνεται με αντλίες προς τη δεξαμενή αποθήκευσης 

ανακτημένου νερού. Το ανάμικτο υγρό υπερχειλίζει στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας, από όπου μέσω 

αντλιών ανακυκλοφορεί στην είσοδο της ανοξικής ζώνης.  

Αέρας πλύσης μεμβρανών  

Ο συνεχής καθαρισμός με αέρα των μεμβρανών είναι απαραίτητος για να απομακρύνονται από την 

επιφάνειά τους οι επικαθίσεις. Για τον αερισμό των μεμβρανών εγκαθίστανται στην αίθουσα φυσητήρων 

φυσητήρες κατάλληλης δυναμικότητας. Ο αερισμός των μεμβρανών γίνεται συνεχώς με αέρα από τους 

φυσητήρες. Ο ρυθμός παροχής του αέρα ελέγχεται από ένα μετρητή παροχής, που εγκαθίσταται στο 

συλλέκτη. Εάν διακοπεί η παροχή αέρα διακόπτεται η διήθηση και ενεργοποιείται συναγερμός και 

διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία διήθησης.  

 Χημικός καθαρισμός μεμβρανών 

Εκτός από το φυσικό καθαρισμό της επιφάνειας των μεμβρανών (καθαρισμός με αέρα) προβλέπεται και 

χημικός καθαρισμός τους για την αφαίρεση επικαθίσεων από τους πόρους, οι οποίες προκαλούνται από 

οργανικά και ανόργανα στοιχεία. Προβλέπονται δύο κατηγορίες καθαρισμού:  

1. Καθαρισμός συντήρησης (Maintenance Cleaning – MC), με τον οποίο καθαρίζεται με χημικά (οξέα και 

βάσεις) το εσωτερικό των φύλλων της μεμβράνης. Ο καθαρισμός συντήρησης πραγματοποιείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε δύο βδομάδες.  

2. Εντατικός καθαρισμός (Intensive Cleaning – IC), με τον οποίο καθαρίζεται με χημικά (οξέα και βάσεις) η 

εξωτερική επιφάνεια των φύλλων της μεμβράνης. Ο εντατικός καθαρισμός μία με δύο φορές το χρόνο.  

Ο καθαρισμός συντήρησης πραγματοποιείται με την χρήση επεξεργασμένου νερού, που αναρροφάται από 

τη δεξαμενή καθαρών. Η αντλία πλύσης τροφοδοτεί το εσωτερικό των μεμβρανών με αραιά διαλύματα 

υποχλωριώδους νατρίου και κιτρικού οξέος, ώστε η φόρτιση να παραμένει μικρότερη από 10 Lmh.   

Για κάθε δεξαμενή μεμβρανών εγκαθίσταται μία αντλία πλύσης, ενώ προβλέπεται και μία παρόμοια αντλία 

ως εφεδρική στην αποθήκη.  

Τα χημικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον χημικό καθαρισμό είναι υποχλωριώδες νάτριο και κιτρικό 

οξύ. Τα χημικά θα αποθηκεύονται σε δύο δοχεία, κατάλληλου ωφέλιμου όγκου. Για τη δοσομέτρηση των 
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χημικών εγκαθίστανται στον θάλαμο εξυπηρέτησης των MBR αντλίες δοσομέτρησης υποχλωριώδους 

νατρίου και αντλίες δοσομέτρησης κιτρικού οξέως.  

Προβλέπεται επίσης και μία δεξαμενή πλύσης των μεμβρανών ενεργού όγκου 140 m3 περίπου μόνο για την 

εξυπηρέτηση των μεμβρανών κατά τη διαδικασία πλύσης τους, η οποία χωροθετείται πλησίον της 

δεξαμενής των μεμβρανών.  

Περίσσεια ιλύος 

Για την αποθήκευση της περίσσειας ιλύος κατασκευάζεται δεξαμενή αποθήκευσης, ενεργού όγκου 60 m3, 

ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος παραμονής για περισσότερο από δύο μέρες για τη δυσμενέστερη περίπτωση 

(Θέρος - Β’ Φάσης).  

Η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος πραγματοποιείται με βαρύτητα από το αντλιοστάσιο 

ανακυκλοφορίας, προς τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος.  

Η περίσσεια ιλύς απομακρύνεται από τη δεξαμενή αποθήκευσης, μέσω αντλιών θετικής εκτόπισης, που 

εγκαθίστανται στο θάλαμο εξυπηρέτησης των MBR και τροφοδοτούν τη μονάδα αφυδάτωσης τη ιλύος.  

Στη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος εγκαθίσταται υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάμιξη του 

περιεχομένου της.  

Στη δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίσταται μετρητής συνεχούς μέτρησης της στάθμης, η ένδειξη του οποίου 

θα μεταφέρεται στο ΚΕΛ, ώστε αυτόματα να καθορίζεται η λειτουργία των αντλιών και του αναδευτήρα 

ανάμιξης. Εξάλλου, στη δεξαμενή εξισορρόπησης εγκαθίστανται διακόπτες στάθμης. 

Οι παραπάνω διακόπτες στάθμης θα ενεργοποιούν οπτικό και ηχητικό συναγερμό. 

6.1.3.4 Απολύμανση  

Η εκροή από το σύστημα διαχωρισμού υγρών – στερεών (MBR) είναι εν μέρει απολυμασμένη, αλλά για την 

τήρηση των αυστηρών ορίων εκροής για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα θα απαιτηθεί περαιτέρω 

απολύμανση. Η απολύμανση θα γίνει μέσω της τοποθέτησης μονάδας απολύμανσης UV κλειστού τύπου 

στους καταθλιπτικούς αγωγούς των αντλιών διάθεσης. 

6.1.3.5 Επεξεργασία ιλύος 

Η περίσσεια ιλύς απομακρύνεται με βαρύτητα από το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας στη δεξαμενή 

αποθήκευσης ιλύος, που κατασκευάζεται δίπλα στο θάλαμο εξυπηρέτησης των MBR.  

Από τη δεξαμενή ιλύος με αντλίες θετικής εκτόπισης τροφοδοτείται η μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Για την 

αφυδάτωση θα εγκατασταθεί στο κτίριο ιλύος φυγοκεντρητής με όλο τον βοηθητικό εξοπλισμό.  

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία κροκίδωσης, ο 

φυγοκεντρητής, καθώς επίσης και η διάταξη απομάκρυνσης της αφυδατωμένης ιλύος είναι συμβατά μεταξύ 

τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισμού προβλέπεται αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του 

επιμέρους εξοπλισμού. 

Για την αποκομιδή της αφυδατωμένης ιλύος εγκαθίσταται μεταφορικός κοχλίας κατάλληλης δυναμικότητας  

που αποθέτει την αφυδατωμένη ιλύ σε κάδο, που βρίσκονται σε παράπλευρο χώρο. Ο κάδος επαρκεί για 

την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος, που παράγεται για περισσότερο από 2 ώρες για το καλοκαίρι 

της Β φάσης συνεχούς λειτουργίας του συγκροτήματος στο ονομαστικό φορτίο.  

Εγκαθίσταται ένα συγκρότημα, που διαθέτει τρία διαμερίσματα. Η δοσομέτρηση του πολυηλεκτρολύτη θα 

γίνεται από αντλίες θετικής εκτόπισης κατάλληλης δυναμικότητας. 

Με σκοπό την υγειονοποίηση της ιλύος προτείνεται η προσθήκη ασβέστη. Από την έξοδο της κοχλιόπρεσσας 

η ιλύς θα οδηγείται σε μεταφορικό κοχλία, όπου μέσω κατάλληλης διάταξης θα δοσομετράται ασβέστης. Η 
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αφυδατωμένη και υγειονοποιημένη ιλύς θα οδηγείται σε κάδους και εν συνεχεία σε διάθεση προς γεωργική 

χρήση ή προς ανάμιξη με τα απορρίμματα. 

6.1.3.6 Έργα διάθεσης ανακτημένου νερού 

Τα διαυγασμένα λύματα, μέσω των αντλιών διαυγασμένων οδηγούνται στη δεξαμενή καθαρών ενεργού 

όγκου 1.000 m3 περίπου. Προβλέπονται δυο αντλητικά συγκροτήματα, Από την δεξαμενή καθαρών θα 

αναρροφούν τα αντλητικά συγκροτήματα προς διάθεση: 

 διάθεση προς τη νέα γεώτρηση στην ενδεδειγμένη θέση βάση της Ειδικής Υδρογεωολογικής 

Μελέτης  (διάταξη ασφαλείας) και 

 διάθεση προς 23 υφιστάμενα, διανοιγμένα πηγάδια-γεωτρήσεις 

Στον καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλητικού συγκροτήματος εγκαθίσταται συγκρότημα υπεριώδους 

ακτινοβολίας για την απολύμανσης της εκροής.  

Από τη δεξαμενή καθαρών αναρροφά επίσης και το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού της ΕΕΛ και 

το δίκτυο άρδευσης όλων των χώρων πρασίνου στο εσωτερικό του γηπέδου. 

Στη δεξαμενή καθαρών εγκαθίστανται: 

 μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων  

 διακόπτες στάθμης: ένας υψηλής στάθμης, που θα ενημερώνει το ΚΕΛ της εγκατάστασης ότι έχει 

ανέβει η στάθμη ως το όριο και ένας χαμηλής στάθμης, που θα διακόπτει την λειτουργία των 

αντλιών διάθεσης και του πιεστικού συγκροτήματος.  

 μετρητής θολότητας και  

 αυτόματος δειγματολήπτης  

Η δεξαμενή καθαρών προβλέπεται κλειστή, με αερεξαγωγούς και κατάλληλα ανοίγματα επί της οροφής της. 

Η δεξαμενή καθαρών θα είναι ενεργού όγκου 1.000 m3 για την αποθήκευση του ανακτημένου νερού. Σε 

ξηρή τοποθέτηση θα τοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήματα προς διάθεση προς τη νέα γεώτρηση (διάταξη 

ασφαλείας) στην ενδεδειγμένη θέση και προς τα υφιστάμενα, διανοιγμένα πηγάδια στην περιοχή του 

Φοίνικα και Ποσειδωνίας. Η παροχή θα είναι ίση με 100 m3/h για την νέα γεώτρηση ή 100 m3/h για τα 

υφιστάμενα πηγάδια, που θα χωρίζεται με χρονοπρόγραμμα ανά κλάδο (Γαλησσά ή Φοίνικα-Ποσειδωνία). 

Η εξυπηρέτηση κάθε περιοχής επαναχρησιμοποίησης θα γίνεται εκ περιτροπής και με χρονοπρόγραμμα. Για 

τον λόγο αυτό θα προβλεφθεί δικλειδοστάσιο επαναχρησιμοποίησης που επιτρέπει τη διακλάδωση του 

καταθλιπτικού αγωγού προς τη νέα γεώτρηση και προς τα υφιστάμενα πηγάδια στην περιοχή της 

Ποσειδωνίας και του Φοίνικα ανάλογα με τις ανάγκες. 

Συνεπώς η διοχέτευση θα είναι ελεγχόμενη, έτσι ώστε σε περιπτώσεις τυχόν δυσλειτουργίας του έργου 

εμπλουτισμού ή του ΒΙΟΚΑ, η διοχέτευση των επεξεργασμένων λυμάτων να εκτρέπεται προς την νέα 

γεώτρηση.  

Το βάθος εμπλουτισμού θα είναι 10 – 80 μ. περίπου. Φυσικά, ο εμπλουτισμός θα προκαλεί ανάλογη 

ανύψωση της στάθμης των υπογείων νερών. 

Για την διάθεση του ανακτημένου νερού για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα προβλέπεται η κατασκευή 

δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση ενδεικτικής διαμέτρου Φ160-Φ315 συνολικού μήκους 13.608m. Μέσω 

κατάλληλου χειρισμού δικλείδων θα γίνεται η κατανομή του ανακτημένου νερού ανά γεώτρηση και 

σύμφωνα με την ζήτηση.  

Η επιφάνεια των οδών μετά την εκσκαφή και τοποθέτηση των αγωγών θα αποκαθίσταται στην αρχική 

μορφή της. Στο έργο απαντώνται είτε μονά σκάμματα, που περιλαμβάνουν έναν  καταθλιπτικό αγωγό, είτε 
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κοινά σκάμματα, που περικλείουν έναν βαρυτικό και έναν καταθλιπτικό αγωγό μαζί ή έναν βαρυτικό 

αποχέτευσης και δυο καταθλιπτικούς αγωγούς . 

Σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση των αγωγών με  τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω: 

Σκάμμα μονό: Το πλάτος του σκάμματος είναι ανάλογο με τη διάμετρο του αγωγού, με ελάχιστο πλάτος ίσο 

με 0,80 m. Ο αγωγός (βαρυτικός ή καταθλιπτικός) θα τοποθετηθεί σε στρώμα άμμου πάχους 0,15 m και θα 

εγκιβωτιστεί σε άμμο μέχρι 0,25 m από την άνω άντυγά του. Το σκάμμα θα επανεπιχώνεται με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής, χωρίς λίθους ή πέτρες, σε βάθος ανάλογα με το συνολικό βάθος στο σημείο εκσκαφής. 

Εν συνεχεία ακολουθούν οι στρώσεις αποκατάστασης του οδοστρώματος ανάλογα με το είδος της οδού (π.χ 

σκυρόδεμα, άσφαλτος). 

Σκάμμα Σβ: Οι αγωγοί (βαρύτητας αποχέτευσης και καταθλιπτικός επαναχρησιμοποίησης) θα 

τοποθετηθούν σε κοινό σκάμμα στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ο αγωγός βαρύτητας θα τοποθετηθεί σε 

στρώμα άμμου πάχους 0,15 m, πάνω από την άνω άντυγά του και σε οριζοντιογραφική απόσταση 0,25 m 

θα τοποθετηθεί ο αγωγός πίεσης  και τέλος θα εγκιβωτιστούν σε άμμο μέχρι 0,35 m από την άνω άντυγα 

του αγωγού βαρύτητας (στο ενδιάμεσο πάχος τοποθετείται και ο καταθλιπτικός αγωγός). Το σκάμμα θα 

επανεπιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, χωρίς λίθους ή πέτρες, σε βάθος ανάλογα με το 

συνολικό βάθος στο σημείο εκσκαφής. Εν συνεχεία θα αποκαθίσταται η επιφάνεια του σκάμματος στην 

πρότερα μορφή της, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Σκάμμα Σγ: Οι αγωγοί (βαρύτητας και καταθλιπτικός αποχέτευσης και καταθλιπτικός 

επαναχρησιμοποίησης) θα τοποθετηθούν σε κοινό σκάμμα. Ο αγωγός βαρύτητας θα τοποθετηθεί σε 

στρώμα άμμου πάχους 0,15 m, πάνω από την άνω άντυγά του, σε οριζοντιογραφική απόσταση 0,20 m θα 

τοποθετηθεί ο αγωγός πίεσης αποχέτευσης και σε οριζοντιογραφική απόσταση 0,20 m θα τοποθετηθεί ο 

αγωγός πίεσης επαναχρησιμοποίησης. Τέλος θα εγκιβωτιστούν σε άμμο μέχρι 0,35 m από την άνω άντυγα 

του αγωγού βαρύτητας (στο ενδιάμεσο πάχος τοποθετούνται και ο καταθλιπτικοί αγωγοί). Το σκάμμα θα 

επανεπιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, χωρίς λίθους ή πέτρες, σε βάθος ανάλογα με το 

συνολικό βάθος στο σημείο εκσκαφής. Εν συνεχεία θα αποκαθίσταται η επιφάνεια του σκάμματος στην 

πρότερα μορφή της, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Οι αγωγοί προβλέπεται να τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να έχουν επικάλυψη τουλάχιστον 0,80 m. 

Στις περιπτώσεις όπου η άνω άντυγά τους είναι σε βάθος μικρότερο των 80 cm οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται 

σε σκυρόδεμα.  

Η χάραξη των δικτύων διάθεσης προς τα διαθέσιμα υφιστάμενα σημεία γεωτρήσεων-πηγαδιών και προς τη 

νέα γεώτρηση, σε επίπεδο προμελέτης έγινε μέχρι το κοντινότερο σημείο της πλησιέστερης υφιστάμενης 

οδού. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο κομμάτια δικτύων που διέρχονται επί 

ιδιωτικών εκτάσεων. Στα επόμενα στάδια των μελετών (Οριστική, Εφαρμογής) θα προσδιοριστεί η ακριβής 

χάραξη μέχρι τα σημεία αυτά, άρα και τα τμήματα που θα διέρχονται από ιδιωτικές εκτάσεις. Πάρα ταύτα, 

στο παράρτημα προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών των εκτάσεων ότι δέχονται την 

τοποθέτηση των αγωγών επί των εκτάσεων τους εφόσον απαιτηθεί. 

Τα διαθέσιμα πηγάδια – γεωτρήσεις είναι στην ιδιοκτησία κατοίκων της περιοχής που δέχτηκαν να 

χρησιμοποιήσουν το ανακτημένο νερό από την νέα ΕΕΛ Φοίνικα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 

θέσεις των εν λόγω σημείων. 
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Πίνακας 6.3: Συντεταγμένες υφιστάμενων διαθέσιμων πηγαδιών -γεωτρήσεων  

Α/Α Περιοχή Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) 
(x, y) 

  x y 

1 Νεκροταφείο Φοίνικα 578063,778 4140277,917 

2 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577740,515 4139979,585 

3 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577692,725 4140323,189 

4 Φυτώριο Βήσσα 578878,88 4139418,202 

5 Φυτώριο Βήσσα 579098,294 4139756,694 

6 Ποταμός  579131,272 4139764,099 

7 Πηγάδι Φοίνικα 578319,208 4139346,608 

8 Πηγάδι Βήσσα 578881,63 4139564,72 

9 Πηγάδι Βήσσα 578917,449 4139462,252 

10 Πηγάδι Βήσσα 578857,989 4139524,382 

11 Πηγάδι Φοίνικα 577456,991 4139313,984 

12 Γαλησσάς  578062,884 4141251,752 

13 Γαλησσάς  578372,588 4141906,179 

14 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577847,816 4140121,227 

15 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577764,95 4140227,652 

16 Γαλησσάς 578216,371 4142237,33 

17 Άσπρος Γκρεμός 578402,959 4140577,975 

18 Γαλησσάς 578273,776 4141998,815 

19 Γαλησσάς 577852,113 4142199,118 

20 Γαλησσάς 578009,351 4141589,656 

21 Γαλησσάς 578170,082 4141833,71 

22 Γαλησσάς 577841,562 4141220,749 

23 Φοίνικας 578178,68 4139312,615 

Ως διάταξη ασφαλείας σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης όλης της παροχής από τα διαθέσιμα σημεία θα 

χρησιμοποιείται μία νέα γεώτρηση στην ενδεδειγμένη θέση βάση της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης. 

Η ανόρυξη της νέας γεώτρησης διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων προτείνεται να γίνει κατά μήκος της 

ισοϋψούς +85 που διέρχεται στο στροφή υφιστάμενου δρόμου και το βάθος της να ξεπεράσει τα 100m, 

ώστε να φτάσει σε αρνητικά υψόμετρα. Από την αρχή έως τα 15m βάθος περίπου θα διατρηθούν πλευρικά 

κορήματα που αποτελούνται από ογκόλιθους και χάλικες μαρμάρων και σχιστόλιθων, άμμο και αργιλοϊλύ, 

τοπικά συγκολλημένα. Εν συνεχεία και έως το τελικό βάθος της διάτρησης αναμένεται να διατρηθούν 

μάρμαρα και ενδεχομένως σχιστόλιθοι. Από την επιφάνεια του εδάφους και σε όλο το πάχος εμφάνισης των 

κορημάτων προτείνεται να τοποθετηθούν αδιάτρητοι (τυφλοί) σωλήνες και στην συνέχεια μόνο διάτρητοι 

φιλτροσωλήνες.  



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 47 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 1 

 

Τυπική διατομή της γεώτρησης διάθεσης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 6-1: Τυπική διατομή γεώτρησης διάθεσης  

Η νέα γεώτρηση θα χωροθετηθεί περίπου στις παρακάτω γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: 

X 577136.051 Y 413950.134 

Σημειώνεται ότι ο τελικός φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού θα είναι η ΔΕΥΑ Σύρου. 

6.1.3.7 Κτιριακά έργα 

Προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών και διοικητικών αναγκών της ΕΕΛ και των εργαζομένων σε αυτή, 

προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Στα κτίρια εγκαθίσταται ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός προς εξυπηρέτηση των μονάδων επεξεργασίας και στο κτίριο λειτουργίας στεγάζονται οι 

διοικητικές λειτουργίες της εγκατάστασης, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις των εργαζομένων και το σύστημα 

παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου. 

Τα προβλεπόμενα κτίρια της εγκατάστασης είναι: 

• Κτίριο Προεπεξεργασίας 

• Κτίριο Φυσητήρων / Χημικών 

• Κτίριο Ιλύος  
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• Κτίριο Λειτουργίας 

Όλα τα κτίρια θα εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον της περιοχής από αισθητικής άποψης, θα 

ακολουθούν τις αρχιτεκτονικές αρχές της νήσου και θα χρωματιστούν ανάλογα. 

Πλησίον της εισόδου της εγκατάστασης προβλέπεται η κατασκευή του κτιρίου λειτουργίας. Το κτίριο θα 

είναι ισόγειο και διαθέτει τους εξής επιμέρους χώρους:  

• Προθάλαμο  

• Αίθουσα ελέγχου - γραφείο  

• Χημείο - Εργαστήριο  

• Χώρους υγιεινής (WC) με δύο WC και WC για AMEA  

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  

 

6.1.3.8 Δίκτυο ύδρευσης – βιομηχανικού νερού –  αποχέτευσης  

Στην ΕΕΛ θα κατασκευασθεί δίκτυο ύδρευσης που θα υδροδοτεί το κτίριο λειτουργίας με πόσιμο νερό. 

Πόσιμο νερό απαιτείται επίσης και στο κτίριο ιλύος για την παρασκευή πολυηλεκτρολύτη. 

Το δίκτυο βιομηχανικού νερού αποτελείται από πιεστικό συγκρότημα που αναρροφά από τη δεξαμενή 

καθαρών και μέσω αγωγού με τις απαραίτητες δικλείδες καταθλίβει στα σημεία υδροδότησης και στους 

αγωγούς άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Σε διάφορα σημεία του έργου, 

προβλέπονται εξωτερικές υδροληψίες, για πλύση μονάδων (προεπεξεργασία, κτίριο ιλύος, δεξαμενές 

αερισμού, δεξαμενές MBR για πλύση των μεμβρανών και των τοιχωμάτων της δεξαμενής). Βιομηχανικό νερό 

θα χρησιμοποιηθεί και για την αυτοματοποιημένη πλύση του συγκροτήματος προεπεξεργασίας. 

Τα ακάθαρτα του κτιρίου λειτουργίας και τα στραγγίσματα (νερά πλύσης κτιρίου ιλύος) θα οδηγούνται με 

βαρύτητα στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 

 

6.1.3.9 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου βάσει των κανόνων της αρχιτεκτονικής 

καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα μέτρα που αφορούν τον 

έλεγχο των οσμών, του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες 

της ΕΕΛ.  

Η διαθέσιμη έκταση του γηπέδου ανέρχεται στα 3,5 στρέμματα περίπου. Ο χώρος κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου θα φέρει περίφραξη. Για την πρόσβαση στην ΕΕΛ προβλέπεται ηλεκτροκίνητη θύρα 

εισόδου. 

Πλησίον του κτιρίου λειτουργίας προβλέπεται χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα. Περιμετρικά της μονάδας 

επεξεργασίας και των κτιρίων θα κατασκευασθούν πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ενώ στους ακάλυπτους 

χώρους του γηπέδου και στο περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται φυτοτεχνική διαμόρφωση με καλλωπιστικά 

φυτά και θάμνους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται δεντροφύτευση με ψηλά δέντρα περιμετρικά του γηπέδου, 

ενώ θα προβλεφθούν και επιμέρους βοτανικοί κήποι. Το σύνολο των φυτών του γηπέδου θα αρδεύεται με 

το ανακτημένο νερό. 

Με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του έργου θα κατασκευαστούν υδάτινες επιφάνειες – αβαθείς λίμνες 

(με τροφοδότησή τους με το ανακτημένο νερό), με πίδακες νερού, που δημιουργούν αίσθηση ευεξίας και 

επιτυγχάνουν ταυτόχρονα την ανακύκλωση του νερού.  Θα προβλεφθούν στέγαστρο και διαμορφωμένες 
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βαθμίδες, σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ώστε το έργο να αποτελέσει μια 

σύγχρονη εγκατάσταση που θα συντελέσει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.  

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους 

κατοίκους, τους καλλιεργητές και άλλους χρήστες για την υψηλή ποιότητα του ανακτημένου νερού και τα 

οφέλη της επαναχρησιμοποίησης και των εφαρμογών της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας. Η ΕΕΛ Φοίνικα 

μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα τέτοιου είδους. 

6.2 Τεχνική περιγραφή προβλεπόμενων έργων αποχέτευσης 

6.2.1 Γενικά 

Οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτη, ήτοι οι οικισμοί της Ποσειδωνίας, του Φοίνικα, της 

Βήσσα και του Γαλησσά αποτελούν δημοφιλείς δημοφιλείς προορισμούς του νησιού που προσελκύουν το 

μεγαλύτερο πλήθος τουριστικής κίνησης. Μέχρι σήμερα η αποχέτευση των λυμάτων των κατοίκων τους, 

πραγματοποιείται με βόθρους οι οποίοι παρουσιάζουν τα γνωστά περιβαλλοντικά προβλήματα και 

οχλήσεις. Το ζήτημα της μελέτης και κατασκευής των έργων αποχέτευσης στην εν λόγω περιοχή αποτελεί, 

λοιπόν, μείζον περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό θέμα για την ευρύτερη περιοχή. 

Η έλλειψη έργων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων επιβαρύνει με πρόσθετα ρυπαντικά φορτία τόσο 

τα επιφανειακά υδάτινα σώματα της περιοχής, όσο και το υπέδαφος και τους υπόγειους υδροφορείς λόγω 

της εκτεταμένης χρήσης απορροφητικών βόθρων από το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού. Η υποβάθμιση 

των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτινων σωμάτων θεωρείται δεδομένη όσο το πρόβλημα παραμένει ενώ 

η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά λόγω του 

εποχιακού πληθυσμού. 

Πέρα ωστόσο από το μείζον περιβαλλοντικό θέμα που αφορά στην ποιότητα ζωής και την υγεία των 

κατοίκων του οικισμού, η ανάγκη συμμόρφωσης με τις επιταγές της οδηγίας 91/271 όπως εφαρμόζεται στην 

Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/97, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την λειτουργία της ΕΕΛ και την 

σύνδεση του απαραίτητου δικτύου αποχέτευσης καθώς βάσει της τελευταίας, έχει παρέλθει πλέον 8ετία 

από την λήξη της προθεσμίας υλοποίησης του έργου και η επιβολή κυρώσεων θεωρείται δεδομένη εάν δεν 

υπάρξει άμεση συμμόρφωση.  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για τη συλλογή των λυμάτων 

των οικισμών με υπόγειους κλειστούς αγωγούς και η μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων.  

Από την ΕΕΛ τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται προς επαναχρησιμοποίηση μέσω διάθεσης σε 

υφιστάμενες και νέες γεωτρήσεις προς εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. 

Κριτήριο σχεδιασμού των έργων αποτέλεσε καταρχήν ο περιορισμός του βάθους των σκαμμάτων, ιδιαίτερα 

στην παραλιακή περιοχή όπου λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα αναμένεται η συνάντηση υπογείων 

υδάτων, οπότε θα απαιτούνταν ιδιαίτερη αντιστήριξη για τις παρειές των σκαμμάτων κατά τη φάση 

κατασκευής, αλλά και κατά τη φάση λειτουργίας, θα υπήρχε σημαντική επιβάρυνση της λειτουργίας των Α/Σ 

και της ΕΕΛ από τις εισροές θαλασσινού νερού στο δίκτυο με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, σημαντικό 

κριτήριο σχεδιασμού αποτέλεσε και η ελαχιστοποίηση, κατά το δυνατό, των αντλήσεων και συνεπώς η 

λειτουργία των έργων κατά το μέγιστο δυνατόν με βαρύτητα.  

Το δίκτυο αποχέτευσης που προτείνεται θα είναι χωριστικού τύπου, δηλαδή θα δέχεται αμιγή οικιακά 

λύματα.  

Η περιοχή που θα καλυφθεί με δίκτυο φαίνεται στις οριζοντιογραφίες της μελέτης και περιλαμβάνει τόσο 

τον πυκνοδομημένο πυρήνα του κάθε οικισμού όσο και την ευρύτερη οικιστική ανάπτυξη σύμφωνα με τις 

επί τόπου παρατηρήσεις, αλλά και τις πρόσφατες αεροφωτογραφίες. 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 50 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 1 

 

6.2.2 Παράμετροι Σχεδιασμού 

6.2.2.1 Χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία. Ειδικότερα τα υπό μελέτη έργα 

επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων μελετήθηκαν με χρονικό ορίζοντα το έτος 2060, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τη σημερινή κατάσταση όσο και τις συνθήκες λειτουργίας της 20ετίας (2040). 

6.2.2.2 Πληθυσμιακά Στοιχεία  

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ατόμων που θα εξυπηρετηθεί από τα υπό μελέτη δίκτυα ακαθάρτων 

ακολουθήθηκαν παραδοχές πληθυσμιακών δεδομένων που στηρίχθηκαν σε στοιχεία της υφιστάμενης 

κατάστασης, που προέκυψαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και σε εκτιμήσεις για την μελλοντική 

εξέλιξη βασισμένες σε προβλέψεις ανάπτυξης της περιοχής. Η εκτίμηση της εξέλιξης του πληθυσμού στο 

έτος-στόχο 2060, γίνεται με προβολή των πληθυσμιακών στοιχείων του έτους 2020 στο έτος 2040, σύμφωνα 

με τον παρακάτω αναγωγικό τύπο : 

Πν = Πο x (1+α)ν 

όπου ισχύει: 

Π
ο
 = ο πληθυσμός στον χρόνο t

1
 = Το 

Π
ν
 = ο πληθυσμός στον χρόνο t

2
 = Το+ν 

α = η μέση ετήσια αύξηση πληθυσμού 

v = έτη μεταξύ χρόνων t
1
 και t

2 

Για τον προσδιορισμό της πληθυσμιακής εξέλιξης, υιοθετούνται οι παρακάτω παραδοχές: 

 Η ετήσια αύξηση του μόνιμου πληθυσμού για την εικοσαετία 2020-2040 λαμβάνεται ίση με (α) = 

+1,0% για όλους τους οικισμούς , ενώ για την εικοσαετία 2040-2060 λαμβάνεται μειωμένη και ίση με (α) = 

+1,0% για όλους τους οικισμούς. 

 Η ετήσια αύξηση του εποχιακού πληθυσμού για τις εικοσαετίες 2020-2040 και 2040-2060 λαμβάνεται 

ίση με (α) = +1,0% και (α) = +1,0% αντίστοιχα. 

 Οι εποχιακοί κάτοικοι σήμερα , σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της δημοτικής αρχής ανέρχεται σε 

συνολικά 1.530 άτομα το 2019 για το σύνολο των μελετώμενων οικισμών. 

 Λόγω της τουριστική φύσης των οικισμών μελέτης έχουν ληφθεί υπόψη διερχόμενοι τουρίστες που 

προβλέπεται να επισκέπτονται την περιοχή για εστίαση, παραθερισμό κλπ. χωρίς να διανυκτερεύουν. 

Σήμερα σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής ανέρχεται σε συνολικά 4.000 άτομα το 2019.  

Με βάση τον παραπάνω τύπο και τις παραδοχές ετήσιας αύξησης των πληθυσμών υπολογίζεται η εξέλιξή 

τους και παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 6.4: Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 
2011 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
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2011 2020 2040 2060 

(άτομα)       (άτομα) 

Ποσειδωνία 760 1,00% 1,00% 1,00% 760 835 1.015 1.240 

Φοίνιξ 716 1,00% 1,00% 1,00% 716 785 960 1.170 

Γαλησσάς 437 1,00% 1,00% 1,00% 437 480 585 715 

Άδειατα 93 1,00% 1,00% 1,00% 93 105 125 155 

Βήσσα 222 1,00% 1,00% 1,00% 222 245 300 365 

ΣΥΝΟΛΑ 2.228       2.228 2.450 2.985 3.645 

Πίνακας 6.5: Εξέλιξη εποχιακού πληθυσμού 

  

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 
(Εκτίμηση 

τοπικών αρχών) 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

-2
0

2
0

 

-2
0

4
0

 

-2
0

6
0

 

ΕΤΟΣ 

  

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

4
0

 

2019 2020 2040 2060 

  (άτομα)       (άτομα) 

Ποσειδωνία 535 1,00% 1,50% 1,00% 535 545 730 890 

Φοίνιξ 505 1,50% 1,50% 1,00% 505 515 695 845 

Γαλησσάς 440 1,50% 1,50% 1,00% 440 450 605 735 

Άδειατα 10 1,50% 1,50% 1,00% 10 15 15 20 

Βήσσα 40 1,50% 1,50% 1,00% 40 45 55 70 

ΣΥΝΟΛΑ 1.530       1.530 1.570 2.100 2.560 

Πίνακας 6.6: Εξέλιξη διερχόμενου πληθυσμού 

  

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

(Εκτίμηση τοπικών 

αρχών) 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
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2019 2020 2040 2060 

  (άτομα)       (άτομα) 

Ποσειδωνία 1.000 0,50% 0,50% 0,50% 1.000 1.005 1.115 1.230 

Φοίνιξ 1.000 0,50% 0,50% 0,50% 1.000 1.005 1.115 1.230 

Γαλησσάς 2.000 0,50% 0,50% 0,50% 2.000 2.010 2.225 2.455 

Άδειατα                 

Βήσσα                 

ΣΥΝΟΛΑ 4.000       4.000 4.020 4.455 4.915 
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Πίνακας 6.7:Εξέλιξη υδατοκαταναλωτών οικισμών περιοχής μελέτης 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 

2011 2020 2040 2060 2011 2020 2040 2060 2011 2020 2040 2060 2011 2020 2040 2060 

(άτομα) (άτομα) (άτομα) (άτομα) 

Ποσειδωνία 760 870 1.175 1.430 535 615 825 1.010 1.600 1.675 1.850 2.045 2.895 3.160 3.850 4.485 

Φοίνιξ 716 820 1.105 1.350 505 580 780 950 400 420 465 515 1.621 1.820 2.350 2.815 

Γαλησσάς 437 500 675 825 440 505 680 830 2.500 2.615 2.890 3.195 3.377 3.620 4.245 4.850 

Άδειατα 93 110 145 175 10 15 20 20         103 125 165 195 

Βήσσα 222 255 345 420 40 50 65 80         262 305 410 500 

ΣΥΝΟΛΑ 2.228 2.555 3.445 4.200 1.530 1.765 2.370 2.890 4.500 4.710 5.205 5.755 8.258 9.030 11.020 12.845 
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6.2.2.3 Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασμού 

Παροχές Σχεδιασμού 

Ειδική υδατοκατανάλωση και απορροή ακαθάρτων 

Από τις εκτιμηθείσες υδατοκαταναλώσεις σύμφωνα με στοιχεία από τους τοπικούς φορείς, αλλά και 

στοιχεία από διεθνή & ελληνική βιβλιογραφία περί παραδοχών υδατοκατανάλωσης, στην παρούσα μελέτη 

υιοθετείται η παρακάτω μέση ετήσια υδατοκατανάλωση κατά το έτος 2020: 

- για κάθε μόνιμο κάτοικο  qυδ = 160 (l/d & άτομο) 

Λόγω κάποιας αναμενόμενης ανόδου του βιοτικού επιπέδου της περιοχής, οι μέσες ετήσιες καταναλώσεις 

νερού και κατά συνέπεια και οι παροχές λυμάτων για τις χρονικές περιόδους 2020 - 2040 και 2040 - 2060 

γίνεται η παραδοχή ότι θα αυξάνονται σε ποσοστό 0,50% ετησίως για την πρώτη και 1,0% τη δεύτερη 

εικοσαετία. Η ειδική απορροή ακαθάρτων λαμβάνεται ίση με το 80% της ειδικής κατανάλωσης. Στον πίνακα 

που ακολουθεί φαίνονται οι ειδικές παροχές που προκύπτουν για κάθε έτος. 

Πίνακας 6.8: Εξέλιξη ειδικής κατανάλωσης και απορροής ακαθάρτων 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΜΕΣΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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(l / cap*day)    (l / cap*day) 
         

Μόνιμοι Κάτοικοι 160 0,50% 0,50% 1,00% 160 170 185 230 

Εποχιακοί επισκέπτες 175 0,50% 0,50% 1,00% 175 185 205 250 

Διερχόμενοι επισκέπτες 25 0,50% 0,50% 1,00% 25 30 30 40 

                  

Εισροές – διηθήσεις 

Η εκτίμηση της παροχής διεισδύσεως υπογείων υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής, έγινε με βάση 

διεθνείς παραδοχές και υιοθετήθηκε ότι οι διεισδύσεις ανέρχονται στο 10% της μέσης ημερήσιας παροχής. 

Σημειώνεται ότι δεν αναμένονται αυξημένες διηθήσεις στο δίκτυο ακαθάρτων, καθώς ο υδροφόρος 

ορίζοντας δεν είναι υψηλός στην περιοχή μελέτης. 

6.2.3 Τεχνική περιγραφή 

Τα έργα αποχέτευσης της περιοχής μελέτης περιλαμβάνουν δίκτυα συλλογής των ακαθάρτων συνολικού 

μήκους 39.000 m περίπου (βαρυτικοί αγωγοί με 1.094 φρεάτια επίσκεψης), με τα αντίστοιχα φρεάτια 

επίσκεψης. Έχει αποχετευτεί το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών μελέτης, όσο βέβαια επιτρέπεται από τη 

μορφολογία του εδάφους.  

Για τη μεταφορά των λυμάτων θα κατασκευαστούν δέκα (10) νέα αντλιοστάσια και συγκεκριμένα τρία 

αντλιοστάσια στον Φοίνικα (Φ1, Φ2, Φ3), τέσσερα αντλιοστάσια στην Ποσειδωνία (Π1, Π2, Π3, Π4), ένα 

αντλιοστάσιο στο Βήσσα (Β1) και δύο αντλιοστάσια στον Γαλησσά (Γ1, Γ2). 
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Το συνολικό μήκος των καταθλιπτικών αγωγών ανέρχεται σε 4.620 m, ενώ στο δίκτυο περιλαμβάνονται και 

τα απαραίτητα φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης.  

Τα αντλιοστάσια μεταφοράς των ακαθάρτων θα είναι υπόγεια, προκατασκευασμένα για την ευκολία κατά 

τη φάση κατασκευής. Για τη χωροθέτηση όλων των αντλιοστασίων προτείνεται η λύση της υπογειοποίησης 

του υγρού θαλάμου και του δικλειδοστασίου, κάτω από την επιφάνεια της οδού διέλευσης. Εντός των 

δικλειδοστασίου θα τοποθετηθούν και οι μονάδες απόσμησης. Τα συνοδευτικά έργα (ηλεκτρικός πίνακας, 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπου προβλέπεται) προβλέπεται να τοποθετηθούν υπαιθρίως σε παραπλήσιο 

κάθε αντλιοστασίου χώρο. Η λύση αυτή υιοθετείται συχνά στις περιπτώσεις που η εξεύρεση κατάλληλου 

δημοτικού χώρου ή η αγορά/απαλλοτρίωση έκτασης αποκλείεται. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στις γειτονικές του αντλιοστασίου ιδιοκτησίες και 

παρακάμπτονται οι όποιες ενστάσεις των περιοίκων ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Σύρος που φιλοξενεί 

αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και παραθεριστικές κατοικίες. 

Όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια των οριζοντιογραφιών της μελέτης, διαμορφώνονται οι παρακάτω 

επτά αποχετευόμενες ζώνες, ανάλογα με τη χωροθέτηση των αντλιοστασίων: 

• Ζώνη Φ1: Το αντλιοστάσιο Φ1 χωροθετείται πλησίον του λιμανιού, στον παράλληλο δρόμο του 

παραλιακού δρόμου, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις στην παραλιακή ζώνη, όπου υπάρχει 

τουριστική κίνηση, καταστήματα και εστιατόρια. Σε αυτή τη ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής 

ακαθάρτων των οικισμών Βήσσα, Άδειατα και μέρος του Φοίνικα, από αγωγούς PVC Σ.41 Ø200, Ø250, Ø315, 

Ø355 με 451 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Φ1 έχει μήκος 1.405 m, HDPE 10 atm, Φ250 

και οδηγεί τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Κατά την όδευση του καταθλιπτικού 

αγωγού έχουν προβλεφθεί δύο φρεάτια εκκένωσης και ένα φρεάτιο αερεξαγωγού. 

• Ζώνη Φ2: Το αντλιοστάσιο Φ2 χωροθετείται επί του παραλιακού δρόμου, ανάμεσα στους οικισμούς 

του Φοίνικα και της Ποσειδωνίας. Σε αυτή τη ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων 

μέρος του Φοίνικα, από αγωγούς PVC Σ.41 Ø200, Ø250, Ø315, με 132 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός 

αγωγός του Φ2 έχει μήκος 393 m, HDPE 10 atm, Φ200 και οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο (Φ1-Β1.12), 

οδηγώντας μέσω αυτού την παροχή στο αντλιοστάσιο Φ1. 

• Ζώνη Φ3: Το αντλιοστάσιο Φ3 χωροθετείται στο εσωτερικό του οικισμού του Φοίνικα. Σε αυτή τη 

ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων μέρος του Φοίνικα, από αγωγούς PVC Σ.41 

Ø200, με 11 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Φ3 έχει μήκος 141 m, HDPE 10 atm, Φ90 και 

οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο (Φ2-Β12ΑΦ), οδηγώντας μέσω αυτού την παροχή στο αντλιοστάσιο Φ2. 

• Ζώνη Π1: Το αντλιοστάσιο Π1 χωροθετείται επί του παραλιακού δρόμου, στο νότιο άκρο του οικισμού 

της Ποσειδωνίας. Σε αυτή τη ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού της 

Ποσειδωνίας, από αγωγούς PVC Σ.41 Ø200, με 29 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Π1 έχει 

μήκος 409 m, HDPE 10 atm, Φ90 και οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο του βαρυτικού δικτύου (Π3-Β2) από όπου 

η παροχή καταλήγει στο αντλιοστάσιο Π3. Κατά την όδευση του καταθλιπτικού αγωγού έχουν προβλεφθεί 

ένα φρεάτιο εκκένωσης και ένα φρεάτιο αερεξαγωγού. 

• Ζώνη Π2: Το αντλιοστάσιο Π2 χωροθετείται στο εσωτερικό του οικισμού της Ποσειδωνίας. Σε αυτή τη 

ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού της Ποσειδωνίας, από αγωγούς 

PVC Σ.41 Ø200, με 246 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Π2 έχει μήκος 73 m, HDPE 10 atm, 

Φ90 και οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο του βαρυτικού δικτύου (Φ2-Γ26), από όπου η παροχή καταλήγει στο 

αντλιοστάσιο Φ2. 

• Ζώνη Π3: Το αντλιοστάσιο Π3 χωροθετείται επί του παραλιακού δρόμου της Ποσειδωνίας, 

βορειότερα του Π1. Σε αυτή τη ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού 

της Ποσειδωνίας, από αγωγούς PVC Σ.41 Ø200, με 7 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Π3 

έχει μήκος 141 m, HDPE 10 atm, Φ90 και οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο του βαρυτικού δικτύου (Φ2-Γ10ΑΦ), 

από όπου η παροχή καταλήγει στο αντλιοστάσιο Φ2. 
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• Ζώνη Π4: Το αντλιοστάσιο Π4 χωροθετείται στο εσωτερικό του οικισμού της Ποσειδωνίας. Σε αυτή τη 

ζώνη θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού της Ποσειδωνίας, από αγωγούς 

PVC Σ.41 Ø200, με 48 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Π4 έχει μήκος 110 m, HDPE 10 atm, 

Φ90 και οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο του βαρυτικού δικτύου (Π2-Α21.13ΑΦ), από όπου η παροχή καταλήγει 

στο αντλιοστάσιο Φ2. 

• Ζώνη Β1: Το αντλιοστάσιο Β1 χωροθετείται στο εσωτερικό του οικισμού του Βήσσα. Σε αυτή τη ζώνη 

θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού του Βήσσα, από αγωγούς PVC Σ.41 

Ø200, με 16 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Β1 έχει μήκος 40 m, HDPE 10 atm, Φ90 και 

οδηγεί τα λύματα σε φρεάτιο του βαρυτικού δικτύου (Φ1-Α24.35), από όπου η παροχή καταλήγει στο 

αντλιοστάσιο Φ1. 

• Ζώνη Γ1: Το αντλιοστάσιο Γ1 χωροθετείται επί του παραλιακού δρόμου του Γαλησσά. Σε αυτή τη ζώνη 

θα τοποθετηθεί βαρυτικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων του οικισμού της Ποσειδωνίας, από αγωγούς PVC 

Σ.41 Ø200, Ø250, Ø315, Ø355, με 226 φρεάτια επίσκεψης. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Γ1 έχει μήκος 1.100 

m, HDPE 10 atm, Φ160 και οδηγεί τα λύματα στο αντλιοστάσιο Γ2. Κατά την όδευση του καταθλιπτικού 

αγωγού έχουν προβλεφθεί δύο φρεάτια εκκένωσης. 

• Ζώνη Γ2: Το αντλιοστάσιο Γ2 χωροθετείται επί του δρόμου που συνδέει τον Γαλησσά με τον Φοίνικα. 

Στο αντλιοστάσιο Γ2 δεν καταλήγει παροχή από συλλεκτήριους, βαρυτικούς αγωγούς, αλλά μόνο η παροχή 

από το αντλιοστάσιο Γ1. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Γ2 έχει μήκος 867 m, HDPE 10 atm, Φ160 και οδηγεί 

τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Κατά την όδευση του καταθλιπτικού αγωγού έχουν 

προβλεφθεί ένα φρεάτιο εκκένωσης και ένα φρεάτιο αερεξαγωγού. 

Το έργο, εκτός από την τοποθέτηση των αγωγών αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ περιλαμβάνει 

και την κατασκευή δυο δικτύου διάθεσης ανακτημένου νερού για εμπλουτισμό υδροφόρου σε 23 διαθέσιμα 

υφιστάμενα σημεία. 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από υφιστάμενες διανοιγμένες οδούς της νήσου. Η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί 

σε έκταση που ανήκει στη ΔΕΥΑ για την οποία θα έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις. 

Η επιφάνεια των οδών μετά την εκσκαφή και τοποθέτηση των αγωγών θα αποκαθίσταται στην αρχική 

μορφή της. Επίσης, στο έργο απαντώνται είτε μονά σκάμματα, που περιλαμβάνουν έναν βαρυτικό ή έναν 

καταθλιπτικό αγωγό, είτε κοινό σκάμμα, που περικλείει έναν βαρυτικό και έναν καταθλιπτικό αγωγό μαζί. 

Τα τυπικά σκάμματα παρουσιάζονται στο σχέδιο 9 που συνοδεύει την Μελέτη. 

Οι αγωγοί προβλέπεται να τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να έχουν επικάλυψη τουλάχιστον 0,80 m. 

Στις περιπτώσεις όπου η άνω άντυγά τους είναι σε βάθος μικρότερο των 80 cm οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται 

σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Το βάθος στο οποίο τελικά θα τοποθετηθούν οι αγωγοί εξαρτάται και από την γενικότερη μηκοτομική 

χάραξη του δικτύου. Ειδικά για τους καταθλιπτικούς αγωγούς ακαθάρτων επιδιώχθηκε η χάραξη να έχει 

κατά το δυνατόν ενιαία φορά και κατά προτίμηση ανοδική, ελαχιστοποιώντας έτσι την δημιουργία 

αλλεπάλληλων υψηλών και χαμηλών σημείων στη χάραξη, τα οποία δημιουργούν προβλήματα κατά τη 

λειτουργία του έργου. Στο μεγαλύτερο μήκος της όδευσής τους οι καταθλιπτικοί οδεύουν σε κοινό σκάμμα 

με τους βαρυτικούς.  

Στα σκάμματα όπου υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί το πρανές λόγω της φύσης του 

εδάφους, ενώ παράλληλα το βάθος εκσκαφής είναι μεγαλύτερο των 2,00 m, προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθούν αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα (τύπου Krings. Σε αυτά τα σκάμματα το συνολικό 

πλάτος εκσκαφής  θα ληφθεί επιπλέον πλάτος από το πλάτος του σκάμματος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 

ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος εκτέλεσης των εργασιών, ακόμα και μετά την τοποθέτηση των μεταλλικών 

πετασμάτων εντός του σκάμματος. 

Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αντιστήριξης θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ειδικές συνθήκες 

που θα συναντηθούν κατά τη φάση της κατασκευής και να εγκριθούν από  την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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Κατά την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος Κατασκευαστής θα πρέπει να τοποθετεί το δίκτυο ανάλογα και 

με τα υφιστάμενα ή προτεινόμενα έργα ΟΚΩ (υφιστάμενοι αγωγοί αποχέτευσης, κα). 

Τα αντλιοστάσια τοποθετούνται υπόγεια, κάτω από το οδόστρωμα διανοιγμένων οδών και διαθέτουν 

ανεξάρτητο φρεάτιο δικλείδων για διευκόλυνση των χειρισμών και δεν θα διαθέτουν οικίσκο. Οι θέσεις των 

αντλιοστασίων επισημαίνονται στα σχέδια οριζοντιογραφίας του έργου. 

Τα αντλιοστάσια μεταφοράς των ακαθάρτων θα είναι υπόγεια, προκατασκευασμένα για την ευκολία κατά 

τη φάση κατασκευής. Για τη χωροθέτηση όλων των αντλιοστασίων προτείνεται η λύση της υπογειοποίησης 

του υγρού θαλάμου και του δικλειδοστασίου, κάτω από την επιφάνεια της οδού διέλευσης. Εντός των 

δικλειδοστασίου θα τοποθετηθούν και οι μονάδες απόσμησης. Τα συνοδευτικά έργα (ηλεκτρικός πίνακας, 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπου προβλέπεται) προβλέπεται να τοποθετηθούν υπαιθρίως σε παραπλήσιο 

κάθε αντλιοστασίου χώρο. 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά την εκπόνηση 

των επόμενων σταδίων της μελέτης και την οριστικοποίηση του έργου. 

Το σύνολο των προβλεπόμενων αγωγών και αντλιοστασίων παρουσιάζονται στο σχέδιο 5 που συνοδεύει 

τον παρόντα φάκελο. 

6.3 Περιγραφή κτιριακών έργων- δικτύων υποδομών -διαμόρφωση ακάλυπτων /ανοικτών χώρων 

Τα προβλεπόμενα κτιριακά έργα της νέας ΕΕΛ Φοίνικα, τα νέα δίκτυα υποδομών καθώς και η διαμόρφωση 

των ακάλυπτων ανοικτών χώρων περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 6.1.3.7, 6.1.3.8 και 6.1.3.9. 

6.4 Φάση Κατασκευής 

6.4.1 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα εργασιών 

Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και διάθεσης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περί τους 18 μήνες, ενώ η 

κατασκευή της ΕΕΛ θα απαιτήσει 12 μήνες.  

Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει κατά σειρά τις ακόλουθες γενικές τυπικές εργασίες κατασκευής: 

1. Εκσκαφές 

2. Σκυροδέτηση-οπλισμός δομικών στοιχείων 

3. Δίκτυα σύνδεσης νέων εγκαταστάσεων και δίκτυο διάθεσης 

4. Επιχώσεις 

5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ( οδοποιία, πεζοδρόμια κλπ. φυτεύσεις) 

6. Εγκατάσταση εξοπλισμού 

7. Ηλεκτρολογική διασύνδεση εξοπλισμού 

8. Δοκιμαστική λειτουργία  

Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι διαθέσιμη μία πιο λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής του έργου. Οι 

ακριβείς απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τις προσωρινές υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις και τα φυσικά χαρακτηριστικά των εργοταξίων, δεν είναι γνωστά μέχρι να ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός του έργου. Επιπρόσθετα ,οι εργολάβοι που θα κατασκευάσουν το έργο, θα πρέπει να έχουν την 

ευελιξία να διαλέξουν μεθόδους εργασίας και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν, βασιζόμενοι στην 

εμπειρία τους, στη τιμή και τη διαθεσιμότητα κατά την έναρξη της κατασκευής. 

Το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στη κατασκευή των έργων επέκτασης όπως εξοπλισμός 

υποστηρικτικές εργασίες κλπ. είναι διαθέσιμα από τον φορέα του έργου. 

6.4.2 Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού 

Τα επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού είναι τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων από τους 

οικισμούς Φοίνικα, Ποσειδωνία, Γαλησσά, Βήσσα και Αδειατά, συμπεριλαμβανομένων των 10 νέων Α/Σ 

συλλογής και τα δίκτυα μεταφοράς επεξεργασμένων υδάτων για εμπλουτισμό προς τα σημεία διάθεσης 
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(υφιστάμενα σημεία και μια νέα γεώτρηση διάθεσης). Όλα τα παραπάνω προβλέπεται να κατασκευαστούν 

παράλληλα με το κυρίως έργο. 

6.4.3 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

Για την κατασκευή του έργου απαιτείται η χρήση πρώτων υλών (τσιμέντου, άμμου, αγωγών και 

εξαρτημάτων). Η προμήθεια όλων των υλικών (τσιμέντου και άμμου) θα γίνει από νόμιμα λειτουργούντες 

επιχειρήσεις, κατά την κρίση του αναδόχου, μετά την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας της 

ΔΕΥΑ Σύρου. Στα πλαίσια του έργου (από την έναρξη του) θα καθοριστεί χώρος απόθεσης πλεοναζόντων 

υλικών, που θα χωροθετείται εντός του γηπέδου της εγκατάστασης όπου θα αποθέτονται τα υλικά 

εκσκαφής από την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου και έγκριση 

των υποβληθέντων σχεδίων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Όλα τα υλικά κατασκευής του έργου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις διάρκειας ζωής  σχεδιασμού του 

έργου. Όλα τα ενσωματωμένα υλικά θα απαιτείται να πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο οργανισμό ότι η 

μακροπρόθεσμη αντοχή τους και ανθεκτικότητα είναι ικανοποιητική. 

Τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου, θα εξασφαλιστούν από:   

- Μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης Αδρανών Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.)  

- Λατομεία της περιοχής που βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία  

- Λατομεία που είναι δυνατόν θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, Ν. 

2115/93 και Ν. 998/79. 

- Αποθεσιοθάλαμους.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/ε103/2010 (Β΄1312) και την εγκύκλιο με α.π. οικ.4834/251-2013 (ΑΔΑ: 

ΒΕΙΨ0-Ξ90): 

 δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσιας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια 

έργα μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Συνεπώς επιχώσεις θα γίνουν με 

τα ίδια προϊόντα εκσκαφής, αφού αυτά κριθούν κατάλληλα.  

 η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών γίνεται 

μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

Συνεπώς απορρίμματα όπως π.χ. απόξεση ασφάλτου, σκυροδέματα, τυχόν δίκτυα ΟΚΩ θα οδηγούνται σε 

Μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης Αδρανών Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.).   

Επισημαίνεται ότι ακόμη και η προσωρινή απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε 

θέσεις που χαρακτηρίζονται από ήπιες κλίσεις, όπου δεν επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. Σε 

κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις 

βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων. 

Στην περιοχή του οικισμού του Φοίνικα θα καθοριστεί μετά από αίτηση του αναδόχου, εργοταξιακός χώρος 

για την προσωρινή απόθεση των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Όσον αφορά την 

Ε.Ε.Λ. θα χρησιμοποιηθεί για εργοταξιακή εγκατάσταση, τμήμα του οικοπέδου της εγκατάστασης όπου 

επίσης θα τοποθετηθεί και container γραφείων για το προσωπικό.   

Τα κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λ.π. από το προσωπικό του εργοταξίου θα συλλέγονται και 

απομακρύνονται από το χώρο με τους κάδους απορριμμάτων του οικισμού. 

Η κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών και την 

ολοκλήρωση του έργου. Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου που θα περιλαμβάνει την 

απομάκρυνση οποιουδήποτε υλικού από την κατασκευή του έργου, απομάκρυνση μηχανημάτων του έργου  

(περισσεύματα υλικών κατασκευής, υλικά συσκευασίας, φθαρμένα βοηθητικά υλικά (π.χ. ξυλεία), 

θραύσματα οδοστρώματος από την διάνοιξη των σκαμμάτων τοποθέτησης των αγωγών, τυχόν 

πεπαλαιωμένα εργαλεία και εξαρτήματα δομικών μηχανών, καθαρισμός του χώρου και απόδοση στην 

προηγούμενη χρήση. 
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6.4.4 Υλικά Κατασκευής 

Οι ποσότητες πρώτων υλών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου αναλύονται παρακάτω: 

Πίνακας 6.9: Εκτιμώμενες ποσότητες υλικών κατασκευής 

Υλικά Κατασκευής Ποσότητα 

ΕΡΓΑ ΕΕΛ ΦΟΙΝΙΚΑ 

Εκσκαφές 6.500 m3 

Επιχώσεις  1.300 m3 

Σκυροδέματα 2.100 m3  

Σιδηρός οπλισμός 226.500 kg 

Εσωτερική οδοποίϊα 250 m2 

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Εκσκαφές 10.900 m3 

Επιχώσεις (με προϊόντα εκσκαφών) 6.000 m3 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου. 

4.900 m3 

Γεώτρηση 1 τεμ 

Αγωγοί  13.608 m 

ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Εκσκαφές δικτύων 51.000 m3 

Εκσκαφές Α/Σιων 270 m3 

Επιχώσεις (με προϊόντα εκσκαφών) 19.100 m3 

Επιχώσεις (με θραυστό υλικό) 7.200 m3 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου. 

20.000 m3 

Επιχώσεις Α/σιων 180 m3 

Αγωγοί βαρύτητας 38.843 m 

Αγωγοί Καταθλιπτικοί 4.621 m 

Φρεάτια 1.094 

Σκυροδέματα 734 m3 

Σιδηρός οπλισμός 58.900 kg 

Οδοστρώματα 8.730m2 

Τα παραπάνω υλικά θα ληφθούν από μονάδες ΑΑΕΚΚ, συγκροτήματα που ασχολούνται με την εμπορία 

ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών, φυτώρια και από νόμιμα υφιστάμενους 

προμηθευτές. 
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6.4.5 Εκροές υγρών αποβλήτων 

Εκροές υγρών αποβλήτων από την κατασκευή του έργου  αναμένονται μόνο κατά την πλύση των φορτηγών 

οχημάτων μεταφοράς υλικών τσιμέντου (βαρέλες), ενώ τυχόν εργασίες συντήρησης οχημάτων δεν θα 

γίνονται εντός του εργοταξιακού χώρου. 

Επιπλέον, για τις ανάγκες του προσωπικού θα χρησιμοποιούνται χημικές τουαλέτες, οι οποίες θα 

τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις εντός ή πλησίον του εργοταξιακού χώρου και λειτουργούν με μέριμνα 

του προμηθευτή ενώ προβλέπεται να απομακρυνθούν μετά το πέρας των εργασιών του εργοταξίου.   

6.4.6 Πλεονάζοντα υλικά - στερεά απόβλητα 

Όπως εκτιμήθηκε στην §9.4.1 της παρούσας μελέτης, τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά την 

κατασκευή των προτεινόμενων έργων υπολογίζονται σε 68.670 m3 εκ των οποίων ποσότητα περίπου 

26.400m3  προορίζεται για επανεπίχωση, οπότε τα πλεονάζοντα υλικά εκτιμώνται σε 42.270 m3, από το 

σύνολο των έργων.  

Οι ποσότητες που θα προκύψουν από την περίσσεια εκσκαφών ονομάζονται Απόβλητα Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και θα διατεθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1312/24-08-2010 - Αρίθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»). Συνεπώς τα 

ΑΕΚΚ θα πρέπει να διατεθούν σε νόμιμους αποδέκτες με τους οποίους θα εξασφαλίσει συνεργασία ο 

Ανάδοχος, σε συνεργασία με το κύριο του έργου. 

6.4.7 Εκπομπές ρύπων στον αέρα 

Τα αέρια απόβλητα από την κατασκευή του έργου συνίστανται κυρίως σε σκόνη από χωματουργικές 

εργασίες και τη χρήση αδρανών υλικών: 

1. Η σκόνη αδρανών προκαλείται κατά την εκφόρτωση αδρανών υλικών εντός του εργοταξίου και την χύδην 

προσωρινή αποθήκευσή τους. Προέρχεται κυρίως από την διασπορά αυτής της σκόνης, και ανάλογα με τις 

επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες στην περιοχή (ένταση και διεύθυνση ανέμων).  

2. Επίσης, κατά τις χωματουργικές εργασίες και τη διακίνηση φορτηγών οχημάτων σε ακάλυπτες εδαφικές 

επιφάνειες παράγεται σκόνη η οποία σε ποσότητα και διάχυση επηρεάζεται άμεσα από τις ατμοσφαιρικές 

συνθήκες.   

3. Μικρές εκπομπές καπνού και αέριων ρύπων παράγονται στο χώρο λόγω της μετακίνησης φορτηγών 

οχημάτων εντός του εργοταξιακού χώρου, από τη λειτουργία εκσκαπτικών μηχανημάτων και οχημάτων 

μεταφοράς σκυροδέματος. 

6.4.8 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων είναι κατά βάση χωματουργικά και περιλαμβάνουν την διάνοιξη 

σκαμμάτων για την τοποθέτηση αγωγών.  

Η εκτίμηση του θορύβου που οφείλεται στο εργοτάξιο κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που προτείνεται από τις Βρετανικές προδιαγραφές BS 5228 (Noise control on construction and 

open sites, BSI-1984) και οι οποίες αναφέρονται στην αναγκαιότητα της προστασίας των ατόμων, που ζουν 

και εργάζονται κοντά σε τέτοιες περιοχές, από τον θόρυβο. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση 

ενός ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας του εργοταξίου κατασκευής (π.χ. τύποι μηχανημάτων, 

χρόνος πραγματικής λειτουργίας τους, χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων, ηχητικές στάθμες 

ενεργειακής ισχύος κλπ), επιτρέπει μόνο μια προσεγγιστική εκτίμηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο. Για 

το σύνολο του έργου (διάνοιξη σκαμμάτων, μεταφορά χωματισμών, τοποθέτηση αγωγών, κλείσιμο και 

ασφαλτόστρωση σκάμματος) θεωρήθηκε κινητό εργοτάξιο 12ωρης λειτουργίας με την υποτιθέμενη 

σύνθεση που ακολουθεί: 

- 1 εκσκαφέας 
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- 1 προωθητής – ισοπεδωτής  

- 1 μπουλντόζα – φορτωτής  

- 2 φορτηγά 

Η εκτίμηση της ισοδύναμης ενεργειακής στάθμης θορύβου (Leq) στο χρονικό διάστημα 12-ωρης ημερήσιας 

λειτουργίας γίνεται για δέκτη ευρισκόμενο σε αποστάσεις 15m έως 400m από το κινητό εργοτάξιο, τόσο για 

αγροτικό (χωρίς ανακλάσεις) όσο και αστικό (με ανακλάσεις) περιβάλλον, χωρίς την ύπαρξη πετασμάτων. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου Leq (12h) παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας 6.10: Εκτίμηση ισοδύναμων ενεργειακών σταθμών θορύβου 12-ωρου, Leq(12) κινητού 
εργοταξίου 

Απόσταση δέκτη (m) 15 30 50 100 200 400 

Περιβάλλον με ανακλάσεις 

(Αστικό περιβάλλον) 
81 75 71 65 59 53 

Περιβάλλον χωρίς ανακλάσεις 

(Αγροτικό περιβάλλον) 
84 78 74 68 62 56 

Με βάσει τους ανωτέρω υπολογισμούς δεν αναμένεται υπέρβαση του ορίου των 60 Db(A) σε απόσταση 100 

m από το μέτωπο των εργασιών. 

6.4.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Από την κατασκευή του έργου δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.5 Φάση Λειτουργίας 

6.5.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και διαχείρισης του έργου 

Η διαχείριση του εξεταζόμενου έργου θα  γίνεται από τη ΔΕΥΑ Σύρου η οποία διαθέτει την αρμοδιότητα 

αλλά και τη σχετική εμπειρία. 

6.5.2 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου. 

Με βάση υπολογισμούς τα στοιχεία λειτουργίας του έργου, που αφορούν σε ετήσια λειτουργία είναι τα 

ακόλουθα: 

Ο υπολογισμός της κατανάλωσης ενέργειας είναι ενδεικτικός και αποσκοπεί στην εκτίμηση των 

λειτουργικών δαπανών για το σύνολο των έργων της ΕΕΛ Φοίνικα.  

Συνολικά για την Α φάση η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε  

- Χειμώνας Α’ Φάσης:  1.190 kWh/d 

- Καλοκαίρι Α’ Φάσης: 2.470 kWh/d 

και για την Β φάση η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε  

- Χειμώνας Β’ Φάσης:  1.240 kWh/d 

- Καλοκαίρι Β’ Φάσης: 2.650 kWh/d€ 

Οι υπολογισμοί της κατανάλωσης ενέργειας γίνονται για χειμερινή περίοδο 8 μηνών και θερινή περίοδο 4 

μηνών.  

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ετήσια κατανάλωση ενέργειας ίση με 582.000 kWh περίπου και 72.750 
ευρώ περίπου ετησίως για την Α φάση και αντίστοιχα 615.600 kWh περίπου και 76.950 ευρώ περίπου 

ετησίως για την Β φάση (λαμβάνοντας υπόψη κόστος  0,125 €/ kWh). 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανάλωση χημικών: 

Πίνακας 6.11: Ετήσιες καταναλώσεις και δαπάνες πολυηλεκτρολύτη 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Διάρκεια χειμώνα - 

καλοκαίρι 
[d/y] 240 120 240 120 

DS [kg/d] 120 223 153 279 

Δόση πολυηλεκτρολύτη [g/kgSS] 10 10 

Ημερήσια απαιτούμενη 

παροχή 
[kg/d] 1,2 2,2 1,5 2,8 

Ποσότητα ανά εποχή [kg] 288,2 268,1 366,9 335,1 

Ετήσια ποσότητα  [kg/y] 556,3 702,0 

Κόστος ανά μονάδα [€/kg] 5,0 5,0 

Ετήσιο κόστος [€/y] 2.781 3.510 

Για τον καθαρισμό των μεμβρανών και με βάση στοιχεία προμηθευτών απαιτούνται περί τα 1.626 L/y 

διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και 1.099 L/y διαλύματος κιτρικού οξέος, σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή των μεμβρανών (διαφοροποιούνται ανά κατασκευαστή και τύπο μεμβρανών). Το κόστος των 

χημικών, λαμβάνοντας υπόψη κόστος υποχλωριώδους νατρίου 0,30 €/L και κιτρικού οξέος 8 €/L προκύπτει 

κόστος χημικών μεμβρανών 9.280 €/y. Ανάλογα με τον προμηθευτή των μεμβρανών είναι δυνατόν η 

ποσότητα των χημικών να μεταβάλλεται. 

Το συνολικό κόστος για τα χημικά ανέρχεται στις 12.060 €/y και 12.270 €/y περίπου για την Α και Β φάση 

αντίστοιχα. 

Οι διάφορες εργασίες που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Έλεγχος και επίβλεψη των επιμέρους μονάδων 

• Εργασίες ρουτίνας 

• Προληπτική συντήρηση 

Ο έλεγχος και η επίβλεψη της λειτουργίας των επιμέρους μονάδων θα γίνεται καθημερινά σε μία 

τουλάχιστον πλήρη βάρδια. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την επιθεώρηση όλων των μονάδων, την 

παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας 

και ορίων εκροής, την αποκομιδή της ιλύος, εσχαρισμάτων και άμμου και την επιμέλεια του περιβάλλοντος 

χώρου. 

Καθώς πρόκειται για υφιστάμενη εγκατάσταση, υπάρχει προσωπικό ήδη που είναι υπεύθυνο για τη 

λειτουργία της. Για τις πρόσθετες ανάγκες λειτουργίας των νέων έργων θα χρειαστεί το παρακάτω πρόσθετο 

προσωπικό: 

• Ένα μηχανικό 15ετούς εμπειρίας, υπεύθυνο για τη λειτουργία του έργου 

• Ένα συνεργείο, υπεύθυνο για τις μηχανολογικές εργασίες 

• Ένα συνεργείο, υπεύθυνο για τις ηλεκτρολογικές εργασίες 

Οι ετήσιες αποζημιώσεις του προσωπικού λειτουργίας εκτιμώνται ως ακολούθως σε ετήσια βάση: 

• Χειριστής εγκατάστασης     24.000 € 
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• Ηλεκτροτεχνίτης  

(δύο τεχνίτες: ένας μηχανολόγος και ένας ηλεκτρολόγος)  18.000 € 

Συνεπώς οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του νέου προσωπικού λειτουργίας της ΕΕΛ εκτιμώνται σε 60.000 

€/έτος. 

Σημειώνεται ότι καθώς πρόκειται για υφιστάμενη ΕΕΛ οι ανάγκες δύναται να καλυφθούν από ήδη υπάρχον 

προσωπικό της ΔΕΥΑ. 

Για την λειτουργία των Α/σίων εκτιμήθηκε ετήσια κατανάλωση 15.280 kWh περίπου. 

Η εκτιμώμενη κατανάλωση πόσιμου νερού κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα είναι μικρή και περίπου 

ίση με 20 m3 το έτος και θα αφορά στη κάλυψη των αναγκών του προσωπικού. 

6.5.3 Εκροές υγρών αποβλήτων 

Μετά την επεξεργασία τους τα λύματα της ΕΕΛ Φοίνικα θα έχουν κατά κανόνα τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 6.12: Όρια εκροής 

Διάθεση/Επαναχρησιμοποίηση Ελάχιστη επεξεργασία Όρια εκροής 

Εμπλουτισμός υπόγειων 
υδροφορέων 

 Δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία  

 Προχωρημένη 

επεξεργασία 

 Απολύμανση 

 SS ≤ 2 mg/L (80% δειγμάτων) 

 BOD5 ≤10 mg/L (80% δειγμάτων) 

 Θολότητα ≤ 2  (διάμεση τιμή) 

 ΕC ≤ 2 /100ml (80% δειγμάτων) 

               ≤20 /100ml (95% δειγμάτων) 

 TN ≤15 mg/L 

 

6.5.4 Εκροές στερεών αποβλήτων 

Ιλύς  

Κατά τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων παράγεται ιλύς. Η ιλύς από την επεξεργασία των 

λυμάτων υπόκειται σε αφυδάτωση και υγειονοποίηση με ασβέστη και εν συνεχεία θα αποστέλλεται στον 

Χώρο Υγειονομικής Ταφής της Νήσου. 

Εσχαρίσματα  

Η απομάκρυνση των εσχαρισμάτων θα γίνεται τουλάχιστον 1 έως 2 φορές το μήνα και θα οδηγούνται προς 

απόρριψη στον ΧΥΤΑ της νήσου. Η ποσότητα των εσχαρισμάτων θα είναι 145 lt/d ή 52,9m3/y (Β Φάση) και 

98 lt/d ή 35,7m3/y (Α΄ Φάση).  

Οικιακά απόβλητα  

Άλλα στερεά απόβλητα, που θα παραχθούν κατά την λειτουργία του έργου, θα είναι οικιακά απόβλητα και 

θα προέρχονται από το προσωπικό. Εκτιμάται ότι η ημερήσια παραγωγή στερεών αποβλήτων από τους 

εργαζόμενους θα είναι 2 kg περίπου. Η απόρριψή τους θα γίνεται σε κάδους του Δήμου και θα συλλέγονται 

με τα απορριμματοφόρα του Δήμου.  
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Πίνακας 6.13: Στερεά απόβλητα, κατάταξη κατά ΕΚΑ και διαχείριση 

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ Ποσότητες 

ετήσιες 

Διάθεση / 

Ανάκτηση 

Διαχείριση 

λάσπες από την 

επεξεργασία αστικών 

λυμάτων 

19 08 05 365 m3 y (Α’ Φάση) 

438 m3 (Β’ Φάση) 

D1, R10 διάθεση σε ΧΥΤΑ / 

διαχείριση από 

μονάδα παραγωγής 

εδαφοβελτιωτικών 
εσχαρίσματα 19 08 01 35,7 m3 (A Φάση) 

52,9 m3 (Β’ Φάση) 

Ανάμεικτα αστικά 

απόβλητα 

20 03 01 0,5 τόνοι D1, D5 διάθεση σε κάδους και 

αποκομιδή από 

συνεργεία του Δήμου 

6.5.5 Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα 

Κατά τη φάση λειτουργίας της ΕΕΛ, οι εκπομπές αερίων που προκύπτουν είναι οι εξής: 

- Οσμές 

- Αερολύματα 

- Πτητικές οργανικές ενώσεις 

Αναλυτικότερη περιγραφή των επιπτώσεων από τις εκπομπές πραγματοποιείται στο κεφάλαιο των 

επιπτώσεων.  

6.5.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Κατά την φάση λειτουργίας, οι διατάξεις του έργου που δύναται να επιβαρύνουν το ακουστικό περιβάλλον 

είναι οι διατάξεις αερισμού, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (που λειτουργούν όμως μόνο σε έκτακτες συνθήκες 

διακοπής ρεύματος) και εν γένει ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 

λυμάτων που οδηγούνται στην ΕΕΛ. Η απομακρυσμένη χωροθέτηση της και η στέγαση των διατάξεων που 

παράγουν θόρυβο εντός κτιρίων μειώνει έως εξαλείφει τις όποιες οχλήσεις. 

Σχετικά με τα αντλητικά συγκροτήματα, η τοποθέτηση των αντλιών σε υγρό θάλαμο (η ακουστική μετάδοση 

από το υγρό στον αέρα είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα όλος ο θόρυβος να απορροφάται από το υγρό), 

μειώνουν στο ελάχιστο την πιθανότητα πρόκλησης ηχορύπανσης. 

6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Τα προτεινόμενα έργα δεν σχετίζονται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.6 Παύση Λειτουργιάς - Αποκατάσταση 

Η παρούσα Ε.Ε.Λ δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο παύσης λειτουργίας καθώς η παρουσία της είναι αναγκαία 

διαρκώς. Φυσικά ανά περιοδικά διαστήματα θα πρέπει να ανακαινίζεται και να αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός 

της ώστε αυτή να συνεχίσει να λειτουργική σε βάθος χρόνου.   

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 για περίοδο 40ετίας. Ειδικότερα το υπό μελέτη 

έργο επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων μελετήθηκε με χρονικό ορίζοντα το έτος 2060, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τη σημερινή κατάσταση όσο και τις συνθήκες λειτουργίας της 20ετίας (2040). 

Τα έργα αυτά γενικότερα έχουν μεγάλο κύκλο ζωής και εξαρτάται από την καλή συντήρηση και τον 

εκσυγχρονισμό τους, η διάρκεια ζωής τους.  

Ακόμα και σε περίπτωση ολικής παύσης λειτουργίας της Ε.Ε.Λ μετά από περίοδο τουλάχιστον 40-50 ετών, 

στον ίδιο χώρο θα προβλεφθεί η κατασκευή μίας νέας Ε.Ε.Λ που θα καλύπτει την απαιτούμενη 
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δυναμικότητας για την εποχή εκείνη και που θα είναι σχεδιασμένη με βάση τις μελλοντικές απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Επίσης, αν υφίστανται ανεπεξέργαστα ή επεξεργασμένα λύματα και ιλύς στο σύστημα πρέπει να 

απομακρυνθούν με τρόπο που να είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία. 

Όσο αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αρχικά θα υπάρχει ένα σχέδιο επαναχρησιμοποίησης όσων 

μηχανών/ υλικών κλπ μπορούν να λειτουργήσουν σε αντίστοιχες ή και άλλες δραστηριότητες.  

Σε περίπτωση απόσυρσης ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, η διαδικασία θα γίνει μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. 

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) θα αποθηκευτούν προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι 

ασφαλείας, και θα παραδοθούν μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.  

Όσο αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη για την χρήση τους εφόσον υπάρχει 

στόχευση για κάποια άλλη χρήση (πχ μεταφορά κάποιων υπηρεσιών του Δήμου). Σε αντίθετη περίπτωση, 

θα γίνει μελέτη για την πιθανή κατεδάφιση των κτιρίων και την διάθεση των παραπροϊόντων, 

Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα γίνει σύμφωνα με τα 

όσα θα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΚΚ καλύπτεται από την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β΄) όπως ισχύει. 

Η αποκατάσταση του τοπίου με φυτεύσεις κατάλληλες του εδάφους της περιοχής και χωματουργικές 

εργασίες αναδιαμόρφωσης του χώρου συνίσταται στην παύση λειτουργίας 

6.7 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σχεδιάζονται ώστε να είναι υδραυλικά επαρκή με βάση τον εκτιμώμενο 

πληθυσμός αιχμής και παροχές αιχμής της επόμενης 20/40-ετίας. 

Ακόμα τα αντλιοστάσια ακαθάρτων προβλέπουν την εγκατάσταση εφεδρικών αντλιών καθώς και εφεδρικής 

ισχύος μέσω Η/Ζ, για την καλύτερη δυνατή πρόληψη της συνεχούς λειτουργίας αυτών ακόμα και κάτω από 

αντίξοες συνθήκες.  

 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του σταθμού να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης συνολικής ποσότητας 

λυμάτων ίση με την ποσότητα μιας ημέρας τα οποία θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο σταθμό 

επεξεργασίας και να διαθέτει εναλλάξιμα μηχανήματα και γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

«Στην ΕΕΛ έχουμε συνολικό όγκο αποθήκευσης ανεπεξέργαστων 710 m3 (410m3 δεξαμενή εξισορρόπησης 

και 300 m3 δεξαμενή έκτακτης αποθήκευσης) που υπερκαλύπτουν κατά 54% περίπου τη μέγιστη παροχή 

σχεδιασμού των 1.297 m3/d της Εγκατάστασης (Α Φάση)». 

Επιπρόσθετα, το υπό μελέτη έργο δεν ανήκει στις εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2012/18/ΕΕ- SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016, ΦΕΚ 354/Β/17-02- 2016), καθώς δεν αποτελεί 

βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης ή επεξεργασίας επικίνδυνων ουσιών και ως εκ τούτου ο κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης δεν υφίσταται.   

6.7.1 Φάση κατασκευής 

Κατά την φάση κατασκευής έκτακτη συνθήκη ειδικά αν τα έργα γίνουν κατά την χειμερινή περίοδο ή σε 

περίοδο έντονων βροχοπτώσεων είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να κατακλύσουν το οικόπεδο 

της ΕΕΛ. 

Η απόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις όπου 

δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την 

αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές. 
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Στην περίπτωση που απαιτείται απόθεση πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων, προϊόντων εκσκαφής, 

οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης ή μόνιμης απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών 

θα εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία με την κατάθεση ΤΕΠΕΜ. 

Προβλέπεται στο εργοτάξιο γίνει καθαρισμός & διάνοιξη αυλακιών ώστε πιθανή πλημμυρική παροχή να 

καταλήξει απευθείας στον Ασωπό. 

Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των αγωγών αποχέτευσης θα γίνει η κατασκευή κατάλληλων ρύσεων στις 

οδούς της εγκατάστασης ώστε να διευκολύνουν την όδευση των ομβρίων. 

Επίσης, έκτακτη συνθήκη είναι οι πολύ δυνατοί άνεμοι κατά την φάση της κατασκευής. Θα τηρούνται όλα 

τα μέτρα στο εργοτάξιο για την προστασία του περιβάλλοντας από πολύ ισχυρούς ανέμους και 

συγκεκριμένα: 

- συστηματική διαβροχή των εκχωμάτων του έργου. 

- διαβροχή των μεταφερομένων στο έργο αδρανών υλικών καθώς και η κάλυψη των βαρέων οχημάτων 

μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα. 

- εκπόνηση προγραμματισμού του έργου ώστε οι όγκοι των υλικών εκσκαφής να οδηγούνται εντός του 

συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος στις θέσεις τελικής διάθεσης. 

- κατάλληλη μέριμνα ώστε οι υπό αποθήκευση ποσότητες των αδρανών υλικών του έργου να είναι 

περιορισμένες στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα. 

Τέλος, μπορεί να συμβεί οιαδήποτε διαρροή ελαίων/ καυσίμων από κατασκευαστικά λάθη ή παραλείψεις 

ή αστοχίες ή αμέλειες.  

Για την αντιμετώπιση διαρροών θα υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ άμμος, ειδικά απορροφητικά μέσα) 

και κλειστά δοχεία απόρριψης του συλλεχθέντος υλικού, ενώ η απομάκρυνση τους θα γίνει από 

αδειοδοτημένο φορέα. 

 

6.7.2 Φάση λειτουργιάς 

Κατά το στάδιο λειτουργίας υπάρχουν κάποιες έκτακτες συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν. Στην 

εξαιρετικά σπάνια περίπτωση αστοχίας, ενδέχεται τα λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση να 

διατεθούν ανεπεξέργαστα στον αποδέκτη. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, οι προκαλούμενες επιπτώσεις 

θα είναι τοπικά αρνητικές, βραχυχρόνιες και πλήρως αντιμετωπίσιμες με τεχνητά μέσα.   

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους υπεύθυνους λειτουργίας της ΕΕΛ είναι η γνώση αντιμετώπισης έκτακτων 

συνθηκών και προβλημάτων τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν στο έργο. Ο φορέας λειτουργίας οφείλει 

να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας στο οποίο θα 

περιγράφονται τα πιθανά αίτια, οι αναγκαίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή 

τους 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1 Γενικά 
Από την εξέταση του τοπογραφικού χάρτη και της μορφολογίας της περιοχής του έργου, από επιτόπου 

επισκέψεις στην περιοχή και με σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑ, εξετάστηκαν στα πλαίσια της Προκαταρκτικής 

μελέτης τρεις πιθανές θέσεις χωροθέτησης της ΕΕΛ.  

Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη είναι η μορφολογία της περιοχής, από την οποία 

προσδιορίζονται τα ακριβή έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων (αριθμός αντλιοστασίων, μήκος 

καταθλιπτικών και βαρυτικών αγωγών) και η ύπαρξη ή όχι δημοτικών εκτάσεων που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν (κάτι που μειώνει το κόστος και το χρόνο ωρίμανσης του έργου).  

Όσον αφορά στα έργα διάθεσης εξετάστηκε η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, τόσο 

για απεριόριστη άρδευση, όσο για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα.  

 

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με την Προκαταρκτική Μελέτη εκπονήθηκε το 2019, Υδρογεωλογική Μελέτη 

(επισυνάπτεται στο Παράρτημα) για την διερεύνηση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

με σκοπό την εύρεση του τρόπου διάθεσης. Στο πλαίσιο της εν λόγω Υδρογεωλογικής Μελέτης ως πρώτη 

εκτίμηση φαινόταν ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση μέσω των υφιστάμενων γεωτρήσεων, ωστόσο στο 

επόμενο στάδιο της προμελέτης και σε συνεννόηση με κατοίκους την Υπηρεσία και την Δ/νση Υδάτων 

συμφωνήθηκε η διάθεση σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και η χρήση μιας νέας γεώτρησης ως διάταξης 

ασφαλείας . Ως εκ τούτου στην συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων της προκαταρκτικής είχε 

θεωρηθεί η διάθεση μέσω νέων γεωτρήσεων, σε κατάλληλες θέσεις. Στη μία εκ των τριών εναλλακτικών 

λύσεων εξετάσθηκε η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, λόγω της 

εγγύτητας με το θαλάσσιο όγκο. 

Επιπλέον, καθώς η εν λόγω συγκριτική αξιολόγηση έγινε με στοιχεία της προκαταρκτικής Μελέτης η 

Εναλλακτική Λύση Ι που είναι και η προτεινόμενη στο επόμενο στάδιο διαφοροποιήθηκε ελαφρώς ως προς 

το ακριβές οικόπεδο, τις οδεύσεις των αγωγών και τον αριθμό των αντλιοστασίων. Ωστόσο για τις ανάγκες 

τις συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων (θέσεων ΕΕΛ κλπ.) στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα ευρήματα της προκαταρτικής καθώς η προτεινόμενη λύση δεν διαφοροποιείται εν γένει 

σε τέτοιο βαθμό που να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής. 

 

Τα κριτήρια που εξετάστηκαν είναι κοινωνικά (που περικλείουν την κοινωνική αποδοχή και την ορθότερη 

χωροταξική ένταξη του έργου στην έκταση του νησιού), κριτήρια ιδιοκτησιακού καθεστώτος (κάτι που 

μειώνει σημαντικά τον χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου), περιβαλλοντικά (ως προς τη 

βιωσιμότητα της λύσης, βάσει των δυνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) και 

οικονομικά (έχει κοστολογηθεί η κατασκευή και η λειτουργία, ήτοι το κόστος ενέργειας, συντήρησης και 

προσωπικού όλων των απαιτούμενων έργων για χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας). 

 

Η πρώτη εναλλακτική θέση που εξετάστηκε (Εναλλακτική Θέση I) χωροθετείται σε χώρο στα δυτικά του 

νησιού ανάντη του οικισμού Φοίνικα, σε δημοτική έκταση. Η δεύτερη εναλλακτική θέση που εξετάζεται 

(Εναλλακτική Θέση ΙΙ) χωροθετείται δυτικά του νησιού  ανάντη του οικισμού Ποσειδωνίας και κατάντη της 

περιοχή των Αδειατών σε δημοτική έκταση. Η τρίτη εναλλακτική θέση που εξετάζεται (Εναλλακτική Θέση ΙΙΙ) 

χωροθετείται νότιο δυτικά του νησιού σε λοφώδη έκταση της χερσονήσου σε μεγάλη απόσταση από 

οικισμό.  

 

Οι θέσεις των εναλλακτικών λύσεων ΙΙ και ΙΙΙ παρουσιάζονται στα σχέδια των οριζοντιογραφιών, που 

συνοδεύουν τη μελέτη (Σχέδια 10.1, και 10.2).  
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7.2 Παρουσίαση Εναλλακτικών Λύσεων 

7.2.1 Μηδενική Λύση 

Η μη πραγματοποίηση οποιουδήποτε έργου αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των οικισμών Φοίνικα, 

Ποσειδωνία, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων (μηδενική λύση) θα είχε σαν αποτέλεσμα να συνεχιστούν και 

να επιδεινωθούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και υγειονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα 

λόγω των ανεπαρκών συστημάτων διαχείρισης των υγρών αστικών αποβλήτων των οικισμών. Τα 

προβλήματα αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο της σκοπιμότητας του έργου. Επιπλέον η υλοποίηση έργων 

συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συνδέεται άμεσα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Επομένως η 

μηδενική λύση απορρίπτεται ως εναλλακτική λύση για το προτεινόμενο έργο. 

7.2.2 Εναλλακτική λύση Ι (προτεινόμενη) 
Η πρώτη εναλλακτική θέση που εξετάστηκε (Εναλλακτική Θέση Ι) χωροθετείται σε χώρο στα δυτικά του 

νησιού ανάντη του οικισμού Φοίνικα.  

Για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από τον οικισμό Γαλλησά προς την νέα ΕΕΛ θα απαιτηθεί η 

κατασκευή δύο αντλιοστασίων (ΑΣ ΓΑΛ.1 και ΑΣ ΓΑΛ.2). Για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από τις 

περιοχές Βήσσα και Αδειατά θα απαιτηθούν δύο ακόμα αντλιοστάσια (ΑΣ ΒΗ.1 και ΑΣ ΑΔ.1), που θα οδηγούν 

τα ακάθαρτα στη περιοχή  της Ποσειδωνίας. Από τη Ποσειδωνία με κατάλληλο βαρυτικό δίκτυο θα 

συλλέγονται τα λύματα της Ποσειδωνίας και των παραπάνω δύο περιοχών και μέσω πέντε αντλιοστασίων 

(ΑΣ ΠΟ.1, ΑΣ ΠΟ.2 ΑΣ ΠΟ3, ΑΣ ΠΟ.4, ΑΣ ΠΟ.5). Τέλος, η συνολική ποσότητα θα καταθλίβεται μέσω δυο 

επιπλέον αντλιοστασίων (ΑΣ ΦΟ.1, ΑΣ ΦΟ.2) με κατεύθυνση προς το χαμηλό σημείο του οικισμού Φοίνικα. 

Από εκεί θα εκκινεί καταθλιπτικός αγωγός, που θα καταλήγει στην προτεινόμενη ΕΕΛ. Συνολικά θα 

απαιτηθούν έντεκα αντλιοστάσια. 

Όσον αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, έχει εξεταστεί η επαναχρησιμοποίησή τους και 

συγκεκριμένα η απεριόριστη άρδευση μέσω μίας δεξαμενής αποθήκευσης καθαρών εντός του γηπέδου της 

νέας ΕΕΛ και παράλληλα η επαναχρησιμοποίηση μέσω τροφοδότησης υπόγειων υδροφορέων με πέντε 

γεωτρήσεις σε έκταση ανάντη του οικισμού Φοίνικα. Για τη διάθεση απαιτείται η κατασκευή δυο 

αντλιοστασίων (ΑΣ Δ 01 εντός της ΕΕΛ, και ΑΣ Δ 02). 

7.2.3 Εναλλακτική λύση ΙΙ  

Η δεύτερη εναλλακτική θέση που εξετάστηκε (Εναλλακτική Θέση ΙΙ) χωροθετείται δυτικά του νησιού  ανάντη 

του οικισμού Ποσειδωνίας και κατάντη της περιοχή των Αδειατών και Βήσσα σε δημοτική έκταση.  

Για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από τον οικισμό Γαλλησά θα απαιτηθεί η κατασκευή δύο 

αντλιοστασίων (ΑΣ ΓΑΛ.1 και ΑΣ ΓΑΛ.2). Στη συνέχεια μέσω βαρυτικού αγωγού τα λύματα των οικισμού θα 

οδηγούνται στο ΑΣ ΦΟ.1 που χωροθετείται στο χαμηλότερο σημείο. Στο εν λόγο ΑΣ θα συγκεντρώνονται τα 

ακάθαρτα του οικισμού Φοίνικα και μαζί με την παροχή του οικισμού Γαλησσά, μέσω ενός ακόμα Α/Σ (ΑΣ 

ΦΟ.2) θα οδηγούνται στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο ΑΣ ΠΟ.1. Για την συλλογή των ακαθάρτων της 

Ποσειδωνίας απαιτούνται άλλα τέσσερα αντλιοστάσια (ΑΣ ΠΟ.2, ΑΣ ΠΟ.3, ΑΣ ΠΟ4, Α/Σ ΠΟ.5). Η συνολική 

παροχή των ακαθάρτων συγκεντρώνονται στο ΑΣ ΠΟ.6 και από εκεί μέσω δύο ακόμα αντλιοστασίων (ΑΣ 

ΠΟ.7, ΑΣ ΠΟ.8) θα καταλήγουν στην ΕΕΛ. Για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από τις περιοχές Βήσσα 

και Αδειατά θα απαιτηθεί ένα ακόμα αντλιοστάσιο (ΑΣ ΒΗ.), που θα οδηγεί τα ακάθαρτα στη νέα ΕΕΛ. 

Συνολικά θα απαιτηθούν δεκατρία αντλιοστάσια. 

Όσον αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, έχει εξεταστεί η επαναχρησιμοποίησή τους και 

συγκεκριμένα η απεριόριστη άρδευση μέσω μίας δεξαμενής αποθήκευσης καθαρών εντός του γηπέδου της 

νέας ΕΕΛ και παράλληλα η επαναχρησιμοποίηση μέσω τροφοδότησης υπόγειων υδροφορέων με πέντε 

γεωτρήσεις σε έκταση κατάντη του γηπέδου της ΕΕΛ. Για τη διάθεση απαιτείται η κατασκευή δυο 

αντλιοστασίων (ΑΣ Δ 01, και ΑΣ Δ 02). 

7.2.4 Εναλλακτική λύση ΙΙΙ 

Η τρίτη εναλλακτική θέση που εξετάστηκε (Εναλλακτική Θέση ΙΙΙ) χωροθετείται χωροθετείται νότιο δυτικά 

του νησιού σε λοφώδη έκταση της χερσονήσου σε μεγάλη απόσταση από οικισμό.  
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Για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από τον οικισμό Γαλλησά θα απαιτηθεί η κατασκευή δύο 

αντλιοστασίων (ΑΣ ΓΑΛ.1 και ΑΣ ΓΑΛ.2). Στη συνέχεια μέσω βαρυτικού αγωγού τα λύματα των οικισμού θα 

οδηγούνται στο ΑΣ ΦΟ.1 που χωροθετείται στο χαμηλότερο σημείο. Στο εν λόγο ΑΣ θα συγκεντρώνονται τα 

ακάθαρτα του οικισμού Φοίνικα μαζί με την παροχή του οικισμού Γαλησσά και μέσω ενός ακόμα Α/Σ (ΑΣ 

ΦΟ.2) θα οδηγούνται στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο ΑΣ ΠΟ.1. Για την συλλογή των ακαθάρτων της 

Ποσειδωνίας απαιτούνται άλλα τέσσερα αντλιοστάσια (ΑΣ ΠΟ.2, ΑΣ ΠΟ.3, ΑΣ ΠΟ4, Α/Σ ΠΟ.5). Για τη συλλογή 

και μεταφορά των λυμάτων από τις περιοχές Βήσσα και Αδειατά θα απαιτηθούν δυο ακόμα αντλιοστάσιο 

(ΑΣ ΒΗ.1, ΑΣ ΑΔ.1), που θα οδηγούν τα ακάθαρτα στο ΑΣ ΠΟ.6. Η συνολική παροχή των ακαθάρτων 

συγκεντρώνονται στο ΑΣ ΠΟ.6 και από εκεί μέσω έξι ακόμα αντλιοστασίων (ΑΣ ΠΟ.7, ΑΣ ΠΟ.8, ΑΣ ΠΟ.9, ΑΣ 

ΠΟ.10 ΑΣ ΠΟ.11, ΑΣ ΠΟ.12) θα καταλήγουν στην νέα ΕΕΛ. Συνολικά θα απαιτηθούν δεκαοκτώ αντλιοστάσια. 

Όσον αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων λόγω εγγύτητας με τη θάλασσα, έχει εξεταστεί η 

διάθεση των επεξεργασμένων στη θάλασσα μέσω χερσαίου αγωγού μήκους 460μ περίπου και 

υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 85μ σε παρακείμενο ακρωτήρι ανατολικά του γηπέδου της ΕΕΛ. 

7.2.5 Συγκριτικός πίνακας τεχνικών στοιχείων  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά στοιχεία κάθε εναλλακτικής λύσης. 

Πίνακας 7.1: Συγκριτικός πίνακας τεχνικών στοιχείων. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Εναλλακτική 
Λύση Ι 

Εναλλακτική 
Λύση ΙΙ 

Εναλλακτική 
Λύση ΙΙΙ 

Έργα μεταφοράς  

Βαρυτικοί αγωγοί  [m] 24.810 24.750 26.215 

Αριθμός Αντλιοστασίων [#] 11 13 18 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  [m] 5.065 5.705 7.095 

Έργα διάθεσης 

Αριθμός Αντλιοστασίων [#] 2 2 0 

Καταθλιπτικοί αγωγοί [m] 1.430 570 0 

Γεωτρήσεις τεμ] 5 5 0 

Χερσαίο τμήμα υποθαλάσσιου [m] 0 0 460 

Υποθαλάσσιο τμήμα [m] 0 0 85 

Σημειώνεται ότι η σύγκριση των τεχνικών στοιχείων μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων γίνεται στα έργα 

μεταφοράς και διάθεσης των ακαθάρτων, καθώς τα έργα επεξεργασίας (ΕΕΛ) είναι κοινά για όλες τις λύσεις. 

 

7.3 Οικονομικά στοιχεία 

7.3.1 Γενικά 
Παρακάτω έγινε εκτίμηση των δαπανών που απαιτούνται για την εφαρμογή της κάθε εναλλακτικής λύσης, 

ειδικότερα:  

• Κόστος κατασκευής 

• Δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας (κόστος ενέργειας, προσωπικού) 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : 

ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 
69 

Ημερομηνία : 
24/03/2022 

 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές εκτιμήσεις, ενώ δίνουν μία καλή εικόνα του συγκριτικού κόστους μεταξύ των 

εναλλακτικών λύσεων, εμπεριέχουν υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας αφού δεν μπορεί να είναι γνωστές στη 

λεπτομέρειά τους οι επικρατούσες συνθήκες της κάθε εναλλακτικής λύσης που εξετάστηκε.  

Οι βασικές παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη προέρχονται από εκτιμήσεις κόστους έργων παρόμοιας κλίμακας 

και από τις εμπορικές αξίες την εποχή εκπόνησης της μελέτης.   

7.3.2 Κόστος κατασκευής έργων   
Στην οικονομική αξιολόγηση, που ακολουθεί λαμβάνονται υπόψη οι εξής επιμέρους δαπάνες:  

• Η δαπάνη κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού  

• Η δαπάνη για την προμήθεια του σχετικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη 

τεχνικές και οικονομικές προσφορές από προμηθευτές παρόμοιου εξοπλισμού 

Οι βασικές παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη και αφορούν την κατασκευή των έργων παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω (έχει ληφθεί υπόψη και η επιπλέον επιβάρυνση λόγω θαλασσίων μεταφορών): 

• Κόστος κατασκευής βαρυτικού αγωγού: 140 €/m 

• Κόστος κατασκευής καταθλιπτικού αγωγού: 95 €/m 

• Κόστος κατασκευής αντλιοστασίου: 95.000 € (85.000 € ΗΜ, 10.000 € ΠΜ) 

• Κόστος κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων: έχει γίνει αναλυτικός υπολογισμός ανά 

φυσικό μέρος στο επόμενο κεφάλαιο, βάσει του οποίου προκύπτει κόστος 320 €/κάτοικο, κάτι που 

επαληθεύεται και από προϋπολογισμούς έργων παρόμοιας κλίμακας 

• Κόστος κατασκευής αντλιοστασίου διάθεσης: 65.000 € ( 60.000 € ΗΜ, 5.000 € ΠΜ) 

• Κόστος ανά γεώτρηση: 10.000 € 

• Κόστος υποθαλάσσιου: 400 €/m 

7.3.3 Λειτουργικές δαπάνες 
Στις λειτουργικές δαπάνες των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων περιλαμβάνονται τα εξής:  

• Οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 

• Οι δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων 

• Οι δαπάνες προσωπικού για τη λειτουργία της ΕΕΛ 

Οι βασικές παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη και αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

• Οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας: Η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνεται ίση με 0,10 €/kWh. 

• Οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων έχουν υπολογιστεί με βάση τις 

καταναλισκόμενες kWh σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ώρες λειτουργίας το 

χειμώνα και το καλοκαίρι και την ισχύ του κάθε αντλιοστασίου. 

• Οι δαπάνες συντήρησης κάθε αντλιοστασίου λαμβάνονται ίσες με το 2,5% της αξίας του η/μ εξοπλισμού 

• Οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕΛ έχουν υπολογιστεί με βάση τις καταναλισκόμενες kWh σε ετήσια 

βάση 

 • Η διάρκεια του χειμώνα έχει ληφθεί ίση με 275 ημέρες το χρόνο και του καλοκαιριού ίση με 90 ημέρες το 

χρόνο.  

• Οι εργατοώρες που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΕΕΛ  

•  Οι εργατοώρες που απαιτούνται για τη συντήρηση της ΕΕΛ  

• Οι εργατοώρες για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών (καθαρισμός, διοίκηση) υπολογίζονται κατά 

αναλογία του αθροίσματος των εργατοωρών λειτουργίας και συντήρησης. 

• Το ωρομίσθιο του προσωπικού της ΕΕΛ ελήφθη 20€/ώρα.  

7.3.4 Υπολογισμός κόστους κατασκευής και ετήσιου κόστους λειτουργίας 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους προκύπτει ο παρακάτω πίνακας κόστους 

κατασκευής και ετήσιας λειτουργίας για κάθε εναλλακτική λύση. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Εναλλακτική 
Λύση Ι 

Εναλλακτική 
Λύση ΙΙ 

Εναλλακτική 
Λύση ΙΙΙ 

Έργα μεταφοράς  

Κατασκευή    4.999.575 5.241.975 6.054.125 

Λειτουργία (ανά έτος)         

Λειτουργία (ανά έτος)   25.505 29.985 43.210 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Κατασκευή [€] 2.975.000 2.975.000 2.975.000 

Ενέργεια (ανά έτος) [€] 24.150 24.150 24.150 

Προσωπικό (ανά έτος) [€] 124.000 124.000 124.000 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   3.123.150 3.123.150 3.123.150 

Έργα διάθεσης 

Κατασκευή    315.850 234.150 77.700 

Λειτουργία (ανά έτος)   3.840 3.110 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ   8.470.000 8.640.000 9.300.000 

 

7.3.5 Οικονομική αξιολόγηση  

7.3.5.1 Παρούσα αξία  

Για την οικονομική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων υπολογίστηκε η παρούσα αξία της κάθε εναλλακτικής 

λύσης λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δαπάνες επένδυσης, καθώς επίσης και την λειτουργία της μονάδας μέχρι το 

2040, αναγόμενες σε τιμές του 2019. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας θεωρήθηκε ότι το μέσο επιτόκιο 

ανέρχεται σε 7% και ο ετήσιος πληθωρισμός στο 3%, συνεπώς το πραγματικό επιτόκιο αναγωγής ελήφθη ίσο με 

4%. 

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας ελήφθησαν οι παρακάτω παραδοχές: 

• Θεωρήθηκε ότι οι σχετικές εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν το έτος 2018 και θα ολοκληρωθούν 

μέχρι το τέλος του 2020, ήτοι το κόστος κατασκευής έχει ισομοιραστεί στα δύο έτη. 

• Θεωρήθηκε ότι η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία το 2021. 

Συγκεντρωτικά τα στοιχεία της οικονομικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 7.2: Συγκριτικός πίνακας οικονομικών στοιχείων. 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Εναλλακτική 
Λύση Ι 

Εναλλακτική 
Λύση ΙΙ 

Εναλλακτική 
Λύση ΙΙΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Έργα μεταφοράς  

Αγωγοί μεταφοράς [€] 3.954.575 4.006.975 4.344.125 

Αντλιοστάσια [€] 1.045.000 1.235.000 1.710.000 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Κατασκευή ΕΕΛ [€] 2.975.000 2.975.000 2.975.000 

Έργα διάθεσης 

Καταθλιπτικοί αγωγοί - Αντλιοστάσια [€] 265.850 184.150 0 

Γεωτρήσεις [€] 50.000 50.000 0 

Υποθαλάσσιος Αγωγός   0   77.700 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [€] 8.291.000 8.452.000 9.107.000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Έργα μεταφοράς  

Ενέργεια αντλιοστασίων  [€] 2.130 2.360 4.960 

Συντήρηση αντλιοστασίων [€] 23.375 27.625 38.250 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Ενέργεια (ανά έτος) [€] 24.150 24.150 24.150 

Προσωπικό (ανά έτος) [€] 124.000 124.000 124.000 

Έργα διάθεσης 

Ενέργεια αντλιοστασίων  [€] 840 110 0 

Συντήρηση αντλιοστασίων [€] 3.000 3.000 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [€] 177.495 181.245 191.360 

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ [€] 9.914.000 10.111.000 10.839.000 
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η Καθαρή Παρούσα Αξία των συνολικών δαπανών (δαπάνες 

κατασκευής και 20ετούς λειτουργίας), κατά αύξουσα σειρά κόστους είναι η εξής:  

Εν. Λύση ΙΙΙ< Εν. Λύση ΙΙ < Εν. Λύση Ι 

Σχετικά παρατηρούνται τα εξής:  

• Όσον αφορά στο κόστος κατασκευής των συνολικών έργων που απαιτούνται, η Εναλλακτική Λύση Ι έχει 

το χαμηλότερο, καθώς απαιτεί συγκριτικά λιγότερα έργα. Ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά κόστους οι 

Εναλλακτικές Λύσεις ΙΙ και η ΙΙΙ. 

• Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης (όσον αφορά στα αντλιοστάσια, καθώς η ΕΕΛ είναι κοινή για όλες 

τις λύσεις) εμφανίζονται σε σειρά κατάταξης ίδιο με το κόστος κατασκευής. Κατά αύξουσα σειρά κόστους 

λειτουργίας και συντήρησης η ταξινόμηση των Εναλλακτικών Λύσεων είναι η Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

7.4 Συγκριτική Αξιολόγηση Εναλλακτικών λύσεων 

7.4.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, που εξετάστηκαν 

προηγούμενα, με τη βοήθεια της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων (ΠΑΑ), η οποία μας επιτρέπει να 

αναλύσουμε ένα πολυπαραμετρικό πρόβλημα, όπως είναι αυτό της χωροθέτησης μιας ΕΕΛ, σε επιμέρους 

απλούστερες συνιστώσες.  

Παρακάτω καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και η σχετική βαρύτητα των κριτηρίων. Με βάση 

τα παραπάνω, κάθε ένα από τα εναλλακτικά σενάρια που αξιολογήθηκαν βαθμολογούνται και τελικά 

προκύπτει η σταθμισμένη βαθμολογία όλων των εναλλακτικών λύσεων.  

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης βασισμένη στη λογική της ΠΑΑ που 

εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, παρέχει μια καταρχήν εκτίμηση της καταλληλότητας και 

ιεράρχησης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Επειδή η βαρύτητα των κριτηρίων είναι σχετική και δεν 

προκύπτει μονοσήμαντα από αντικειμενικούς παράγοντες, η αξιολόγηση θα πρέπει να προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και φυσικά δεν θα πρέπει να αποτελεί το αποκλειστικό 

εργαλείο λήψης των αποφάσεων. 

7.4.2 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης της ΕΕΛ και κατασκευής των έργων 

μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων που επιλέχθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

• Περιβαλλοντικά – χωροταξικά κριτήρια. Περικλείουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ορθότερη 

και ομαλότερη χωροταξική ένταξη του έργου στην έκταση του νησιού 

• Κριτήρια ετοιμότητας (ιδιοκτησιακού καθεστώτος). Η ιδιοκτήσια συγκεκριμένου γηπέδου επιταχύνει τις 

διαδικασίες και το χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου (δεν υπάρχει ανάγκη επιπλέον 

αδειοδοτήσεων και απαλλοτριώσεων,). 

• Οικονομικά κριτήρια. Λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες κατασκευής, των έργων μεταφοράς, επεξεργασίας 

και διάθεσης των λυμάτων, καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και προσωπικού των έργων.  

Για τον προσδιορισμό της σχετικής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, εφαρμόζεται η Ανάλυση Λειτουργικής 

Αξίας (Value Engineering), σύμφωνα με την οποία, κάθε κριτήριο συγκρίνεται για τη σπουδαιότητα του σε 

σχέση με όλα τα άλλα και ανάλογα με το πόσες φορές υπερτερεί, κατανέμεται σε αυτό η αντιστοιχούσα 

σταθμισμένη βαρύτητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάσσεται ο ακόλουθος πίνακας με τη σχετική 

βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης. 
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Πίνακας 7.3:Βαρύτητα κριτηρίων αξιολόγησης 

Κριτήρια 
Περιβαλλοντικά– 

Χωροταξικά κριτήρια 
Κριτήρια 

ετοιμότητας 
Οικονομικά 

κριτήρια 
Σύνολο  

Οικονομικά κριτήρια   1 1 2 

Περιβαλλοντικά –

Χωροταξικά 
κριτήρια  

0  1 1 

Κριτήρια 
ετοιμότητας 

0 0  0 

Επεξήγηση: 

1:Το οριζόντιο κριτήριο θεωρείται σημαντικότερο από το κατακόρυφο κριτήριο. 

0: Το οριζόντιο κριτήριο θεωρείται λιγότερο σημαντικό από το κατακόρυφο. 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι η σειρά δυναμικότητος των κριτηρίων για το υπό μελέτη έργο, 

είναι η ακόλουθη: 

Οικονομικά κριτήρια > Περιβαλλοντικά - Χωροταξικά  κριτήρια> Κριτήρια ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

Οι συντελεστές βαρύτητας λοιπόν του κάθε κριτηρίου, διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 Οικονομικά κριτήρια:   40% 

 Περιβαλλοντικά – Χωροταξικά κριτήρια: 40% 

 Κριτήρια ετοιμότητας:   20% 

Έχει δοθεί βαρύτητα στα τα οικονομικά κριτήρια καθώς κρίνεται σημαντικό για την δυνατότητα υλοποίησης 

της κάθε λύσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα διανύει μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και ότι η 

ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό, που με το πέρασμα των χρόνων γίνεται όλο και πιο 

πολύτιμο.  

Εξίσου σημαντική βαρύτητα κρίθηκαν τα περιβαλλοντικά – χωροταξικά κριτήρια, καθώς αποτελεί σημαντική 

παράμετρο, που διασφαλίζει την ομαλότερη υλοποίηση του έργου. Όπως έχει παρατηρηθεί εκτενώς τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αν η χωροθέτηση ενός έργου δεν διαθέτει την αποδοχή της πλειονότητας 

τουλάχιστον των κατοίκων της περιοχής μελέτης, προκύπτουν πολυάριθμα προβλήματα κατά την 

πραγμάτωσή του και πολυετείς καθυστερήσεις. 

Τα κριτήρια ετοιμότητας θεωρήθηκε λιγότερο σημαντικό, καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην εξεταζόμενη 

περίπτωση αναμένεται να μην διαφοροποιείται ιδιαίτερα ανά λύση καθώς η ΔΕΥΑ θα αγοράσει σε κάθε 

περίπτωση την απαιτούμενη έκταση.  

Κάθε Σενάριο βαθμολογείται ως προς κάθε κριτήριο, ανάλογα με το βαθμό που υπερτερεί έναντι των 

υπολοίπων εξεταζόμενων Σεναρίων, σχετικά με την ικανοποίηση του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ειδικότερα:  

7.4.2.1 Οικονομικά κριτήρια 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε, για κάθε εναλλακτική Λύση, εκτίμηση των δαπανών κατασκευής όλων των 

έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των δαπανών ενεργειακής κατανάλωσης, 

συντήρησης αμοιβών προσωπικού, σε χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας. 

Με βάση τα στοιχεία κόστους που παρουσιάστηκαν προηγούμενα, στον Πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η βαθμολογία κάθε σεναρίου ως προς το κόστος.  
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Πίνακας 7.4: Βαθμολόγηση Εν. Λύσεων ως προς οικονομικά κριτήρια 

Εναλλακτική λύση Βαθμολογία(*) Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

Εν. Λύση Ι 3 0,4 1,2 

Εν. Λύση ΙΙ 2 0,4 0,8 

Εν. Λύση ΙΙΙ 1 0,4 0,4 

(*): Με βαθμό (3) βαθμολογείται η καλύτερη εναλλακτική λύση και με βαθμό (1) η χειρότερη 

7.4.2.2 Κριτήρια ετοιμότητας 

Η Εναλλακτική Λύση ΙΙ υπερέχει των υπολοίπων, καθώς  το γήπεδο χωροθέτησης της ΕΕΛ αποτελεί ιδιοκτησία 

του φορέα υλοποίησης. Από τις εναλλακτικές λύσεις Ι και ΙΙΙ υπερέχει η Ι καθώς έχει γίνει ήδη επικοινωνία με 

τους ιδιοκτήτες γηπέδων στην ευρύτερη περιοχή της και έχουν εκφραστεί θετικές γνώμες. 

Με βάση τα παραπάνω, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η βαθμολογία κάθε σεναρίου. 

Πίνακας 7.5: Βαθμολόγηση Εν. Λύσεων ως προς κριτήρια ετοιμότητας. 

Εναλλακτική λύση Βαθμολογία(*) Συντελεστής 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

Εν. Λύση Ι 2 0,2 0,4 

Εν. Λύση ΙΙ 3 0,2 0,6 

Εν. Λύση ΙΙΙ 1 0,2 0,2 

(*): Με βαθμό (3) βαθμολογείται η καλύτερη εναλλακτική λύση και με βαθμό (1) η χειρότερη. 

7.4.3 Συμπεράσματα 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η συγκριτική αξιολόγηση καταλήγει στην ακόλουθη σταθμισμένη 

βαθμολογία. 

Πίνακας 7.6: Σταθμισμένη Βαθμολογία εναλλακτικών λύσεων 

Εναλλακτική λύση  Σταθμισμένη Βαθμολογία(*) 

Εν. Λύση Ι 2,8 

Εν. Λύση ΙΙ 2,2 

Εν. Λύση ΙΙΙ 1,0 

Με βάση τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της 

ΕΕΛ Ποσειδωνίας - Φοίνικα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Ως βέλτιστη λύση χωροθέτησης της ΕΕΛ προκύπτει η Εναλλακτική Λύση Ι, σύμφωνα με την οποία η 

ΕΕΛ χωροθετείται στα δυτικά του νησιού ανάντη του οικισμού Φοίνικα. 

• Στη σταθμισμένη βαθμολογία ακολουθεί η Εναλλακτική Λύση ΙΙ, σύμφωνα με την οποία η ΕΕΛ 

χωροθετείται δυτικά του νησιού  ανάντη του οικισμού Ποσειδωνίας και κατάντη της περιοχή των Αδειατών 

και Βήσσα σε δημοτική έκταση και τελευταία κατατάσσεται η Εν. Λύση ΙΙΙ, σύμφωνα με την οποία η ΕΕΛ 

χωροθετείται νότιο δυτικά του νησιού σε λοφώδη έκταση της χερσονήσου σε μεγάλη απόσταση από οικισμό. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή Μελέτης 

Σύμφωνα με την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ Β’ 135) στους Φακέλους Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων 

αναλύονται και αξιολογούνται οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή 

μελέτης, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και τα 

περιβαλλοντικά μέσα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που αυτή επηρεάζει. Ο Βαθμός 

ανάλυσης εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος των τροποποιήσεων του έργου ή της δραστηριότητας 

καθώς και τις αναμενόμενες επιπτώσεις. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014), ως περιοχή μελέτης, προσδιορίζεται 

η περιοχή γύρω από το εξεταζόμενο έργο ή δραστηριότητα, στα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της 

οποίας έχει επιπτώσεις η κατασκευή και λειτουργία του. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. για σημειακά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 προσδιορίζεται 

περιοχή 2km από τα όρια του γηπέδου για περιοχές εκτός ορίου οικισμών ή σχεδίου πόλης ή 1km αντίστοιχα 

για περιοχές εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης. Για γραμμικά έργα ή δραστηριότητες  της υποκατηγορίας Α1, 

προσδιορίζεται περιοχή 1 km από τον άξονά τους για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή 500 

m αντίστοιχα για περιοχές εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης. Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 

Α2, οι παραπάνω ελάχιστες ακτίνες συντέμνονται στο μισό.  

Τα συγκεκριμένα προτεινόμενα έργα στο σύνολό τους εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2 και πρόκειται για 

έργα και σημειακά (η προτεινόμενη ΕΕΛ) και γραμμικά (προτεινόμενα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και τα 

έργα διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών προς επαναχρησιμοποίηση για εμπλουτισμό του υδροφόρου 

μέσω υφιστάμενων γεωτρήσεων). 

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α η έκταση της περιοχής μελέτης μπορεί κατά περίπτωση να αυξηθεί, κατά 

την κρίση του μελετητή, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου σε συσχέτιση με τη ζώνη επιρροής 

του. Εν προκειμένω, δεδομένης της εκτατικής κάλυψης των προτεινόμενων δικτύων, ως περιοχή μελέτης 

ορίστηκε η ζώνη εντός της οποίας χωροθετούνται τα προτεινόμενα δίκτυα και σε απόσταση 500m από τα 

άκρα αυτών. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή των παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος - 

ανθρωπογενές περιβάλλον οι οποίες ισχύουν στη φάση εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένες 

παράμετροι (π.χ κλίμα, υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά κλπ.) τόσο για λόγους πληρότητας όσο και λόγω του 

είδους τους περιγράφονται για την ευρύτερη περιοχή του έργου (νήσος Σύρος). 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα: 
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Σχήμα 8-1: Περιοχή μελέτης 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 2019-2023, το νησί της Σύρου σε 

βιοκλιματικό επίπεδο παρουσιάζει θερμο-μεσογειακό τύπο 125<Χ<150 (Χ= αριθμός βιολογικά ξηρών 

ημερών κατά την θερμή περίοδο) και όσον αφορά τον βιοκλιματικό όροφο καταγράφεται ως ημίξηρος με 

ήπιο χειμώνα m>7°C (m= μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα). 

Όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες καταγράφονται οι εξής παρατηρήσεις:  

 μέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 70,6%,  

 η μέση ετήσια σχετική θερμοκρασία είναι 18,7 οC,  

 οι μέρες βροχόπτωσης ανά έτος είναι 33, 

 η ποσότητα βροχής ανά έτος κυμαίνεται περίπου στα 350 mm,  

 οι ώρες ηλιοφάνειας είναι περίπου 2.750 ανά έτος,  

 οι χιονοπτώσεις σχεδόν ανύπαρκτες και  

 οι επικρατούντες άνεμοι είναι βόρειοι και μεγάλης έντασης.   

Στο νησί κατά τη διάρκεια ενός έτους πνέει ισχυρός βόρειος άνεμος, ο οποίος κυμαίνεται σε ένταση  από 

2,8 έως 3,5 b.  Κατά την περίοδο των μελτεμιών (Ιούλιος- Οκτώβριος) η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται 
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κατά πολύ.  Παράλληλα, παρατηρείται ότι  η μέση ετήσια συχνότητα Α, ΝΑ, Ν ανέμων κυμαίνεται στο 

ποσοστιαίο επίπεδο του 20% με μεγαλύτερες μηνιαίες συχνότητες 23-27%βτους χειμερινούς μήνες 

(Νοέμβριο- Φεβρουάριο). Τέλος, παρατηρείται και συχνότητα άπνοιας σε πολύ μικρό ποσοστό, περίπου στο 

5% τους ανοιξιάτικους, του καλοκαιρινούς μήνες και τους μήνες του φθινοπώρου (Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, 

Νοέμβριο) (ΜΠΕ ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 2014).   

Ακολουθεί πίνακας με τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής όπως έχουν συγκεντρωθεί από τον 

Μετεωρολογικό Σταθμό 730 της Ε.Μ.Υ. (γεωγραφικό πλάτος 37 ο 27’ Ν, γεωγραφικό μήκος 24 ο 26’ Ε, ύψος 

βαρομέτρου 35,0 μέτρα).   

Πίνακας 8.1: Kλιματολογικά στοιχεία της Σύρου (ΕΜΥ) 

Μήνας Θερμοκρασία  Βροχόπτωση 

Μέση  Μέση 
Μέγιστη 

Μέση 
Ελάχιστη 

Απολύτως 
Μέγιστη 

Απολύτως 
Ελάχιστη 

Σχετική 
Υγρασία 

Μέσο 
Ύψος 

Μέγιστο 
Ύψος σε 

24h 

Ιανουάριος 11,8  14,1  8,5  20  0,2  76,4 71,3  59,3  

Φεβρουάριος 11,8  14,4  8,4  21,2  -1  76,1 68  48,1  

Μάρτιος 13,1  15,8  9,3  24,5  0,2  76,1 36  43,8  

Απρίλιος 16,4  19,4  12,2  29,1  6,2  73,1 16,8  20,4  

Μάιος 20,3  23,6  15,5  34,6  9  67,4 7,7  24,8  

Ιούνιος 25  28,1  19,4  35,2  13,1  62  5,4  37  

Ιούλιος 26,7  29,5  21,3  36,8  13,6  60,3 0,1  1,2  

Αύγουστος 26,5  29,3  21  39,5  16,6  61,2 0  0  

Σεπτέμβριος 24,1  27  19,1  34,8  13  65,4 7,1  62,8  

Οκτώβριος 20,1  22,9  16,1  32,4  7  72,9 35,6  92,9  

Νοέμβριος 15,9  18,5  12,4  28  3,2  77,4 42,7  27,7  

Δεκέμβριος 12,8  15,1  9,5  21,2  0,8  77,1 74  61,2  

Όπως είναι φυσιολογικό, οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες παρατηρούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

(Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) και είναι της τάξεως 28,1 οC με 29,3 οC, ενώ οι μέσες ελάχιστες κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και είναι της τάξεως 8,4 οC με 9,5 οC. Οι μήνες με το μεγαλύτερο 

μέσο ύψος βροχής είναι οι Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος όπου το μέσο ύψος βροχής που 

καταγράφεται είναι 74mm, 71,3mm και 68mm αντίστοιχα. 

Γενικά, οι Κυκλάδες είναι από τις περιοχές της Ελλάδας με τους πιο έντονους ανέμους, πράγμα που σε 

συνδυασμό με το νησιώτικο χαρακτήρα τους είναι παράγων προβλημάτων συγκοινωνιακής σύνδεσης. Από 

την άλλη πλευρά, στα μελτέμια σε συνδυασμό με την έντονη επίδραση της θάλασσας οφείλεται το δροσερό 

καλοκαίρι των Κυκλάδων. Γενικά, το κλίμα χαρακτηρίζεται από το σχετικά δροσερό καλοκαίρι και τον ήπιο 

χειμώνα.  

Στη Νάξο είναι εγκατεστημένος Μετεωρολογικός Σταθμός, ο οποίος λειτουργεί από το 1955. Ο Σταθμός είναι 

εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα (θερμόμετρα μεγίστης ελάχιστης, βροχογράφο, ανεμόμετρα 

κτλ.). Με βάση τα στοιχεία του συγκεκριμένου σταθμού στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

δεδομένα για τους ανέμους 
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Πίνακας 8.2: Ανεμολογικά στοιχεία περιοχής (Μετ. Σταθμός Νάξου) 

ΔΥΝΑΜΗ Ν NE E SE S SW W NW ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

0 - - - - - - - - 3,2 

1 16,1 3,2 0,4 2,3 8,9 2,1 1,8 8,9 43,7 

2 7,8 2,8 0,2 2 2,3 2,5 1,1 3,9 22,6 

3 4,6 1,5 0,2 1,2 , 1,4 0,9 1,4 12,2 

4 3,2 0,7 0,1 1,2 0,8 1,2 0,6 0,9 8,7 

5 1,6 0,2 0,1 0,6 0,4 0,8 0,4 - 4,1 

6 0,7 0,2 - 0,4 0,3 0,8 0,3 0,4 3,1 

7 0,2 0,1 - 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 1,5 

8 0,1 0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

9 - - - - 0,1 0,1 0 0,1 0,3 

Άθροισμα 34,3 8,7 1 8 14 9,5 5,3 0,9 100 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, επικρατούν κατά σειρά οι βόρειοι, οι βορειοδυτικοί και οι 

νότιοι άνεμοι. Ιδιαίτερο φαινόμενο στην περιοχή μελέτης, όπως και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι τα 

μελτέμια, άνεμοι με βόρεια ή περίπου βόρεια διεύθυνση, που πνέουν κατά το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κατά 

τον Ιούλιο και Αύγουστο, δηλαδή κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου.  

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Η μορφολογία του νησιού της Σύρου, παρά τις ιδιαιτερότητές της, εντάσσεται στη γενική ενότητα της 

κυκλαδικής γης. Η φύση έχει δημιουργήσει στις Κυκλάδες, ιδιαίτερους τόπους του ελλαδικού χώρου, με τα 

ελάχιστα δυνατά υλικά (πέτρα, θάλασσα, φως, άνεμο), τοπία υψηλής αισθητικής και σπάνιας λιτότητας. 

Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο προέκυψε η Σύρος παρουσιάζει ορεινό χαρακτήρα ιδιαίτερα στο βόρειο 

τμήμα της, όπου το μεγαλύτερο ύψος των βουνών φτάνει τα 442m.  

Οι πλαγιές των βουνών κυρίως στο ανατολικό μέρος είναι πολύ απότομες. Τα εδάφη έχουν υποστεί μεγάλη 

διάβρωση γιατί εκτός από την απότομη κλίση, οι βροχές κατά την υγρή περίοδο του έτους έχουν συχνά 

καταρρακτώδη χαρακτήρα. Για να αποφευχθεί η διάβρωση των εδαφών και να συγκρατηθεί το λιγοστό 

χώμα στις πλαγιές, οι κάτοικοι του νησιού δημιούργησαν αναβαθμίδες στις περισσότερες πλαγιές.  

Στην Άνω Σύρο οι χαράδρες της ανατολικής πλευράς είναι μικρής σχετικά διαδρομής, ενώ στη δυτική πλευρά 

οι χαράδρες και τα ρέματα είναι πολύ μεγαλύτερης διαδρομής και διεισδύουν βαθιά στον αποκαλυφθέντα 

σχιστόλιθο, όπου βρίσκονται όλα τα καλλιεργούμενα εδάφη. Αντίθετα, στη νότια Σύρο, το ανάγλυφο είναι 

γενικά ήπιο και λοφώδες με μεγάλες σχετικά κοιλάδες μεταξύ των λόφων, στις οποίες είναι συγκεντρωμένο 

το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργειών, ιδιαίτερα των κηπευτικών. Ακόμα, ανάμεσα στα χωριά Χρούσα, 

Περδίκι, Άνω Μάνα, Τάλαντα, Πάγος και Παρακοπή σχηματίζεται μικρό οροπέδιο, που αποτελεί το πιο 

εκτεταμένο ομαλό τμήμα του νησιού.  

Τα βουνά της Σύρου είναι τα εξής: Πύργος (442 μ.), Πάλος, Σύριγγας, Σκόπελος. Στο νησί εντοπίζονται τα 

ακρωτήρια Πετρίτης, Βιγλοστάση, Ατσιγγανόκαστρο, Φωκιότρυπες, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίζονται 

τα νησιά Αστρονήσι, Βερβερούσα, Λανάδο, Στρογγυλό, Γάιδαρος κ.α. Οι ακτές είναι πολυσχιδείς και 

σχηματίζουν σε αρκετά σημεία του νησιού ασφαλείς όρμους, με επιφανέστερους εκείνους του Φοίνικα στα 

νοτιοδυτικά και της Ερμούπολης στα ανατολικά. Το έδαφος της Σύρου γενικά είναι πετρώδες και άγονο, με 

πολύ έντονο ανάγλυφο - απότομες πλαγιές και στενές ρεματιές - στο βόρειο μέρος του. Υπάρχουν και 
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ομαλότερες και εντατικά καλλιεργημένες περιοχές (ιδιαίτερα στο νότιο μέρος), καθώς και αρκετή βλάστηση 

κατά τόπους στην ενδοχώρα.  

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

H Σύρος, καθώς και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, αποτελεί λείψανο της γέφυρας που ένωνε τη δυτική 

Μ. Ασία με την ηπειρωτική Ελλάδα. Έτσι, τα πετρώματά της είναι κυρίως μάρμαρα και σχιστόλιθος, τα οποία 

διαμορφώθηκαν από θαλάσσια ιζήματα και μόνο σε ένα μικρό ποσοστό είναι προϊόντα μαγματικής και 

ηφαιστειακής δράσης. 

Ειδικότερα, η Σύρος υπάγεται στην Αττικοκυκλαδική μάζα, οπότε στη γεωλογία της επικρατούν σχιστόλιθοι 

διαφόρων τύπων και διαφορετικού βαθμού μεταμόρφωσης, εκχύσεις περιδοτικού μάγματος, μάρμαρα και 

τεταρτογενείς αποθέσεις. Οι σχηματισμοί αυτοί, εκτός από τις προσχώσεις, έχουν υποστεί την επίδραση 

ισχυρών τεκτονικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται διερρηγμένοι και έντονα 

πτυχωμένοι. Μεταπτώσεις, πτυχώσεις και ρήγματα είναι τα αίτια του έντονου κατακόρυφου και οριζόντιου 

διαμελισμού και της σημερινής μορφολογίας του νησιού. Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα παρουσιάζουν 

γενική διεύθυνση κλίσης βορειοανατολική. Τα μάρμαρα παρουσιάζονται έντονα κατακερματισμένα και 

διαρηγμένα, λόγω των τεκτονικών δυνάμεων που επέδρασαν σε αυτά. 

Ο κατακερματισμός αυτός συμπληρώνεται από την καρστική διάβρωσή τους, η οποία εμφανίζεται αρκετά 

έντονη στο νησί. Σε ολόκληρο το νησί ο σκληρός ασβεστόλιθος βρίσκεται πάνω σε γνευσιακά ή σχιστολιθικά 

πετρώματα. Από τα καλλιεργούμενα εδάφη, το 90% αποτελείται από ασβεστώδη μεσογειακά ορφνά και 

αλλουβιακά εδάφη. 

Αναλυτικότερα, όμως, εμφανίζονται στη Σύρο οι παρακάτω γεωλογικοί σχηματισμοί: 

- Σχιστόλιθοι- Σχιστογνεύσιοι: 

Πρόκειται για μαρμαρυγιακούς και γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους, έως σχιστογνεύσιους, κυρίως 

λεπτόκοκκους (μεταμορφωμένους ψαμίτες). Στη ζώνη αυτή περιέχονται σαν ενστρώσεις (φακοί) εκλογίτης, 

γάββρος, επιδοτίτης, σερπεντενίτης και χλωρίτης. Το ανάγλυφο των σχιστόλιθων είναι λοφώδες με ελαφρές 

και μέτριες κλίσεις. Τα εδάφη από σχιστόλιθους έχουν πηλώδη υφή και συνήθως όξινη χημική αντίδραση 

(pH<7) Φέρουν κυρίως φρύγανα, ιδίως στο νομό Κυκλάδων, και στις περισσότερες των περιπτώσεων 

πρόκειται για βαθμιδωμένα και καλλιεργούμενα κατά το παρελθόν εδάφη 

- Μάρμαρα εν μέρει δολομιτιωμένα: 

Τα μάρμαρα αναπτύσσονται κυρίως στο κεντρικό τμήμα του νησιού σαν παρεμβολές κυμαινόμενου πάχους, 

μέσα σε σχιστόλιθους. Επίσης, κατά περιοχές αναπτύσσονται ελεύθερα στην επιφάνεια, σε μεγάλη ή μικρή 

έκταση. 

- Τεταρτογενείς ιζηματογενείς σχηματισμοί: 

Αποτελούνται από αργίλους, πήλους, ιλύ άμμο και χαλίκια. Πρόκειται για σαθρά ιζήματα, που το πάχος τους 

κυμαίνεται από λίγα μέτρα μέχρι αρκετά. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις καλύπτουν τις χαμηλές παραλιακές 

ζώνες, μέσα στους διάφορους μυχούς, καθώς και στα υψίπεδα του νησιού. Επίσης, τεταρτογενή ιζήματα 

συναντώνται στις κλιτείς των βουνών, κυρίως των σχιστολιθικών, σαν μικρού πάχους αποσαθρώματα των 

κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. Ακόμα, συναντώνται στους πρόποδες των κλιτυών, όπου σχηματίζουν 

μικρούς κώνους κορημάτων των κλιτύων. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη περιοχή της μελέτης ανήκουν στην Ενότητα 

Σχηματισμών Του Νεοελληνικού Τεκτονικού Καλύμματος (Κυανοσχιστόλιθοι). Κύρια χαρακτηριστικά της 

Ενότητας αυτής είναι τα εξής : 

 Έχουν υποστεί μία τουλάχιστον μεταμόρφωση σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών 

θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα οι σχηματισμοί αυτοί στο σύνολό τους ή εν μέρει να έχουν 

μεταμορφωθεί σε κυανοσχιστόλιθους. 
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 Βρίσκονται επωθημένοι με μορφή τεκτονικού καλύμματος πάνω σε σχηματισμούς των Εξωτερικών 

ζωνών που είναι σχηματισμοί της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης ή κατά μια άλλη άποψη σχηματισμοί 

της ζώνης Παρνασσού ή ανάλογοι με την ζώνη αυτή σχηματισμοί. 

 Όλες οι γνωστές σειρές σχηματισμών της Ενότητας αυτής είναι συνεχείς, δηλαδή χωρίς 

στρωματογραφικές ασυμφωνίες. 

Πάνω στους σχηματισμούς της Ενότητας αυτής βρίσκονται, κατά κανόνα, επωθημένοι σχηματισμοί της 

Πελαγονικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων και σχηματισμών του προαλπικού υποβάθρου της ζώνης αυτής. 

Γενικά οι σχηματισμοί του Νεοελληνικού τεκτονικού καλύμματος έχουν πολύ μεγάλο πάχος. 

 

Για την διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών στη θέση της ΕΕΛ καθώς και της νέας θέσης διάθεσης 

επεξεργασμένων λυμάτων, εκτελέστηκαν δυο (2) δειγματοληπτικές, περιστροφικές γεωτρήσεις, με σήμανση 

Γ1 και Γ2 αντίστοιχα, βάθους 15.00m έκαστη, συνολικού βάθους 30.00m. Οι γεωτρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν πλησίον του οικισμού Φοίνικα για τη γεωτεχνική έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

των προμελετών των εξεταζόμενων έργων. 

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι θέσεις των δύο γεωτρήσεων. 

 

Σχήμα 8-2: Θέσεις γεωτεχνικών ερευνών πλησίον του οικισμού Φοίνικα 

Τα χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 8.3 Χαρακτηριστικά γεωτρήσεων γεωτεχνικής έρευνας 

 

Οι τομές υπεδάφους των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως: 
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Πίνακας 8.4 Τομή υπεδάφους από Γεώτρηση Γ1 
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Πίνακας 8.5 Τομή υπεδάφους από Γεώτρηση Γ2 
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8.4.1 Υδρογεωλογικές συνθήκες 

Το νερό των Κυκλάδων παρουσιάζει πρόβλημα από πλευράς ποσότητας αλλά συχνά και ποιότητας. Το 

πρόβλημα αυτό είναι οξύτερο στην περίπτωση της Σύρου. Στο νησί πέφτουν σχετικά λίγες βροχές και έτσι 

είναι περιορισμένες οι ποσότητες νερού που μπορούν να αποληφθούν από τους υδροφόρους ορίζοντες. 

Ορισμένες φορές, οι απολήψεις υπερβαίνουν το ετήσιο ύψος κατείσδυσης, με αποτέλεσμα είτε να 

εξαντλούνται οι υδροφόροι ορίζοντες, είτε όσοι είναι ανοικτοί προς τη θάλασσα να υφαλμυρίζουν. Τα 

επιφανειακά νερά της Σύρου είναι ελάχιστα.  

Σε ορισμένες παραλιακές περιοχές του Γαλησσά, του Φοίνικα και του Κάτω Μάννα, εμφανίζεται μεγάλη 

υφαλμύρωση. Σε πολλά σημεία των περιοχών Βήσσα, Κινίου, Πάγου, Βάρης, Χρούσων και Μάννα ως και στα 

ανώτερα τμήματα των υδροφόρων του Γαλησσά, του Φοίνικα και της Ποσειδώνια, υπάρχει βεβαιωμένη 

κάμψη των υδροφόρων οριζόντων μέχρι σημείου εξάντλησης. Οι βόθροι και τα οικιακά λύματα αλλά και η 

συχνή υφαλμύρωση δημιουργούν πρόβλημα μόλυνσης των υδροφόρων του νησιού. 

Ορισμένες περιοχές της Σύρου, παρουσιάζουν πρόβλημα αλάτωσης του εδάφους μέτριας όμως σημασίας. 

Πιο συγκεκριμένα η υπόγεια υδροφορία στις περιοχές Γαλησσά, Φοίνικας και Ποσειδώνια έχει υποστεί 

αλλοίωση από το θαλασσινό νερό. Επίσης, εμφανίζεται το φαινόμενο οι εσωτερικές περιοχές να έχουν 

υψηλότερη περιεκτικότητα χλωριόντων σε σχέση με αυτές που βρίσκονται κοντά στην ακτή. Το φαινόμενο 

αυτό μπορεί να αποδοθεί σε αντλήσεις από αρνητικά υψόμετρα που γίνονται στην περιοχή. Η προσπάθεια 

των αγροτών για την αύξηση της παροχής νερού, τους αναγκάζει στη συνεχή εκβάθυνση των πηγαδιών τους 

με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τη μηδενική στάθμη το υδροφόρου ορίζοντα. Η αλάτωση έχει μειώσει 

σημαντικά την καλλιεργητική δυνατότητα των περιοχών αυτών. 

Οι κύριοι υδροφόροι γεωλογικοί σχηματισμοί της Σύρου είναι: 

 Μάρμαρα, που είναι έντονα διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 

σημαντικό συντελεστή διήθησης ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Δεν έχουν γενικά μεγάλη 

επιφανειακή εξάπλωση. 

 Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα στο μανδύα αποσάθρωσης και στις ρωγματώσεις των οποίων 

αναπτύσσεται ασθενής υδροφόρος ορίζοντας. 

 Τεταρτογενείς αποθέσεις, που κατακλύζουν τα πεδινά τμήματα του νησιού και τους πόδες των 

κλιτύων από αποσαθρώματα βουνών. Οι περισσότεροι από τους αντίστοιχους υδροφόρους 

ορίζοντες είναι ανοικτοί προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να υφαλμυρίζουν, όσο πιο κοντά 

βρίσκονται στην παραλία και όσο πιο πολύ εκμεταλλεύονται. 

 

Από τις δύο γεωτρήσεις (Γ1 και Γ2) που αναφέρθηκαν παραπάνω, μετρήθηκε το βάθος στάθμης των 

υπογείων υδάτων, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Πίνακας 8.6 Στάθμες υπογείων υδάτων από Γεωτρήσεις Γ1 και Γ2 

 

Ανατολικά του γηπέδου της ΕΕΛ και σε απόσταση περίπου 35m, υπάρχει πηγάδι. Η ΣΥΥ μετρήθηκε στο 

υπόψη πηγάδι, σε βάθος 12.20m από το φυσικό έδαφος. 

 

8.4.2 Σεισμικότητα – Τεκτονική 

8.4.2.1 Σεισμικότητα 

Οι κατακόρυφες και οριζόντιες τεκτονικές κινήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είχαν ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία συστήματος πτυχώσεων. Στην νήσο Σύρο το πτυχωσιγενές προφίλ 

αντιπροσωπεύεται από αντεστραμμένες πτυχές, οι οποίες δημιουργούν μια ακολουθία ασύμμετρων 

συγκλίνων και αντικλίνων. Κατά την περίοδο του Νεογενούς ακολούθησε διάρρηξη των πτυχώσεων η οποία 

εκφράστηκε από κανονικά ρήγματα, οι μετατοπίσεις των οποίων σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως σημαντικές. 

Τα ρήγματα είναι τελικά αυτά που διαμόρφωσαν την μορφολογία της νήσου, η εικόνα της οποίας 

ολοκληρώθηκε μέσω των αποσαθρωτικών διεργασιών και της μεταφοράς υλικών που αυτή προκάλεσε. 

Η τεκτονική δραστηριότητα που επηρέασε το νησί, σε συνδυασμό με τα πετρώματα από τα οποία αυτό 

δομείται, επιτρέπει το διαχωρισμό του σε δύο μέρη: α) το βόρειο μέρος το οποίο εμφανίζεται ανυψωμένο 

σε σχέση με το νότιο και δομείται κυρίως από μάρμαρα και β) το νότιο τμήμα που αποτελείται από 

σχιστόλιθους και ασβεστολιθικούς σχιστόλιθους. 

Η νοητή γραμμή που διαχωρίζει τα δύο αυτά κύρια τμήματα διέρχεται από τις περιοχές Κίνι – Ερμούπολης. 
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Εικόνα 8.1: Γεωγραφική κατανομή επικινδυνότητας στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ), ΦΕΚ 2184Β/20.12.1999, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση αριθμ. Δ17α/115/9/φν275 (ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003), από την 

άποψη της γεωγραφικής κατανομής της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα, η ευρύτερη περιοχή της 

Σύρου βρίσκεται στη Ζώνη Ι σεισμικής επικινδυνότητας.  

Η μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (Α) δίνεται από τη σχέση A = α x g, όπου α είναι η 

εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας g. Για τη Ζώνη Ι η εδαφική επιτάχυνση 

ισούται με α = 0,16 και συνεπώς η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι Α = 0,16g με πιθανότητα 

υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

8.4.2.2 Τεκτονική 

Στα μεταμορφωμένα κρυσταλλικά πετρώματα της Σύρου επέδρασαν οι κατακόρυφες και εφαπτόμενες 

κινήσεις της Ανατολικής Μεσογείου και είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συστήματος πτυχώσεων, 

ρηγμάτων, κατακερματισμών και διαρρήξεων. Στην τελική διαμόρφωση του ανάγλυφου του νησιού, 

συνέτειναν η διάβρωση που επήλθε και η αποκομιδή των υλικών αποσάθρωσης. Αυτό σήμερα, 

παρουσιάζεται πολύ ανώμαλο, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαμόρφωση αντερεισμάτων, λόφων και 

βουνών. Χαρακτηριστικό των μεταμορφωσιγενών σχηματισμών είναι η αντικλινική διάταξή τους και οι 

διαταράξεις τις οποίες υπέστησαν. Οι διαταράξεις αυτές είναι πλέον έκδηλες στα στρώματα των μαρμάρων 

τα οποία συναντώνται κατακερματισμένα με βαθιές ρωγμές και διακλάσεις. 

Κατολισθήσεις: 

Σε δυο ζώνες εμφανίζονται φαινόμενα κατολισθητικά: 

α. Στο βορειοανατολικό τμήμα της Ερμούπολης, από την παραλία Τάλληρο, μέχρι το παλαιό 

ορφανοτροφείο. 

β. Από την πλατεία Δόξας μέχρι τον Άγιο Δημήτριο. 
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8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

Η Σύρος συγκεντρώνει αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα περιβάλλον με υψηλή αισθητική, 

πολιτιστική και ιστορική αξία, καθώς και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Ένας μακρύς κατάλογος, 

θεσμοθετημένων και μη περιοχών προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίων 

φυσικού κάλλους επιβεβαιώνει τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή και την ταυτότητα της περιοχής, 

τονίζοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες αξιοποίησης, καθώς και τις αυξημένες ευθύνες προστασίας αυτού. 

Τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν κατά περίπτωση 

άλλοτε την άμεση και άλλοτε την ευρύτερη περιοχή των προτεινόμενων έργων. 

8.5.1.1 Χλωρίδα 

Η χλωρίδα των Κυκλάδων περιλαμβάνει 1166 είδη και είναι πλουσιότερη από οποιαδήποτε άλλη περιοχή 

ίσης έκτασης στην Ευρώπη. 

Στο νησί της Σύρου και πιο συγκεκριμένα στο νότιο κομμάτι, δεν υπάρχουν δάση με την ακριβή ετυμολογία 

του όρου, αλλά υπάρχουν περιοχές που ανεπίσημα ονομάζονται δασικές χωρίς όμως εκείνες να 

παρουσιάζουν ενδημικά είδη (με την στερεοτυπική άποψη) λόγω της έλλειψης υψηλών βουνών και του 

μικρού βαθμού απομόνωσης της Σύρου.  

Τα φυσικά οικοσυστήματα του νησιού έχουν φτάσει σε οριακά επίπεδα τα οποία συνήθως οφείλονται στην 

συνεχή βόσκηση από τα κοπάδια των αιγοπροβάτων, στις λίγες πυρκαγιές και στις εκτεταμένες εκχερσώσεις 

για τις ανάγκες εκμεταλλεύσιμης γεωργικής γης. Παρόλα αυτά με την ευρεία έννοια , ενδημικά είδη 

υπάρχουν, με αξιοσημείωτα την αλωνίδα και τα τρία είδη κρόκων (ζαφοράς). 

1. Η Αλωνίδα (Alhagi Mauror um) που εντοπίστηκε το 1700 από τον βοτανολόγο Tournefort και περιέχει 

φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται ως καθαρτικό. 

2. Τα Τρία είδη Κρόκων (Ζαφόρας) που υπάρχουν στο νησί. Ο ένας (Crocus Tournefortiti) είναι ένα ειδικό 

είδος που πολύ σπάνια θα βρεθεί αλλού. 

Δείγματά του βρέθηκαν στον Αη Δημήτρη, στο βόρειο άκρο της πόλης και στο Μέγα Γυαλό, και διατηρούνται 

στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

Από το σύνολο των ειδών της χλωρίδας της Σύρου το 31% περίπου χαρακτηρίζονται ως αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά, το 12% ως τοξικά, ένα μικρό ποσοστό 1,25% ως αρτυματικά και το 23% ως 

μελισσοκομικά. Ο μεγάλος αριθμός των ειδών των ψυχανθών, των αγρωστωδών και των μελισσοκομικών 

φυτών εξηγεί την αναπτυγμένη κτηνοτροφία και μελισσοκομία του νησιού. Τα μεσογειακής προέλευσης 

είδη πλεονεκτούν σε αριθμό και ποσοστό συμμετοχής στη χλωρίδα του νησιού (77%). Το βιοφάσμα της 

Σύρου δείχνει να υπερέχουν τα θερόφυτα με ποσοστό συμμετοχής 51% γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ένταξη της χλωρίδας του νησιού μέσα στα όρια του μεσογειακού κλίματος. 

Η σκληρόφυλλη αείφυλλη βλάστηση που έχει και αυτή υποστεί τις συνέπειες των ανθρωπογενών 

επιδράσεων συναντάται στο νησί κυρίως με τη μορφή μεμονωμένων ατόμων ή συστάδων. Τα 

χαρακτηριστικά είδη της μακκίας βλάστησης στη Σύρο είναι οι αειθαλείς θάμνοι αρευτιά, σχίνος, πουρνάρι, 

βάτος, κουντουριδιά, αγριελιά, καθώς και φυλλοβόλοι θάμνοι αλογοθύμαρο, ασπάλαθος, λυγαριά, σπάρτο, 

αγριοσυκαμνιά, αφάνα, αγριαχλαδιά και αγροοσπαράγγι. Οι διαπλάσεις των φρυγάνων, λόγω του 

μεσογειακού κλίματος, το οποίο ευνοεί την ταχεία εξάπλωσή τους, κατέβαλαν μεγάλο τμήμα του νησιού και 

ιδιαίτερα περιοχές χέρσες, από όπου η μακκία εξαφανίστηκα από εκχερσώσεις, υπερβόσκηση, ξύλευση και 

άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Χαρακτηριστικά είδη φρυγάνων, που απαντώνται στη Σύρο, είναι τα 

λαδάνια, λουμινιά, αλιφασκιά, θυμάρι, αστοιβή, φλόμος, αγριολεβάντα, φασκομηλιά, ύσσωπος, θρούμπι 

και στομαχοβότανο. 
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Η χλωρίδα και η βλάστηση της Σύρου έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω των έντονων ανθρωπογενών 

επιδράσεων του παρελθόντος, πυρκαγιές, εκχερσώσεις, υπερβόσκηση, ξύλευση, άναρχη δόμηση, 

ανοργάνωτος τουρισμός, θαλάσσια και χερσαία ρύπανση. Όλα τα προαναφερθέντα μαζί με τις δυσμενείς 

οικολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα των ισχυρών ανέμων και του μικρού ύψους των βροχοπτώσεων έχουν 

επιφέρει αλλοίωση στη χλωρίδα και τη βλάστηση του νησιού, με αποτέλεσμα την καταστροφή βιοτόπων, τη 

μετατροπή ξυλωδών φυτοκοινωνιών σε φυσιογνωμική μορφή νανώδη και αραιή και με την έντονη 

διάβρωση, η οποία σε πολλές επικλινείς περιοχές φτάνει ως το σημείο εμφάνισης του μητρικού 

πετρώματος. 

8.5.1.2 Πανίδα 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα 

στην πανίδα της χώρας. Έτσι η πανίδα της Ελλάδας αποτελεί ένα πλούσιο μίγμα ευρωπαϊκών, ασιατικών και 

αφρικανικών ειδών μαζί με σημαντικό αριθμό ενδημικών ειδών. 

Ο συνδυασμός του κλίματος, της μεγάλης ποικιλίας και της συνεχούς εναλλαγής των βιοτόπων κάνει την 

Ελλάδα, για πολλές ομάδες ζώων, την πλουσιότερη σε είδη χώρα στην Ευρώπη και δίνει στην πανίδα και τη 

χλωρίδα του τόπου μας ασύγκριτη αξία. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στη νήσο Σύρο, η πανίδα που έχει απομείνει δεν είναι πλούσια και αρκετά 

από τα εναπομείναντα είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

Γενικότερα, το νησί της Σύρου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την πανίδα παρά μόνο το 

βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο θεωρείται σημαντική περιοχή, αλλά χρειάζεται επιπλέον μελέτη. Τα πιο 

σημαντικά είναι τα πολλά αρπακτικά μεταναστευτικά και ίσως το Hydrobates Pelagicus (Πετρίλος) – πολύ 

σπάνιο στην Ελλάδα. Επίσης θεωρείται γνωστή περιοχή για μεσογειακές φώκιες (Monachus monachus), 

αλλά έχουν αναφερθεί και Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα) και Dermochely’s coriacea (Δερματοχελώνα). 

Ακόμα, υπάρχουν και τα παρακάτω είδη άγριας πανίδας: 

Ένα είδος αμφίβιου, ο πρασινόφρυνος, κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν στέρνες ή πηγές καθώς και έντεκα 

είδη ερπετών (σαύρες και φίδια), ανάμεσα τους τα σαμιαμίδια Κυρτοδάκτυλος και Μολυτήρι, οι σαύρες 

Lacerta trilineata και Podarcis erhardii,η κοινή Οχιά με το χαρακτηριστικό ζιγκ- ζαγκ σχέδιο και η πολύ σπάνια 

σήμερα στικτή ποικιλία οχιάς, το πολύ γνωστό σπιτόφιδο, το Νερόφιδο και το Αγιόφιδο. Από τα είδη αυτά 

οι φρύνοι, καθώς και όσα εξαρτώνται από το νερό, όπως η σαύρα Lacerta trilineata και το Νερόφιδο 

βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο. Μεγάλος αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας έχει μόνιμη παρουσία στο νησί ή 

φωλιάζουν (ανάμεσά τους τα αρπακτικά πετρίτες, μαυροπετρίτες, βραχοκιρκίνεζα), άλλα που 

ξεχειμωνιάζουν ή περνούν κατά τις μεταναστεύσεις ή απλά έχουν καταγραφεί σαν σπάνιοι επισκέπτες 

(ανάμεσα τους Θαλασσαετοί και Χρυσαετοί). Αρκετά είδη επίσης έχουν παρατηρηθεί κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο, αλλά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι φωλιάζουν εκεί. 

8.5.2 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Οι περιοχές Natura 2000 συνιστούν ένα ευρύ Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που 

θεσμοθετήθηκε από την Οδηγία των Οικοτόπων το 1992 (Οδηγία 92/43/ΕΚ), η οποία είναι ο πυρήνας της 

πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Στόχος της Οδηγίας και κατ’ επέκταση του Δικτύου 

Natura  είναι η διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, 

των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.  

Το Δίκτυο Natura αποτελείται από: 

• Τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), που χαρακτηρίζονται από τα κράτη-μέλη βάσει της Οδηγίας 

92/43/ΕΚ των Οικοτόπων και περιλαμβάνουν σημαντικούς τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι, ή/και 

φιλοξενούν σημαντικά είδη του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω Οδηγίας καθώς και από18 

• Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), που χαρακτηρίζονται από τα κράτη-μέλη βάσει της Οδηγίας 

2009/147/ΕΚ των Πτηνών (η οποία κωδικοποίησε και αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΚ) και οι οποίες 
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φιλοξενούν είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της εν λόγω Οδηγίας, ή/και άλλα σημαντικά 

μεταναστευτικά είδη ορνιθοπανίδας. 

Με βάση το Νόμο 3937/29-03-2011 (ΦΕΚ60Α/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις», ο εθνικός κατάλογος περιοχών του δικτύου Natura 2000 περιελάμβανε 419 περιοχές. Εν 

συνεχεία, με την ΚΥΑ 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) έγινε αναθεώρηση του εθνικού 

καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Πλέον ο κατάλογος περιέχει 446 

περιοχές από τις οποίες οι 32 αφορούν νέες περιοχές και οι 5 αφορούν κατάργηση των κωδικών τους και 

συνένωσή τους με άλλες υφιστάμενες περιοχές. Σε 63 από τις 446 περιοχές έχει προταθεί η αλλαγή των 

ορίων τους, ενώ επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019 έγινε αναθεώρηση της Βάσης Δεδομένων του Δικτύου 

Natura 2000 με αλλαγές που αφορούν σε αναθεώρηση κωδικών και ονομασίας ειδών σύμφωνα με τα Άρθρα 

17 & 12 της περιόδου αναφοράς 2013-2018, σε διόρθωση των ορίων κάποιων περιοχών, τροποποίηση των 

στοιχείων που αφορούν τύπους οικοτόπων και ειδών καθώς και αλλαγές που αφορούν σε ευαίσθητα είδη. 

Στην Ελλάδα, η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο Ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 

1289/Β/28-12-98), η οποία τροποποιήθηκε από τις ΚΥΑ Η.Π.14849/853/Ε103/04-04-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-

08) και ΚΥΑ Η.Π. 44105/1398/Ε.103/25-07-2013 (ΦΕΚ 1890/Β/01-08-2013). Αντίστοιχα, η Οδηγία 

2009/147/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 (ΦΕΚ 

1495/Β/06-09-2010), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-02-

2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012). 

Οι περιοχές Natura 2000 δεν αποτελούν ένα σύστημα αυστηρών περιοχών προστασίας όπου εξαιρούνται 

όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς δεν υπάρχει εκ προοιμίου απαγόρευση νέων δραστηριοτήτων 

ή έργων εντός των περιοχών. Επομένως, κάθε προτεινόμενο σχέδιο ή έργο πρέπει να κρίνεται κατά 

περίπτωση. Η Οδηγία 92/43/ΕΚ παρέχει μία σαφή διαδικασία για την αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες 

αποφάσεις σχετικά με προτάσεις δραστηριοτήτων, που είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις 

χαρακτηρισμένες περιοχές. 

Ειδικότερα, η Οδηγία 92/43/ΕΚ θέτει διάφορες διαδικασίες και υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές Natura 2000, τα ενδιαιτήματα και τα είδη τους. Ανάμεσά τους 

υπάρχει μία σειρά από διαδικαστικές και ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας, που πρέπει να εφαρμοστούν σε 

σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές. 

Οι διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, μέσω των Άρθρων 10 και 11 

του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), όπου θεσμοθετείται η υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) ως διακριτό τμήμα των μελετών, που σχεδιάζονται ή εντοπίζονται εντός 

περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 ή εάν βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών του 

δικτύου Natura, αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά την εν λόγω περιοχή. Βάσει των 

διατάξεων του Νόμου, η ΕΟΑ πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Λεπτομερή καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα στοιχεία διατήρησης των 

περιοχών Natura 2000 που ενδέχεται να επηρεαστούν από το έργο και 

• Δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων 

Η Δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να στοχεύει στην ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων 

επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί: 

• των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και της ΚΥΑ Η.Π. 

14849/853/Ε103/04-04-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 

44105/1398/Ε.103/25-07-2013 (ΦΕΚ 1890/Β/01-08-2013), ιδίως ως προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη 

σχετική επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησής τους. 

• των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και της ΚΥΑ Η.Π. 

14849/853/Ε103/04-04-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 

44105/1398/Ε.103/25-07-2013 (ΦΕΚ 1890/Β/01-08-2013), ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των 

πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους. 
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• των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της ΚΥΑ 

37338/1807/Ε.103/01-09-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/06-09-2010), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από 

την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-02-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012), καθώς και όλων των ειδών 

μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με σημαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το 

μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους και, 

• ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών. 

Στη Νήσο Σύρο εντοπίζεται η περιοχή «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως Παραλία» με κωδικό GR4220018 στο 

βόρειο τμήμα του νησιού, ορισμένη ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), η οποία σχεδιάστηκε στα πλαίσια 

της οδηγίας 92/43/ΕΕ για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των σημαντικών βιοτόπων. Το μέσο 

υψόμετρο της περιοχής είναι 200 m. Η περιοχή περιλαμβάνει το όρος Σύριγγας και εκτείνεται μέχρι τις 

δυτικές ακτές από τον κόλπο Μαρμάρι μέχρι τον κόλπο Δελφίνι. Επίσης, καθορίστηκε η Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας «Βόρεια Σύρος και Νησίδες» με κωδικό GR4220032 με συνολική 

έκταση 2.903,01 ha. Τα όρια του παραπάνω ΤΚΣ είναι εντός των ορίων της συγκεκριμένης ΖΕΠ. 

 

Εικόνα 8.2: Περιοχές Natura2000 νήσου Σύρου 

 

Περιοχή NATURA ΤΚΣ GR4220018: Σύρος: Όρος Σύριγγας έως Παραλία 

Η περιοχή χωροθετείται στο βόρειο τμήμα του νησιού. 
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Πίνακας 8.7 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας ΤΚΣ GR4220018 

ΤΚΣ GR4220018 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως Παραλία» 

ΤΥΠΟΣ SCI ή ΤΚΣ 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ha) 700 

Γεωγραφικό μήκος 24,54 

Γεωγραφικό πλάτος 37,28 

 

Περιλαμβάνει το όρος Σύριγγας και εκτείνεται μέχρι τις δυτικές ακτές, από τον κόλπο Μαρμάρι μέχρι τον 

κόλπο Δελφίνι. Είναι το μοναδικό μέρος του νησιού που έχει ασβεστολιθικά πετρώματα, σε αντίθεση με το 

υπόλοιπο που καλύπτεται από ηφαιστειακά. Υπάρχουν πολλές πηγές, που περιβάλλονται από υδροχαρή 

φυτά, απόκρημνες βραχώδεις ακτές, γκρεμοί, σπήλαια, σάρρες και μικρά φαράγγια. 

Στην παράκτια περιοχή δεν υπάρχουν εκτεταμένες αμμοθίνες. Γενικά η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

τυπικό φρυγανικό οικοσύστημα. 

Στην περιοχή συναντώνται απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση (με ενδημικά Limonium spp.), 

Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Ποταμοί της Μεσογείου με 

περιοδική ροή, Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια 

του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική 

εκμετάλλευση, Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea).  

Τα είδη ζώων της περιοχής είναι τα εξής: Rhinolophus ferrum-equinum, Monachus monachus, Mauremys 

caspica, Caretta caretta, Elaphesitula. 

Η σπουδαιότητα της περιοχής προκύπτει από πολλά στοιχεία, όπως ότι το όρος Σύριγγας προστατεύεται 

φυσικά επειδή οι απόκρημνες πλαγιές, οι γκρεμοί του και η απουσία δρόμων, καθιστούν δύσκολη την 

πρόσβαση, ότι υπάρχουν πολλές ανεξερεύνητες σπηλιές, και η περιοχή συνολικά (ιδιαίτερα το βουνό 

Σύριγγας) είναι πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα και τα θηλαστικά της (οι πληθυσμοί των τελευταίων 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση), εξαιτίας της γεωμορφολογίας της και της παρουσίας πολλών 

καταφυγίων. Ακόμη, η χλωρίδα της είναι πλούσια σε κοινά και ενδημικά είδη, με τα τελευταία να 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πολλά είναι σπάνια ενδημικά του Αιγαίου, η πανίδα της είναι 

επίσης πλούσια σε τοπικά ενδημικά ασπόνδυλα (τα σαλιγκάρια Cernuella syrensis syrosina, Deroceras 

thersites, Idylabicristata rothi είναι ενδημικά της Σύρου), οι αμμοθίνες είναι πολύ σημαντικές για τη 

διατήρηση της χλωρίδας και η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως τυπικό φρυγανικό οικοσύστημα. 

Περιοχή NATURA ΖΕΠ GR4220032 «Βόρεια Σύρος και Νησίδες»  

Η ΖΕΠ GR4220032 χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Κυκλάδων, στον χερσαίο και παράκτιο 

χώρο της Νήσου Σύρου. 
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Πίνακας 8.8: ΖΕΠ GR4220032 «Βόρεια Σύρος και Νησίδες» 

ΖΕΠ 4220032 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ «Βόρεια Σύρος και Νησίδες» 

ΤΥΠΟΣ ΖΕΠ ή SPA 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ha) 2.903,01 

Γεωγραφικό μήκος 24,8458333333333 

Γεωγραφικό πλάτος 37,8733333333333 

Η περιοχή περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού της Σύρου και εκτείνεται βόρεια από το ακρωτήριο 

Διαπόρι έως νοτιοανατολικά τον όρμο Δελφίνι και νοτιοδυτικά το άνω έκρο της Ερμούπολης. Επίσης, η 

περιοχή περιλαμβάνει τις νησίδες Βαρβαρούσσα, νησίδα όρμου Δελφίνι, Σχινονήσι, Στρογγυλό (2 νησίδες 

με το ίδιο όνομα εκατέρωθεν της Σύρου), Ασπρονήσι και Δίδυμη. 

Η περιοχή αποτελείται κατά κύριο λόγο από βραχώδεις λόφους που καλύπτονται από φρύγανα και μακία. 

Η ακτογραμμή είναι βραχώδης και απόκρημνη. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία, 

η αλιεία, το κυνήγι και η αναψυχή. 

Είδη χαρακτηρισμού της περιοχής αποτελούν: 

Η Αετογερακίνα: Buteo rufinus 

Τα σημαντικά ενδιαιτήματα είδους χαρακτηρισμού είναι:  

272: Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια 

295: Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές 

302: Χέρσα εδάφη 

821: Εσωτερικοί κρημνοί 

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα έργα δεν χωροθετούνται εντός των ορίων των παραπάνω 
αναφερόμενων προστατευόμενων περιοχών του νησιού και βρίσκονται σε σημαντική απόσταση. 

 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή μελέτης σύμφωνα με τους 

κυρωμένους δασικούς χάρτες.  
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Σχήμα 8-3: Δασικές Εκτάσεις (Πηγή Ελληνικό Κτηματολόγιο Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες) 

 

Θέση ΕΕΛ 
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Όπως φαίνεται παραπάνω, η χάραξη των προτεινόμενων έργων διέρχεται από εκτάσεις που δεν διέπονται 

από τις διατάξεις δασικής Νομοθεσίας, με βάση τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. 

 

8.5.4 Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές  

8.5.4.1 Καταφύγια Άγριας Ζωής  

Η Δ/νση Δασών έχει καθορίσει με απόφασή της ένα τμήμα του ορεινού όγκου Σύριγγα καταφύγιο άγριας 

ζωής με ονομασία Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ανω Μεράς νήσου Σύρου. Τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται 

εκτός και σε σημαντική απόσταση από το εν λόγω καταφύγιο άγριας ζωής. 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής: «Ανω Μεράς νήσου Σύρου» 

Κατά το 1997 ιδρύθηκε στη Σύρο μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής, 1900 στρεμμάτων, γεωργικής, 

χορτολιβαδικής και μερικώς δασοσκεπούς έκτασης, που πληρεί τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των 

αναγκών της πανίδας, σε ότι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό, στη θέση Απάνω Μεριά Δήμου Σύρου. 

Τα όρια του καταφυγίου ξεκινάν νότια από το λαγκόνι του Άι Λούκα – Λία, ακολουθεί το ρέμα Διπόταμος 

και συνεχίζει ανατολικά έως τη Μαύρη Ράχη. Στους πρόποδες του λόφου Σκόπελος συναντά τον 

ασφαλτόδρομο που οδηγεί στον Κάμπο και στη συνέχεια ακολουθεί το μονοπάτι Ξυλοφάς μέχρι το παλιό 

λατομείο Μάρμαρο και βόρεια έως τον Μέσα Πύργο. Τέλος, κατεβαίνει μέχρι το λαγκόνι της Γριάς Σπηλιάς 

και στου Αμερικάνου. Σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται απολύτως το κυνήγι. (πηγή: 

https://www.apanomeria.org/katafygio-agrias-zois-kaz/). 

Η περιοχή περιλαμβάνει εκτός από το τυπικό φρυγανικό οικοσύστημα και την περιοχή «Αετός» η οποία είναι 

κατάφυτη από σχίνα και άρκευθο και αποτελεί δασικό οικοσύστημα σκληρόφυλλων αειφύλλων (βλάστηση 

μακκία), αλλά και (σε μικρότερο ποσοστό) εκτάσεις που καλλιεργούνταν με παραδοσιακό τρόπο 

(εγκαταλειμμένους αγρούς). 

Περικλείει ένα μωσαϊκό βιοτόπων όπως: 

• απόκρημνες βραχώδης ακτές 

• φαράγγια, 

• σπήλαια 

• ρέματα, 

• παραποτάμια οικοσυστήματα 

Στην παράκτια περιοχή υπάρχουν αμμοθίνες που καθιστούν την περιοχή πολύ σημαντική για την 

ορνιθοπανίδα και τα θηλαστικά της, εξαιτίας της δημιουργίας πολλών φυσικών καταφυγίων. Επίσης οι 

αμμοθίνες που υπάρχουν στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές για την διατήρηση της χλωρίδας. 

Περιλαμβάνει περιοχή της Σύρου που έχει υποστεί ελάχιστες επιδράσεις ανθρώπινης παρουσίας (δεν 

υπάρχουν οικισμοί, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ) με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια σημαντική ποιότητα 

περιβάλλοντος. Έχει επιλεχθεί στο εθνικό δίκτυο φυσικών οικοτόπων και οικοτόπων ειδών (National list of 

sites) ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας της οδηγίας οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ για το δίκτυο Natura 2000. Επιπλέον, 

περιλαμβάνεται και στον κατάλογο του προγράμματος Corine Biotopes της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

προστασία της φύσης. Ανήκει στις Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά βάσει των στοιχείων της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρίας και του Bird Life International. (πηγή: 

http://eyploia.epyna.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=1328) 

8.5.4.2 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

Στην Νήσο Σύρο συναντώνται τα εξής δυο Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ): 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: - Άνω Σύρος, AT 5011075 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: - Ερμούπολη, AT 5011074 
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Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: - Άνω Σύρος, AT 5011075 

Στη Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου εντοπίζεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: - Άνω Σύρος με κωδικό 

AT 5011075 και κύριο χαρακτήρα: Δομημένο Τοπίο. Η συνολική έκταση του συγκεκριμένου ΤΙΦΚ είναι 

103,5ha εκ των οποίων τα 102,5ha αποτελούν χερσαία έκταση. Η συνολική περίμετρος του τοπίου είναι 

3,8km. Στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο το τοπίο έχει ενταχθεί σαν Ιστορικός Τόπος, Παραδοσιακός Οικισμός 

και Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας.  

Στο τοπίο δεσπόζει ψηλός και απόκρημνος βράχος, από τα δυτικά απόρθητος. Στα νότια και ανατολικά του 

κωνικού λόφου αναπτύσσονται τα κατάλευκα σπίτια της μεσαιωνικής πόλης, που φτάνουν ως την κορυφή, 

όπου δεσπόζει η καθολική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Τμήμα του οικισμού απλώνεται και βόρεια, πάνω στο 

διάσελο που συνδέει την κορυφή με το υπόλοιπο ορεινό όγκο. Στοιχειώδες κέντρο με υποτυπώδεις 

υπηρεσίες και καταστήματα μικρά έχουμε κατά μήκος του κεντρικού δρόμου. Ο αυτοκινητόδρομος φτάνει 

περιφερειακά, οπότε βασικό στοιχείο είναι οι πεζόδρομοι που ακολουθούν τις υψομετρικές καμπύλες. ή 

είναι κάθετοι σ΄ αυτές με απότομα σκαλοπάτια. Το μέγεθος (η πολεοδομική κλίμακα) εντάσσεται στις 

φυσιολογικές ανάγκες και δυνατότητες των ανθρώπων. Η οργάνωση είναι αμυντική με αδιέξοδα και 

διασταυρώσεις χωρίς τονισμό του πρωτεύοντος. Τα σπίτια έχουν φρουριακό χαρακτήρα και από τους 

εσωτερικούς τους τοίχους δημιουργείται αμυντική γραμμή, ακαθόριστη και θολή σήμερα λόγω 

προσκισμάτων και νεώτερων περιμετρικών σπιτιών.  

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: - Ερμούπολη, AT 5011074 

Στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης εντοπίζεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: - Ερμούπολη με 

κωδικό AT 5011074 και κύριο χαρακτήρα: Δομημένο Τοπίο. Η συνολική έκταση του συγκεκριμένου ΤΙΦΚ 

είναι 337,79ha εκ των οποίων τα 337,7ha αποτελούν χερσαία έκταση. Η συνολική περίμετρος του τοπίου 

είναι 10,8km. Στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο το τοπίο έχει ενταχθεί σαν Παραδοσιακός Οικισμός και Χώρος 

Ειδικής Κρατικής Προστασίας.  

Το λιμάνι της Ερμούπολης είναι φυσικό, κλειστό και απάνεμο. Έχει έντονη την επίδραση του κλασικισμού. 

Χτισμένη αμφιθεατρικά, με νεοκλασικά κτίρια, αρχοντικά, άσπρα σπίτια που ξεκινούν ψηλά από τις πλαγιές 

και κατεβαίνουν ως το λιμάνι, παρουσιάζει αρχοντική, μεγαλόπρεπη εικόνα, θυμίζοντας Ευρωπαϊκό αστικό 

κέντρο του 18ου και του 19 αι. Κέντρο της η πλακόστρωτη πλατεία Μιαούλη με το Δημαρχείο (σε σχέδια 

Τσίλερ), τον ανδριάντα του Μιαούλη και τους φοίνικες. 

 

8.5.5 Θεσμοθετημένες Ζώνες Αιγιαλού - Παραλίας 

Τα τμήματα εκείνα, επί της ακτογραμμής της Σύρου, για τα οποία έχουν καθορισθεί τα όρια του 

αιγιαλού και της παραλίας και έχει δημοσιευθεί και το αντίστοιχο ΦΕΚ παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

ακόλουθο πίνακα , ενώ στην εικόνα που ακολουθεί με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι αιγιαλοί στην Άνω 

Σύρο και στην Ποσειδωνία.  

Πίνακας 8.9: Χάραξη Αιγιαλών Σύρου 

 ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.ΔΔ ΦΕΚ 

1 ΣΥΡΟΣ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΥ 452/30.10.2018 

2 ΠΑΣΣΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΟΙΝ.ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Βάρης 724/14.12.1981 

3 ΠΑΣΣΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΙΑΛΟΥ Βάρης 1170/31.12.2002 

4 ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βάρης 496/19.05.1994 

5 ΤΡΙΑ ΛΑΓΚΟΝΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ποσειδωνίας 249/02.06.2008 

6 ΑΓΚΑΘΩΠΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 30/23.01.1997 
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 ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.ΔΔ ΦΕΚ 

7 ΑΜΜΩΛΟΣ ΚΟΙΝ ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βάρης 734/06.08.1987 

8 ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Βάρης 190/03.04.2000 

9 ΤΡΙΑ ΛΑΓΚΟΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 164/30.04.2009 

10 ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βάρης 314/24.05.1989 

11 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 742/25.09.1998 

12 ΨΩΒΡΑΛΙΔΑ ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Βάρης 386/28.06.2000 

13 ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ ΚΟΙΝ.ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 114/27.03.1985 

14 
ΛΙΑΡΩΠΑ ΜΕΓΑ ΓΥΑΛΟΥ Δ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΣΥΡΟΣ 

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Βάρης 767/15.09.2006 

15 ΜΠΟΥΝΤΙ ΦΟΙΝΙΚΑ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Φοίνικος 4/11.01.1988 

16 
ΞΥΡΟΛΑΓΚΟΝΟ Ή ΧΟΝΤΡΗ ΠΟΥΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ποσειδωνίας 100/01.02.2005 

17 "ΒΙΒΛΟΣΤΑΣΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ ""ΒΙΓΛΟΣΤΑΣΙ""  Ποσειδωνίας 85/29.02.2008 

18 
ΤΡΙΑ ΛΑΓΚΟΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ 

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ποσειδωνίας 598/26.07.2001 

19 ΜΕΓΑΣ ΓΥΑΛΟΣ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ - Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βάρης 513/20.12.2011 

20 ΑΜΠΕΛΑ ΚΟΙΝ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 369/13.07.1990 

21 ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ  Ποσειδωνίας 169/16.02.2005 

22 ΚΟΜΗΤΟ ΚΟΙΝ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ποσειδωνίας 1149/31.12.1997 

23 ΚΟΚΚΙΝΑ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Φοίνικος 522/04.07.2001 

24 ΛΙΟΝΤΕΣ - ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΣ Βάρης 84/29.02.2008 

25 ΟΡΜΟΣ ΦΡΕΓΑΔΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ  Φοίνικος 29/30.01.2013 

26 ΦΩΚΙΟΤΡΥΠΕΣ ΚΟΙΝ. ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βάρης 641/09.07.1987 

27 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 241/17.03.1993 

28 ΟΡΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Βάρης 490/24.09.1985 

29 ΧΑΣΑΝΙ ΒΑΡΗΣ Ή ΦΥΛΛΑΔΑΚΙΑ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Βάρης 518/17.09.1980 

30 ΧΑΡΑΣΩΝΑ - ΓΑΛΗΣΣΑ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Φοίνικος 1201/12.11.2003 

31 ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ Ποσειδωνίας 721/18.12.2012 

32 
ΟΡΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ Κ ΤΜΗΜΑ ΟΡΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν.ΣΥΡΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ποσειδωνίας 554/27.10.1983 

33 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΣΥΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ποσειδωνίας 81/10.04.1971 

34 ΟΡΜΟΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Ν. ΣΥΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γαλησσά 545/20.07.1999 

Πηγή: https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore 
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Εικόνα 8.3: Χάραξη Αιγιαλών Ποσειδωνίας και 
Άνω Σύρου 

 

Η χάραξη των προτεινόμενων έργων διέρχεται από τις γραμμοσκιασμένες στον παραπάνω πίνακα περιοχές 

αιγιαλών και συγκεκριμένα από τις εξής:  

 ΣΥΡΟΣ (ΦΕΚ 452/30.10.2018),  

 ΑΓΚΑΘΩΠΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 30/23.01.1997),  

 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 742/25.09.1998), 

  ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Ν.ΣΥΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 241/17.03.1993),  

 ΟΡΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ Κ ΤΜΗΜΑ ΟΡΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν.ΣΥΡΟΣ 

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 554/27.10.1983),  

 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΣΥΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 81/10.04.1971), 

  ΟΡΜΟΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Ν. ΣΥΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 545/20.07.1999). 

8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. αλλά υπάρχει Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003).  

Ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως στόχο να συμβάλλει στην προστασία και αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και 

ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων μιας 

περιοχής. 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 98 
Ημερομηνία : 24/03/2022  

 Έκδοση : 1 

 

Στην εξεταζόμενη περιοχή ωστόσο εντοπίζεται θεσμοθετημένη ΖΟΕ της νήσου Σύρου σύμφωνα με το ΠΔ 11-

5/2-6-1989 (ΦΕΚ339Δ). Τμήματα των προτεινόμενων έργων διέρχονται εντός της εν λόγω ΖΟΕ και 

συγκεκριμένα εντός περιοχών χαρακτηρισμένων με στοιχεία 2β, 4γ, 4δ και 4ε. (βλ σχήμα 8-4). 

8.6.1.1 Χρήσεις Γης 

Σε ό,τι αφορά τις χρήσεις και τις καλύψεις γης, παρατηρείται πως ο αστικός ιστός της Ερμούπολης 

καταλαμβάνει σημαντικό κομμάτι της επιφάνειας του νησιού, με σημαντική οικιστική επέκταση στο νότιο 

μέρος της πόλης. Το βόρειο τμήμα, που είναι πιο ορεινό, καλύπτεται κυρίως από φυσικούς βοσκότοπους. 

Στο νότιο τμήμα του νησιού καθώς και στην ενδοχώρα, εντοπίζεται κυρίως γεωργική γη και υπάρχουν ακόμη 

σύνθετα συστήματα καλλιέργειας. Τέλος, συμπεραίνεται πως η εντονότερη (σκληροφυλλική) βλάστηση 

είναι διάσπαρτη κυρίως στην ενδοχώρα του νησιού. 

Ο Νομός Κυκλάδων καταλαμβάνει έκταση 2.589.030 στρέμματα, από τα οποία οι φυσικοί βοσκότοποι 

καταλαμβάνουν έκταση 834.850 στρέμματα, η σκληροφυλλική βλάστηση καταλαμβάνει 756.940 

στρέμματα, η γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 

527.860 στρέμματα, τα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 209.830 στρέμματα, η μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 

90.520 στρέμματα, οι ελαιώνες 38.130 στρέμματα, οι μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 31.980 

στρέμματα, οι διακεκομμένη αστικοί δόμηση 25.410 στρέμματα, οι αμπελώνες 16.950 στρέμματα, οι 

εκτάσεις με αραιή βλάστηση 14.330 στρέμματα, οι χώροι εξορύξεως ορυκτών 13.270 στρέμματα, ενώ οι 

λοιπές χρήσεις καταλαμβάνουν έκταση 28.960 στρέμματα. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 11-5/2-6-1989 (ΦΕΚ339Δ) τα προτεινόμενα έργα διέρχονται εντός της ΖΟΕ της νήσου 

Σύρου με στοιχεία 2β, 4γ, 4δ και 4ε. Στην περιοχή με στοιχείο 2β επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: κατοικία, 

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, 

αποθήκες, θερμοκήπια, καταστήματα, κέντρα αναψυχής, τουριστικές εγκαταστάσεις, Στις περιοχές με 

στοιχεία 4γ, 4δ και 4ε  περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και επιτρέπονται οι εξής 

χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, 

υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η ΖΟΕ της νήσου 

Σύρου. 

 

 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 99 
Ημερομηνία : 24/03/2022  

 Έκδοση : 1 

 

 

 

Σχήμα 8-4: ΖΟΕ νήσου Σύρου (πηγή: https://www.eyploia.gr) 

 

Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζονται οι χρήσεις γης στο σύνολο της Νήσου Σύρου με βάση το Corine Land 

Cover 2018. 

  

Περιοχή Μελέτης 
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Σχήμα 8-5: Χάρτης κάλυψης Γης νήσου Σύρου 

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι εξής χρήσεις 

κάλυψης γης: 

 321: Φυσικοί βοσκότοποι 
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 243: Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης 

 523: Θάλασσες και ωκεανοί 

 112: Ασυνεχής αστικός ιστός 

 142: Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 

 242: Σύνθετες καλλιέργειες 

 231: Λιβάδια 

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ΕΕΛ χωροθετείται εντός οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή που έχει 

χαρακτηριστεί σαν «Σύνθετες καλλιέργειες» (242). 
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Σχήμα 8-6: Χάρτης κάλυψης Γης περιοχής μελέτης προτεινόμενων έργων 
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8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η Σύρος αποτελείται από ένα Δήμο με την ονομασία Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ο οποίος απαρτίζεται από 

τις εξής τρεις Δημοτικές Ενότητες: Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου, Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας, Δημοτική 

Ενότητα Ερμούπολης. 

Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης  

Αποτελείται από την πόλη της Ερμούπολης και τον οικισμό του Μάννα. Η πόλη αρχικά αναπτύχθηκε γύρω 

από τον λιμένα αφού αυτός αποτελούσε οικονομικό κέντρο για εκείνη την εποχή. Η άναρχη δόμηση που 

ακολουθήθηκε δημιούργησε τεράστια προβλήματα και την κρατική παρέμβαση με τη θέσπιση ρυμοτομικού 

σχεδίου το 1839.  

Εν συνεχεία, η οικοδομική δραστηριότητα άνθισε στις περισσότερες περιοχές χωρίς συγκεκριμένη 

κατεύθυνση (περιοχή πλατείας, Μεταμόρφωσης, Αγοράς, Ψαριανών). Η περιοχή Βαπόρια αποτελεί περιοχή 

οικοδομικής δραστηριότητας της πιο εύπορης αστικής τάξης.  

Παράλληλα, σε άλλες περιοχές γύρω από την πόλη (νότια πλευρά) αρχίζουν να αναπτύσσονται οικονομικές 

δραστηριότητες, όπως αυτές της βιοτεχνίας και βιομηχανίας, προκαλώντας ανάλογη οικοδομική 

δραστηριότητα όπως, εργοστάσια αλλά και κατοικίες διευρύνοντας τον αστικό ιστό της πόλης.   

Το έτος 2011 ο Δήμος Ερμούπολης με συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο που επικαιροποιεί τις όποιες 

κρατικές παρατηρήσεις (συμμορφώσεις σε επισημάνσεις Υπουργείων) και αποκτά πολεοδομική μελέτη.   

Στην Ερμούπολη αναπτύσσεται συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός ρυθμός που προσομοιάζει στον κλασικισμό 

αλλά και τον ρομαντισμό γνωστό σήμερα ως Νεοκλασική Αρχιτεκτονική της Ερμούπολης και αυτό 

αποτυπώνει ευρωπαϊκές επιρροές. Τα κτίρια, δημόσια αλλά και ιδιωτικά, δεσπόζουν μεγαλοπρεπή με 

μαρμάρινες προσόψεις, συνήθως διώροφα με ανώγειο και κατώγειο. Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες 

αυτή της αμιγούς κατοικίας και αυτή της κατοικίας με κατάστημα ή αποθήκη στο ισόγειο.  

Στους ορόφους υπήρχαν μαρμάρινα μπαλκόνια ορθογώνια, συνήθως, με κυκλικές επεκτάσεις.   

Το 1876 αρχίζει η ανέγερση του Δημαρχείου (σύστημα Ψηφιακής Συλλογής και Διαχείρισης Ιστορικών 

Κτιρίων Ερμούπολης – HERMES).   

Τον Ιούνιο του 2006 το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει την Ερμούπολη ως ιστορικό τόπο, δίνοντάς της 

χαρακτηριστικά ενός αρχαιολογικού τόπου ως προς την προστασία της. Τα κελύφη που έχουν δημιουργήσει 

τα νεοκλασικά πρότυπα έχουν ήδη χαρακτηρίσει ως διατηρητέα πολλά από τα κτίρια, τους δρόμους, τις 

πλατείες και τις γέφυρες της περιοχής από διάφορους φορείς (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.ά.). 

Σήμερα στην περιοχή της Ερμούπολης καταγράφονται περίπου 1.000 κτίρια στα νεοκλασικά πρότυπα και 

πάνω από 150 διατηρητέα μνημεία. 

Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου  

Κύριος οικισμός της ο παραδοσιακός οικισμός της Άνω Σύρου. Άλλοι οικισμοί το Κίνι, το Πισκοπιό και η 

Αληθινή.  

Πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό με μεσαιωνικά γνωρίσματα με χαρακτηριστικό του σημείο αναφοράς 

το Καθολικό Μοναστήρι του Σαν-Τζώρτζη στο ψηλότερο σημείο του οικισμού. Στο εσωτερικό του οικισμού 

την προσβασιμότητα εξασφαλίζουν πολλοί στενοί πεζόδρομοι ενώ αισθητή είναι η έλλειψη οδικού δικτύου.  

Το κέντρο του οικισμού, γνωστό και ως «πιάτσα» αποτελεί την καρδιά του, η οποία εμπεριέχει την έδρα της 

Δημοτικής Κοινότητας, μουσείο και πολλά μαγαζιά. Χαρακτηριστική επίσης, η πλατεία του «Μ. Βαμβακάρη» 

προς τιμή του Συριανού μουσικοσυνθέτη.  
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Εδώ η αρχιτεκτονική αποκτά μια πιο λαϊκή αίσθηση και απλώνεται σε όλο το ανάγλυφο του φυσικού λόφου. 

Παράλληλα, οι μικρές αυλές, οι γέφυρες και οι πεζόδρομοι-περάσματα, ανάμεσα από τα σπίτια προσδίδουν 

αίσθηση οικειότητας και ταυτότητα λαϊκής παράδοσης. 

Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας  

Η Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας απλώνεται από το νότιο τμήμα της Σύρου έως και την ενδοχώρα του 

νησιού.   

Το φυσικό τοπίο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής στην οποία αναπτύσσονται πολλές 

τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως στο παραλιακό της μέτωπο.   

Η αρχιτεκτονική δραστηριότητα έχει στοιχεία τόσο παραδοσιακά όσο και νεοκλασικά, όπως αυτό που 

αποτελεί έδρα της τοπικής κοινότητας (κτίριο Τσιροπινά).΄ 

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου 

(Γαλησσάς) και της Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας (Ποσειδωνία, Φοίνικας, Αδειατά, Βήσσας). 

 

8.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

Οι περιοχές και τα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τη νήσο Σύρο παρουσιάζονται στην παρακάτω 

εικόνα. 
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Εικόνα 8.4: Πολιτιστική Κληρονομιά Σύρος (Πηγή: 
https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/ ) 

Αντίστοιχα οι θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι και νεότερα μνημεία) της 

περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 8.5: Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχής μελέτης (Πηγή: 

https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/) 

8.6.3.1 Αρχαιολογικοί χώροι 

Ατσιγγανόκαστρο Σύρου 

Το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί χερσαίο αρχαιολογικό χώρο, στο οποίο σώζονται κτιριακά λείψανα 

προϊστορικού οικισμού. Χωροθετείται δυτικά του οικισμού Φοίνικα. Η διοικητική του δικαιοδοσία ανήκει 

στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας του Δήμου Ερμούπολης – Σύρου, της νήσου Σύρου και αρμόδια 

υπηρεσία είναι η ΕΦΑ Κυκλάδων. Ως προς το καθεστώς προστασίας διέπεται από την ακόλουθη απόφαση: 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123 (ΦΕΚ: 228/Β/1998-03-11). 

Γαλησσάς Σύρου 

Στα νότια του όρμου του Γαλησσά και συγκεκριμένα στην περιοχή που περιλαμβάνεται στα υψώματα Αγιά 

Πάκου, Βουνάκι και θέση Μνημούρια σώζονται τα λείψανα του προϊστορικού Οικισμού, πιθανώς της 

αρχαίας πόλης Γαλησσού (λείψανα κτηρίων στο Βουνάκι, νεκροταφείο στα Μνημούρια και Ιερό θεότητας 

με την επωνυμία 'επήκοος' στο λόφο Αγία Πάκου). Η περιοχή αποτελεί χερσαίο αρχαιολογικό χώρο. Η 

διοικητική του δικαιοδοσία ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου του Δήμου Ερμούπολης – Σύρου, της 

νήσου Σύρου και αρμόδια υπηρεσία είναι η ΕΦΑ Κυκλάδων. Ως προς το καθεστώς προστασίας διέπεται από 

τις ακόλουθες αποφάσεις: ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61 (ΦΕΚ: 91/Β/1992-02-14) και 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/ Φ21/207256/121838/13003/5030 (ΦΕΚ: 294/ΑΑΠ/2014-09-08). Άλλα σύγχρονα 

τοπωνύμια είναι: υψώματα Αγία Πάκου, Βουνάκι και θέση Μνημούρια (πιθανώς αρχαία πόλη Γαλησσού). 
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Στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο περικλείονται οι Ζώνες Προστασίας Α και Β οι οποίες διέπονται από 

την απόφαση: ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61 (ΦΕΚ: 91/Β/1992-02-14). Αρμόδια Υπηρεσία είναι η ΕΦΑ 

Κυκλάδων. 

Τα προτεινόμενα έργα δεν φαίνεται να διέρχονται εντός των παραπάνω κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 

8.6.3.2 Νεότερα Μνημεία 

Στην περιοχή της Ποσειδωνίας, εντοπίζονται τα νεότερα μνημεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα, τα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, για τα οποία αρμόδια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Νεοτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

Πίνακας 8.10: Νεότερα Μνημεία 

Α/Α Νεότερα μνημεία 

1 Αρχοντικό, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Κουλούρη (πρώην Λαδόπουλου) 

2 Κτίριο, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάν. Περσάκη και Γ. Αρφάνη 

3 Αρχοντικό Αράγκη, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Τρυποσκιάδη 

4 Έπαυλη, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας οικογένειας Βαλμά 

5 Αρχοντικό, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Βαλμά 

6 Κτίριο Ποιμαντικού Κέντρου 'Άγιος Παύλος', Ποσειδωνία, Σύρος 

7 Κτίριο, Ντελλαγκράτσια, Σύρος, ιδιοκτησίας 'Σύρος ΑΕ' 

8 Περιστεριώνας, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Θ. Κουντούρη 

9 Αρχοντικό, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Κουλούρη 

10 Κτίριο Λέσχης - Κέντρου, Ποσειδωνία, Σύρος 

11 Αρχοντικό, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Φουστάνου 

12 Αρχοντικό, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομμένης ιδιοκτησίας Ηπιώτη- Λαδόπουλου 

13 Έπαυλη, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Φουρσινάκη (πρώην Γιαννίκογλου) 

14 Αρχοντικό, Ποσειδωνία, Σύρος, φερομένης ιδιοκτησίας Χρυσανθακόπουλου- Ανδριτσάνου 

 

8.6.3.3 Θεσμοθετημένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί 

Στην νήσο Σύρο εντοπίζονται θεσμοθετημένοι παραδοσιακοί οικισμοί, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.  



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 108 
Ημερομηνία : 24/03/2022  

 Έκδοση : 1 

 

Πίνακας 8.11: Θεσμοθετημένοι παραδοσιακοί οικισμοί νήσου Σύρου 

 

Συνεπώς στην εξεταζόμενη περιοχή μελέτης εντοπίζεται ο παραδοσιακός οικισμός της Ποσειδωνίας. 

8.7 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

8.7.1 Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης  

Ο μόνιμος πληθυσμός της Σύρου σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 21.507 κατοίκους, 

αριθμός που αντιπροσωπεύει το 6,96% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

(308.975 κάτοικοι) και περίπου το 0,20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.815.197 κάτοικοι). Από 

το 1971 παρατηρείται μία συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού τόσο σε επίπεδο Κυκλάδων αλλά και 

γενικότερα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσο και σε επίπεδο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, νήσου Σύρου. 

Από τις απογραφές διαπιστώνεται αύξηση στον πληθυσμό του νησιού μεταξύ 2001 και 2011. Ο ρυθμός 

αύξησης του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου το διάστημα 2001-2011 είναι +8,1% την ώρα που στο σύνολο 

της επικράτειας καταγράφεται μείωση του πληθυσμού της χώρας -1,3%. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι θετικές μεταβολές του πραγματικού πληθυσμού από το 1971 έως το 2011 σε επίπεδο 

Δήμου, Κυκλάδων και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Πίνακας 8.12: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Νήσου Σύρου (1951-2011) 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΣΥΡΟΣ 30.269 19.817 18.648 19.669 20.684 19.782 21.475 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού από το 2001 έως το 2011 

Πίνακας 8.13: Μεταβολή μόνιμου πληθυσμού Νήσου Σύρου (2001-2011) 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 2011 

ΣΥΡΟΣ 19.793 21.507 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 298.462 308.975 
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Η κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 8.14: Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών στη Νήσο Σύρο (2011) 

Ομάδες ηλικιών (έτη) Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-9 1.034 1.005 2.039 

10-19 913 885 1.798 

20-29 1.176 1.236 2.412 

30-39 1.658 1.778 3.436 

40-49 1.526 1.628 3.154 

50-59 1.357 1.466 2.823 

60-69 1.241 1.252 2.493 

70+ 1.487 1.865 3.352 

Σύνολο 10.392 11.115 21.507 

Η κατανομή του πληθυσμού ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες είναι σχετικά μοιρασμένη με τις γυναίκες ν 

αποτελούν το 51,7% του πληθυσμού του νησιού. Η πιο πολυπληθής συγκριτικά ηλικιακή ομάδα είναι αυτή 

μεταξύ 30 και 39 ετών (3.436 άτομα). Σημειώνεται ότι 11.825 άτομα είναι μεταξύ 20 και 59 έτη καλύπτοντας 

ποσοστό σχεδόν 55% επί του συνολικού πληθυσμού του νησιού.  

Συγκεκριμένα, στους οικισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης ο αριθμός των μόνιμων 

κατοίκων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 8.15: Μόνιμος πληθυσμός στους οικισμούς Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς, 
Αδειατά, Βήσσα Νήσου Σύρου (2011) 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

Ποσειδωνία 760 

Φοίνικας 716 

Γαλησσάς 437 

Αδειατά 93 

Βήσσα 222 

ΣΥΝΟΛΑ 2.228 

 

Το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού ανέρχεται σε 2.228 κατοίκους, το οποίο αποτελεί περίπου το 10,4% του 

μόνιμου πληθυσμού της νήσου Σύρου. Εκτιμήσεις σχετικά με τον εποχιακό, το διερχόμενο πληθυσμό της 

νήσου Σύρου καθώς και προβλέψεις σχετικά με το μελλοντικό αριθμό αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 6. 

8.7.2 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 2019 – 2023, κατά την 

απογραφή έτους 2011, από το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού, 7.525 άτομα δήλωσαν «απασχολούμενοι», 

1.509 άτομα δήλωσαν ότι «ζητούσαν εργασία», 2.966 άτομα δήλωσαν «μαθητές - σπουδαστές», 4.893 

άτομα δήλωσαν «συνταξιούχοι», και στην κατηγορία «λοιπά» περιλαμβάνονται 4.614 άτομα.   
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Πίνακας 8.16: Κατάσταση Ασχολίας στη Νήσο Σύρο για το έτος 2011 

Κατάσταση Ασχολίας Άτομα Σύνθεση (%) 

Απασχολούμενοι  7.525 34,99 

Ζητούν εργασία  1.509 7,02 

Μαθητές - Σπουδαστές 2.966 13,79 

Συνταξιούχοι  4.893 22,75 

Λοιπά  4.614 21,45 

ΣΥΝΟΛΟ 21.507 100 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο ενεργός πληθυσμός της νήσου ανέρχεται σε 9.034 άτομα, αφορά 

το άθροισμα των απασχολούμενων και των ζητούντων εργασία και αποτελεί το 42% του μόνιμου 

πληθυσμού. 

 

Πίνακας 8.17: Αριθμός Απασχολημένων κατά τομέα Δραστηριότητας στη Νήσο Σύρο για το 
έτος 2011 

Τομέας Οικονομικής 

Δραστηριότητας 

Άτομα Σύνθεση (%) 

Πρωτογενής 218 2,90 

Δευτερογενής  1.538  20,44 

Τριτογενής 5.769  76,66 

ΣΥΝΟΛΟ 7.525 100 

 

Όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, κύριο τομέα απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής 

αποτελεί ο τριτογενής τομέας με ποσοστό 76,66%, ενώ ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό 

20,44% και ο πρωτογενής με ποσοστό 2,90%. 

Σήμερα, η Σύρος εμφανίζεται αναπτυγμένη οικονομικά, ανάπτυξη που στηρίζεται σε πολλές διαφορετικές 

πηγές: Καθοριστικά συμβάλλουν ο τουρισμός, η λειτουργία των Ναυπηγείων (αν και με μειωμένο συγκριτικά 

προσωπικό), η υψηλή (για την έκταση του νησιού) αγροτική παραγωγή (κυρίως χάρη στην ύπαρξη δεκάδων 

θερμοκηπίων), η παρουσία πολλών δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και η λειτουργία 

του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης η 

Ερμούπολη είναι έδρα και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.  

Ο πρωτογενής τομέας είναι αναπτυγμένος στη Σύρο και επεκτείνεται κυρίως στην εύφορη και αμμώδη 

περιοχή του νοτίου τμήματος αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό στο βόρειο τμήμα του νησιού (περιοχές 

Μάννα, Πάγου, Γαλησσά, στην Απάνω Μεριά της Άνω Σύρου κα). Οι βασικές γεωργικές καλλιέργειες της 

περιοχής είναι τα κτηνοτροφικά φυτά, τα άνυδρα κηπευτικά, τα αμπέλια, τα οπωροκηπευτικά και 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αντίστοιχα, η κτηνοτροφία εξειδικεύεται κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία και 

στα βοοειδή. Παράγονται γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι και κρασί. Σημειώνεται ότι ασκείται επιλεκτική 

εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως με κηπευτικά μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και σε κτηνοτροφικά 

προϊόντα μέσω της Ε.Γ.Σ (Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών). Επίσης, εξάγονται λουκούμια και παστέλια, 

αρωματικά φυτά όπως η ρίγανη και η κάπαρη (καθώς και προϊόντα δομικών υλικών και ξύλινα κουφώματα), 

κυρίως προς τις υπόλοιπες Κυκλάδες.  

Ο τομέας της βιοτεχνίας είναι πολύ σημαντικός στο νησί, ίσως και ως απομεινάρι της περασμένης έντονης 

βιομηχανικής περιόδου, ενώ τα ναυπηγία του Νεωρίου δεσπόζουν στην μέση του φυσικού λιμανιού της 

Ερμούπολης, ως ένα σπάνιο παράδειγμα ύπαρξης της βαριάς βιομηχανίας στη νησιωτικό Ελληνικό χώρο.  
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Η Σύρος με την Ερμούπολη χαρακτηρίζεται ως αστικό κέντρο με πολιτιστικό, διοικητικό ρόλο. Με τις 

περιφερειακές και διοικητικές δραστηριότητες και με έντονο το στοιχείο του πολιτισμού διαθέτει μια έντονη 

αστική ζωή και αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού, παραθερισμού αλλά και με τάσεις μετακίνησης πληθυσμού 

από την Αθήνα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας για μόνιμη εγκατάσταση. Το 

Δημαρχείο της Ερμούπολης και το Θέατρο Απόλλων, η μικρή Ελληνική έκδοση της Σκάλας του Μιλάνου όπως 

είναι γνωστό, είναι δύο πασίγνωστα αρχιτεκτονικής σημασίας κτήρια στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες 

επισκέπτες συρρέουν για να τα δουν κάθε χρόνο. Γενικότερα το νησί της Σύρου έχει μια ιδιαιτερότητα έναντι 

των άλλων νησιών, καθώς χαρακτηρίζεται από ένα νησιωτικό τρόπο ζωής, ο οποίος διαφέρει από τα 

υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά, παρουσιάζοντας έντονο αστικό τρόπο ζωής. Η Ερμούπολη απέκτησε τη φήμη 

μιας πόλης - ζωντανού μουσείου χάρη στα εκατοντάδες αρχοντικά ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και πλατείες, 

ενώ ανάλογη ανάπτυξη γνώρισαν και οι μικροί παραθαλάσσιοι οικισμοί του νησιού μεταξύ των οποίων και 

ο οικισμός της Αζολίμνου, η Βάρη, η Ποσειδωνία, Ντελαγκράτσια ο Φοίνικας, ο Γαλησάς και το Κίνι, ενώ 

ιδιαίτερα είναι και τα χαρακτηριστικά της Άνω Σύρου με το Καθολικό στοιχείο να δεσπόζει στα στενά 

σοκάκια. Οι τουριστικές υποδομές αυξάνονται όχι όμως με εντατικούς ρυθμούς ενώ η ποιότητά τους δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

Στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης δραστηριοποιούνται πλήθος ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων και ο 

Δήμος στο πλαίσιο της λειτουργίας του διαθέτει Επιτροπή Τουριστικής Προβολής.  

8.8 Τεχνικές Υποδομές 

8.8.1 Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

8.8.1.1 Οδικό δίκτυο – Χερσαίες Συγκοινωνίες και Μεταφορές 

Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι αρκετά αναπτυγμένο. Είναι κατά κανόνα αμφίδρομο, με στενές όμως 

διατομές οδών, γεγονός που δυσκολεύει περαιτέρω την ομαλή διέλευση των οχημάτων σε περιόδους με 

φόρτο. Τα πλάτη των δρόμων είναι μικρά (όπως συμβαίνει και με όλα τα νησιά των Κυκλάδων). Το οδικό 

δίκτυο στο Νότιο τμήμα του νησιού το οποίο είναι αξιοποιημένο τουριστικά είναι εμφανώς πιο ανεπτυγμένο 

και συντηρημένο από το αντίστοιχο στο Βόρειο τμήμα του νησιού. 

Η αστική συγκοινωνία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δρομολογίων 

μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ εξυπηρετούν το κοινό εκτελώντας διαδρομές με 

αφετηρία την Ερμούπολη και προορισμό τα χωριά του νησιού. Επίσης, στη νήσο Σύρου δραστηριοποιούνται 

δύο εταιρείες αυτοκινητιστών που λειτουργούν όλο το 24ωρο.   

 

8.8.1.2 Θαλάσσιες Μεταφορές – Λιμενικές υποδομές 

Το λιμάνι της Σύρου συνδέεται καθημερινά με τον Πειραιά με δυο ακτοπλοϊκά δρομολόγια το ένα πρωί και 

το άλλο το απόγευμα. Τα δρομολόγια εκτελούνται με σύγχρονα και άνετα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. 

Παράλληλα συνδέεται και με τις υπόλοιπες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.  

Το λιμάνι απέχει 83 μίλια από τον Πειραιά και προστατεύεται από τα ανατολικά με λιμενοβραχίονα νότιας 

κατεύθυνσης (170ο). Το λιμεναρχείο του συστάθηκε τον Μάιο του 1927.Η είσοδός του είναι στραμμένη 

ανατολικά-βορειοανατολικά και σχηματίζεται μεταξύ του νότιου άκρου του λιμενοβραχίονα, όπου υπάρχει 

πράσινος φανός, και της άκρης Κοντογιάννης, που προσδιορίζεται με κόκκινο φανό. Η απόσταση ανάμεσα 

στις δύο άκρες είναι 4,2 δέκατα του μιλίου. Το βάθος στο κέντρο του είναι 10 με 15 μέτρα, και ελαττώνεται 

ομαλά στα παράλια. Επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι βόρειοι-βορειοανατολικοί. Θύελλες παρατηρούνται 

τους χειμερινούς μήνες και τον Μάρτιο. Τα μελτέμια είναι από αρχές Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου. Με 

τους βόρειους ανέμους η στάθμη της θάλασσας κατέρχεται 30 εκατοστά περίπου, ενώ με τους νότιους του 

φθινοπώρου ανέρχεται 30 εκατοστά.    
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8.8.1.3 Αεροπορικές Μεταφορές 

Η Νήσος Σύρου για τις αερομεταφορές εξυπηρετείται από το υπάρχον αεροδρόμιο στην πόλη της 

Ερμούπολης με επίσημο όνομα «Δημήτριος Βικέλας», το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 

χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης της Ερμούπολης και ανήκει στο Δήμο Ερμούπολης. Το προσωνύμιο 

"Δημήτριος Βικέλας" το πήρε προς τιμήν του Έλληνα ποιητή, πεζογράφου και λογοτέχνη Δημήτρη Βικέλα, ο 

οποίος γεννήθηκε στο νησί της Σύρου. 

Το αεροδρόμιο λειτουργεί από το 1991. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του καλύπτουν 1.800 τ.μ..  

Ακόμα, διαθέτει: 

 Έναν (1) επιβατικό σταθμό 

 Έναν (1) πυροσβεστικό σταθμό 

 Κατηγορία πυρασφάλειας: 3 

 Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών: 2 (δύο) 

 Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας: 6 (έξι) 

Στον παρακάτω πίνακα είναι εμφανή τα αποτελέσματα που έχει προκαλέσει η πανδημία Covid-19 στην 

κίνηση του Αεροδρομίου Σύρου όπως άλλωστε και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.  

Πίνακας 8.18: Κίνηση πτήσεων και επιβατών στο αεροδρόμιο Σύρου για τα έτη 2019 - 2021 

Έτος 2019 2020 2021 (έως τον Απρίλιο) 

Σύνολο Πτήσεων 546 490 34 

Σύνολο Επιβατών (Αφίξεις-Αναχωρήσεις)   12.811 7.385 533 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Στοιχεία 2019-2021) 

 

8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Στην νήσο Σύρο πραγματοποιείται ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς τα 

απορρίμματα του νησιού διατίθεται σε ΧΥΤΑ.  

Στο νησί είναι αδειοδοτημένο (ΣΜΑΥ) εντός του χώρου του ΧΥΤΑ, στο οποίο συγκεντρώνονται τα 

ανακυκλώσιμα υλικά από τους κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε όλο το νησί.  

Επίσης υπάρχουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

Στο νησί της Σύρου επίσης πραγματοποιείται συλλογή και ορισμένων τύπων επικινδύνων αποβλήτων μέσω 

αδειοδοτημένων ιδιωτικών εταιρειών για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων όπως 

μπαταρίες, ιατρικά απόβλητα, λάδια κινητήρων, χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρικής κλπ. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(ΑΣΑ)( για τη Σύρο θα πρέπει να είναι:  

− Συνολική διαχείριση των ΑΣΑ με τρόπο οικονομικά βιώσιμο. 

− Η εκμετάλλευση της Ανακύκλωσης ως πηγή Κυκλικής Οικονομίας και η παραγωγή καλής ποιότητας 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

− Εγκατάσταση συστημάτων διαλογής τελευταίας τεχνολογίας και εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας 

τους. 

− Προσπάθεια ελέγχου και σταθεροποίηση του οργανικού βιοαποβλήτου μέσα από επιδοτούμενα 

σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.  
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Τον Αύγουστο του 2020, υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης «Μελέτες για  την Κατασκευή 

Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την Επέκταση του ΧΥΤΑ Ν. Σύρου».  

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναβάθμιση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) του 

νησιού σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ), με την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 

Στερεών Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.), ώστε σημαντικό τμήμα των απορριμμάτων που μέχρι σήμερα οδηγούνται 

απευθείας σε ταφή να ανακτώνται και να επαναχρησιμοποιούνται, καθώς και την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α., με 

την κατασκευή ενός νέου κυττάρου, όμορου με το υφιστάμενο, χωρητικότητας 280.000 m3 περίπου και με 

διάρκεια ζωής περί τα 10 έτη, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής που είχε συνταχθεί στο πλαίσιο 

κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α.  

Η μονάδα και το νέο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Υ. πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της ήδη περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. 

Σχετικά με την ανακύκλωση οι κάτοικοι του νησιού είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Η πόλη είναι εξοπλισμένη με 

όλων των χρωμάτων τους κάδους, οι οποίοι αδειάζονται καθημερινά από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι 

συσκευασίες διαχωρίζονται ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους: χαρτί και χαρτόνι, αλουμίνιο και 

μέταλλο, τετραπάκ, πλαστικό ή γυαλί. 

Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2010 άρχισε η ανακύκλωση χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού, ενέργεια 

που είχε ξεκινήσει προηγουμένως από τα εστιατόρια.   

Οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, μεγέθους 2,5 κυβικών λίτρων, χωρίζονται στα εξής χρώματα ανάλογα με τη 

χρήση τους:  

− Κίτρινο για χαρτί και χαρτόνι 

− Ασημί για πλαστικό, αλουμίνιο, σίδηρο, συσκευασίες τετραπάκ 

− Κόκκινο για χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι 

− Πράσινο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

Ο Δήμος Σύρου διαθέτει ειδικούς κάδους (καμπάνες) για την συλλογή γυαλιού. 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  - Δίκτυα αποχέτευσης 

Στην περιοχή της Άνω Σύρου υπάρχει μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Κίνι που κατασκευάστηκε 

για την εξυπηρέτηση του οικισμού. Σήμερα λειτουργεί μόνο για πρωτοβάθμια επεξεργασία και στη συνέχεια 

τα λύματα με άντληση οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ερμούπολης. Στην ίδια 

Ε.Ε.Λ. καταλήγουν και τα λύματα των οικισμών Άνω Σύρου και Επισκοπείου. Επομένως το 95% του 

πληθυσμού της Άνω Σύρου το οποίο αντιστοιχεί στους 3 παραπάνω οικισμούς εξυπηρετείται από την Ε.Ε.Λ. 

Ερμούπολης. Η Ε.Ε.Λ. Ερμούπολης επιπλέον επεξεργάζεται τα λύματα της Ερμούπολης, του Αζόλιμνου και 

τμήματος του Μάννα.   

Το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας είναι το σύστημα παρατεταμένου αερισμού με τη μορφή της 

οξειδωτικής τάφρου με ταυτόχρονη νιτροποίηση - απονιτροποίηση. Ο βαθμός επεξεργασίας είναι 95%. 

Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι η θαλάσσια περιοχή στο Ακρωτήριο Κοντογιάννη και το 

βάθος εκβολής 20 m.  

Μετά την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε συνδυασμό με την κατασκευή 

αποχετευτικού συστήματος, είναι ορατά τα αποτελέσματα στο λιμάνι της Ερμούπολης, με αποκατάσταση 

της διαύγειας του νερού και απομάκρυνση δυσάρεστων μυρωδιών.   

Σημειώνεται ότι, βρίσκεται υπό κατασκευή το έργο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Βάρης 

και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου» και η επέκταση της ΕΕΛ Ερμούπολης. 
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8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αέριου και εγκαταστάσεις 
τηλεπικοινωνιών 

Δίκτυα ύδρευσης 

Το δίκτυο ύδρευσης βρίσκεται σε φάση ανάπλασης και αντικατάστασης σωλήνων και επέκτασης 

ταυτόχρονα με το δίκτυ αποχέτευσης Η βασική πηγή παροχής νερού στο δίκτυο ύδρευσης από το 1998, είναι 

το εργοστάσιο αφαλάτωσης. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με τη χρήση της τεχνικής της 

αντιστροφής όσμωσης είναι πλέον μια δόκιμη και αναγνωρισμένη τεχνολογία που με οικονομικό και 

αξιόπιστο τρόπο μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας νερό ύδρευσης. Η τεχνική βασίζεται στη διέλευση 

του θαλασσινού νερού σε υψηλή πίεση μέσα από μεμβράνες που διαχωρίζουν το νερό εισόδου σε δύο 

κλάσματα. Το διήθημα (permeate), δηλαδή το νερό που διέρχεται από τη μεμβράνη (30%-40% του νερού 

εισόδου) και το συμπύκνωμα (concentrate) (60%-70%) δηλαδή το νερό που δεν διέρχεται. Στο συμπύκνωμα 

παραμένει το 99,8% των αλάτων του διηθήματος. Το διήθημα είναι ένα νερό εξαιρετικά χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άλατα κατάλληλο για ύδρευση.  

Μετά από την επέκταση του Εργοστασίου Αφαλάτωσης το 2002 με την προσθήκη τεσσάρων (4) μονάδων 

Αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 m3, έπειτα με την προσθήκη ακόμα μιας μονάδας δυναμικότητας 750 m3 

νερού ημερησίως, την προσθήκη το 2019 μιας φορητής μονάδας 1.000m3 /ημέρα και αντικατάστασης 

παλαιών μεμβρανών των υφιστάμενων μονάδων, η δυναμικότητά του φθάνει τα 5.800 m3 ημερησίως. 

Για την απρόσκοπτη και συνεχή υδροδότηση των περιοχών εκτός Ερμούπολης, είναι εγκατεστημένες άλλες 

εννέα (9) μονάδες αφαλάτωσης στα χωριά Κίνι, Γαλησσά, Ποσειδωνία και Βάρη, συνολικής δυναμικότητας 

3.500 m3 ημερησίως. 

Εκτός από τη βασική εισροή του παραγόμενου από αφαλάτωση νερού, υπάρχει και η εισροή υδάτων στο 

δίκτυο από γεωτρήσεις ή δημόσια πηγάδια. Η ποσότητα νερού που εισέρχεται στο δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη συγκριτικά με την ποσότητα που παράγει η αφαλάτωση και δεν θεωρείται βασική εισροή.  

Δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του εξυπηρετείται από το Δίκτυο της 

ΔΕΗ που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και 

χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και 

εγκαταστάσεις υψηλής τάσης.  

Η κάλυψη της ζήτησης σε ενέργεια του νησιού γίνεται με την λειτουργία ενός αυτόνομου σταθμού 

παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ και την λειτουργία τεσσάρων ανεμογεννητριών. Ο σταθμός της ΔΕΗ διαθέτει 

εγκατεστημένη ισχύ περίπου 26000-27000kW, η οποία είναι η συνολική ισχύς που αποδίδουν οι μηχανές 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Η διαθέσιμη ισχύς, δηλαδή η ισχύς που μπορούν να αποδώσουν οι μηχανές 

είναι το 80% της συνολικής ενέργειας, πράγμα που δίνει ισχύ της τάξης του 20800-21600kW ημερησίως. Η 

νήσος Σύρος καλύπτεται με δίκτυα μεταφοράς μέσης τάσης (150 ΚV). H εκάστοτε εκ των τεσσάρων 

ανεμογεννητριών είναι της τάξης των 640 kW, πράγμα που δίνει σύνολο 2560kW διαθέσιμης ισχύος. 

Η μέγιστη κατανάλωση της Σύρου φτάνει την τιμή των 21-22MW σε ημερήσια βάση. Παρουσιάζεται την 

περίοδο του καλοκαιριού και του χειμώνα, αλλά η αιχμή της ζήτησης (με μικρή διαφορά από την 

καλοκαιρινή περίοδο) παρουσιάζεται το μήνα Ιανουάριο. «Χαλαροί» μήνες, με την έννοια της ζήτησης, 

θεωρούνται οι μήνες Οκτωβρίου μέχρι Νοέμβριο και οι μήνες Μαΐου μέχρι Ιουνίου. 

Στη Σύρο είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες συνδεδεμένες με το 

δίκτυο της ΔΕΗ. Οι δύο (2) εξ αυτών είναι ισχύος 200KW και 250KW και οι άλλες τέσσερις (4) είναι ισχύος 

600KW και είναι εγκατεστημένες στο όρος Σύριγγας από την Αιολική Σύρου Α.Ε. 

Δίκτυα φυσικού αερίου 

Η περιοχή δεν διαθέτει δίκτυα φυσικού αερίου. 
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Τηλεπικοινωνίες 

Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Δήμου γίνεται από παρόχους τηλεφωνίας που προσφέρουν 

ένα μεγάλο φάσμα τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, 

internet, κ.α.).  

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Δεν υφίστανται αξιοσημείωτες πηγές ρύπανσης στην περιοχή μελέτης.. 

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ποιότητα αέρα 

Ως ατμοσφαιρική ρύπανση νοείται η αλλαγή της σύστασης του αέρα λόγω εκπομπής και διάχυσης σε αυτόν 

ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στην ισορροπία 

του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται ατμοσφαιρικοί ή αέριοι ρύποι και 

περιλαμβάνουν, τόσο ενώσεις που είναι παρούσες εκφύσεως στην ατμόσφαιρα, όσο και ουσίες 

αποκλειστικά ανθρωπογενούς προέλευσης.  

Οι αέριοι ρύποι ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση και τον τρόπο παραγωγής τους κατηγοριοποιούνται 

ως κάτωθι:  

Φυσική κατάσταση: 

 Αέριοι ρύποι, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO),  τα οξείδια 

του αζώτου (NOx), το διοξείδιο του θείου (SO2), το όζον (O3) και οι υδρογονάνθρακες 

(HxCx). 
 Σωματίδια, τα οποία ομαδοποιούνται σύμφωνα με το μέγεθος τους σε σκόνες,  αιωρούμενα 

σωματίδια, και σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη χημική  τους σύσταση.  

Τρόπος παραγωγής: 

 Πρωτογενείς ρύποι, οι οποίοι εκπέμπονται κατ' ευθείαν, από την πηγή, στην ατμόσφαιρα (π.χ. CO2, 

SO2, καπνός, κ.λ.π.)  

 

 Δευτερογενείς ρύποι, οι οποίοι σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους με 

χημικές αντιδράσεις, με φυσικά συστατικά της ατμόσφαιρας και με καταλυτική δράση της 

ακτινοβολίας της υγρασίας ή της θερμοκρασίας (πχ. Ο3, οξειδούμενοι υδρογονάνθρακες κ.λ.π.)  

Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι μεταφορές, η 

βιομηχανία και η θέρμανση. Η ρύπανση προέρχεται βασικά από τις καύσεις υγρών καυσίμων για 

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πηγών αυτών. Μόνο στην περίπτωση της βιομηχανίας 

ορισμένα είδη και ορισμένες ποσότητες ρύπων διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα, είτε κατά την 

διαδικασία της παραγωγής, είτε κατά τη διακίνηση και αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποτελεί τη βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό 

περιβάλλον. Ο όγκος του στόλου των οχημάτων, η σύνθεση (Ι.Χ., βαρέα οχήματα), οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες (ταχύτητα, ουρές αναμονής, κ.α.), η ποιότητα των καταναλισκόμενων 

καυσίμων, καθώς και τα μετεωρολογικά και λοιπά χαρακτηριστικά της περιοχής διαμορφώνουν τα 

επίπεδα των ρύπων ανά περιοχή. Αναφορικά με τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους: 

 

 Διοξείδιο του θείου (SO2): Παράγεται κυρίως από την καύση υγρών και στερεών καυσίμων τα οποία 

περιέχουν θείο και χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, στη θέρμανση, στην παραγωγή ενέργειας 

και σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Θεωρείται υπεύθυνο για το φαινόμενο της όξινης 

βροχής και σε σημαντικές συγκεντρώσεις προκαλεί προβλήματα στο αναπνευστικό και 

καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και ερεθισμό στα μάτια.  
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 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Προέρχεται από ατελή καύση με κυριότερες πηγές ανθρωπογενούς 

παραγωγής του, τους βενζινοκινητήρες των αυτοκινήτων και ορισμένες βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Η επίδραση του στον άνθρωπο και γενικότερα στους οργανισμούς των 

θηλαστικών έγκειται στη μείωση της ικανότητας του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο. Για το λόγο 

αυτό, η έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις CO προκαλεί απώλεια των αισθήσεων και μπορεί να 

προκαλέσει το θάνατο.  

 

 Οξείδια του αζώτου(NOx): Τα κυριότερα είναι το μονοξείδιο (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου 

(NO2). Παράγονται κυρίως από την καύση καυσίμων, στους κινητήρες των μέσων μεταφοράς, 

στους καυστήρες των κεντρικών θερμάνσεων και στη βιομηχανία,  μέσω της οξείδωσης τόσο του 

ατμοσφαιρικού όσο και του περιεχομένου στα καύσιμα αζώτου. Οι μεγαλύτερες ποσότητες NO2 

παράγονται με φωτοχημικές αντιδράσεις από την οξείδωση του μονοξειδίου του αζώτου. 

 

 Όζον (Ο3): Πρόκειται για την τριατομική, δραστική διαμόρφωση του μορίου του οξυγόνου και 

αποτελεί ρύπο, μόνο όταν βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ύψη και είναι αναπνεύσιμο από τον άνθρωπο. 

Το όζον προέρχεται από σειρά φωτοχημικών αντιδράσεων όπου συμμετέχουν πρωτογενείς ρύποι 

μεταξύ των οποίων τα οξείδια του αζώτου και οι υδρογονάνθρακες. Στις παράκτιες περιοχής της 

Ελλάδας, το έντονο ηλιακό φως και οι ιδιαίτερες ανεμολογικές συνθήκες που επικρατούν ορισμένες 

φορές στο Αιγαίο αυξάνουν περιστασιακά τις συγκεντρώσεις όζοντος παρά την έλλειψη 

ανθρωπογενών αιτίων.  

 

 Υδρογονάνθρακες (HCs): Παράγονται κυρίως από την καύση υγρών και στερεών καυσίμων 

(βιομηχανία, κεντρικές θερμάνσεις, αυτοκίνητα) και από τα διυλιστήρια πετρελαίου. Επίσης 

σημαντικές ποσότητες πτητικών υδρογονανθράκων διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα κατά τη 

μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του πετρελαίου. Οι υδρογονάνθρακες και 

ιδιαίτερα οι ακόρεστοι κυκλικοί, όπως το βενζόλιο, θεωρούνται υπεύθυνοι για την πρόκληση 

καρκινογένεσης.  

 

 Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ ή PM): Τα σωματίδια, ανάλογα με το μέγεθος τους, διακρίνονται σε 

σκόνες, αιωρούμενα σωματίδια και καπνό. Το μέγεθος τους καθορίζει τη συμπεριφορά τους και το 

χρόνο παραμονής στην ατμόσφαιρα, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως και μήνες. 

Οι σημαντικότερες πηγές ΑΣ είναι οι καύσεις, η βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου καθώς και η 

παραγωγή και διακίνηση αδρανών υλικών.  Στην Ελλάδα, σημαντικές πηγές ΑΣ αποτελούν οι άνεμοι 

που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, καθώς και η αλατονέφωση στις παράκτιες περιοχές του 

Αιγαίου.  Ο βαθμός επικινδυνότητας των σωματιδίων εξαρτάται από το μέγεθος τους, και από τη 

χημική τους σύσταση. Μέχρι πρόσφατα το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στα ΑΣ με αεροδυναμική 

διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10), ενώ πρόσφατα το ενδιαφέρον εστιάζεται και σε αυτά με 

διάμετρο μικρότερη των 2,5μm (PM2.5).  

Στη Σύρο δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας ατμόσφαιρας. Η λειτουργία του ΑΣΠ δεν 

προξενεί σημαντικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, βάσει μετρήσεων εκπομπών 

αερίων ρύπων και των μοντέλων διασποράς αερίων ρύπων.   

Επιπλέον, οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας είναι η υπάρχουσα (περιορισμένη) βιομηχανική 

δραστηριότητα στη νήσο, καθώς και τυχόν μεταφερόμενη ρύπανση (π.χ. σκόνη από Σαχάρα) 

Επιβαρυντικό της ατμοσφαιρικής ποιότητας στη Σύρο επίσης είναι η οδική κυκλοφορία ιδίως κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, η λειτουργία του αεροδρομίου και η λειτουργία του λιμανιού.   

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

Όταν αναφερόμαστε σε ηχητική ρύπανση (θόρυβο), εννοούμε απλά έναν ανεπιθύμητο ήχο ή έναν ήχο που 

λαμβάνει χώρα σε ακατάλληλο μέρος και ώρα. O θόρυβος είναι ανεπιθύμητος επειδή αναμειγνύεται με την 
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ομιλία και την ακοή ή είναι τόσο δυνατός που μπορεί να βλάψει την ακοή [EPA, 1972]. Πιο λεπτομερειακά, 

ο θόρυβος ορίζεται σαν ένας ήχος που είναι ανεπιθύμητος λόγω των επιπτώσεών του στους ανθρώπους, 

στις κατασκευές, στις οποίες μπορεί να επιφέρει κόπωση ή άλλη δυσλειτουργία, καθώς και στην 

παρεμπόδιση της αντίληψης και κατανόησης άλλων ήχων [McGraw-Hill, Dictionary of  Scientific and 

Technical Terms, 1984].  

Ο ήχος συνίσταται σε μηχανική ενέργεια που μεταδίδεται από παλλόμενα σώματα υπό την μορφή 

πυκνώσεων και αραιώσεων των μορίων διαφόρων αερίων, υγρών και στερεών υλικών. Ήχος καλείται η 

περιοδική μεταβολή της πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα, της οποίας η συχνότητα είναι ικανή να ερεθίζει 

το αισθητήριο της ακοής και να προκαλεί το αντίστοιχο αίσθημα. Οι ήχοι διακρίνονται σε απλούς και 

σύνθετους. Στον απλό ήχο η μεταβολή της πίεσης του αέρα είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου, ενώ στον 

σύνθετο ήχο η μεταβολή της πίεσης είναι μεν περιοδική, αλλά όχι αρμονική. Στο θόρυβο η μεταβολή της 

πίεσης δεν είναι περιοδική.  

Περίοδος ηχητικού κύματος ορίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ώστε η εικόνα του ηχητικού 

κύματος να προχωρήσει κατά ένα ακριβώς μήκος κύματος δεξιά. Συχνότητα είναι το αντίστροφο της 

περιόδου. H συχνότητα του ήχου ισούται με τον αριθμό αυτών των πυκνώσεων και αραιώσεων μέσα σε μία 

χρονική μονάδα, μετρείται δε σε Hertz (Hz). Tο ακουστικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού μπορεί να 

αντιληφθεί ήχους συχνότητας περίπου από 16 μέχρι 20.000 Hz.  

Ένταση του ήχου είναι η ισχύς που μεταφέρεται από το ηχητικό κύμα στη μονάδα επιφάνειας του μετώπου 

κύματος. Αν W είναι η ισχύς, F είναι η επιφάνεια μετώπου κύματος τότε η ένταση του ήχου είναι I=W/F 

[W/m2]. Σε συχνότητα 1000 Hz, η ελάχιστη ένταση που είναι ακουστή στο ανθρώπινο αυτί (κατώφλι 

ακουστικότητας) ισούται με 2,5*10-12 W/m2.Δεν υπάρχει άνω όριο για την ένταση του ήχου που είναι 

ακουστός. Ωστόσο, ένταση μεγαλύτερη από 1 W/m2 (κατώφλι πόνου) προκαλεί πόνο στο αυτί.  Ανάμεσα 

στο κατώφλι ακουστικότητας και στο κατώφλι του πόνου μεσολαβεί ένα “αστρονομικό” διάστημα αριθμών. 

Για το λόγο αυτό στη μέτρηση του ήχου, χρησιμοποιείται κλίμακα που βασίζεται στο δεκαδικό λογάριθμο 

του λόγου του μετρηθέντος μεγέθους, προς το μέγεθος αναφοράς. Μετρήσεις του ήχου στη κλίμακα αυτή 

ονομάζονται ηχητικές στάθμες ή στάθμες ήχου. Αναλυτικότερα, η ισχύς ή η πίεση του ήχου δεν συνιστούν 

πρακτικές μονάδες μέτρησης ήχων διότι:  

(α) Οι δυνατοί ήχοι που μπορούν να παραχθούν κυμαίνονται από περίπου 0.0002 μέχρι 10000 μbars (το 1 

μbar είναι το ένα εκατομμυριοστό της 1 atm).  

(β) H απόκριση του ανθρώπινου αυτιού στην αύξηση της πίεσης του ήχου είναι (σχεδόν) λογαριθμική παρά 

γραμμική.  

Έτσι, χρησιμοποιείται η έννοια της ηχητικής στάθμης (Sound Pressure Level ή SPL), που αν και αδιάσταστη - 

εκφράζεται σε decibel (dB). Η σχέση που συνδέει την ισχύ W, την πίεση P και την ένταση I με την ηχητική 

στάθμη (SPL) είναι η ακόλουθη: 

 

Όπου: 

 SPL: ηχητική στάθμη (sound pressure level) (Db) 

W:ισχύς που μεταφέρεται από το ηχητικό κύμα (W) 

W0:ισχύς αναφοράς (10-12W) 

P:ηχητική πίεση του προς μέτρηση ήχου (μbar) 
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P0:πίεση αναφοράς , ίση με 0.0002μbar(πίεση αναφοράς ίση με την ηχητική πίεση ενός ήχου στο κατώφλι 

ακουστότητας 

Ι:ένταση ήχου (σε W/M^2) 

I0:ένταση αναφοράς 10-12W/m^2 

Η πίεση αναφοράς (P0) είναι το κατώφλι της ανθρώπινης ακοής. Πρέπει να τονισθεί ότι,  αφού η συνάρτηση 

SPL είναι λογαριθμική, οι τιμές decibel δεν αθροίζονται αλγεβρικά. Για να προστεθούν δύο ήχοι πρέπει οι 

τιμές decibel (SPL1 και SPL2) να μετατραπούν σε ηχητική πίεση (P1 και P2), να προστεθούν αλγεβρικά οι 

προκύπτουσες πιέσεις και να υπολογισθεί το νέο επίπεδο πίεσης ήχου από τον ανωτέρω τύπο, όπου P = 

P1+P2. H τιμή του SPL στο κατώφλι ακουστικότητας είναι 0 dB, ενώ στο κατώφλι του πόνου είναι 134 dB. Η 

συνισταμένη ηχητικών σταθμών δίδεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

Όπου: 

SPL:συνισταμένη των ηχητικών σταθμών (dB) 

SPLi: τύχουσα στάθμη ήχου (dB) 

n:αριθμός των ηχητικών σταθμών 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία της ανθρώπινης ακοής στη συχνότητα του ήχου τροποποιείται 

η στάθμη σύμφωνα με την σταθμιστική καμπύλη Α. Για την καλύτερη λοιπόν αντιπροσώπευση όλων των 

συχνοτήτων, αντί της απλής τιμής SPL μετρημένης σε dB, χρησιμοποιείται η αποκαλούμενη A-weighted τιμή 

που μετρείται σε dBA και η οποία προκύπτει ως ο ζυγισμένος μέσος όρος των χαμηλών, μεσαίων και υψηλών 

συχνοτήτων.  

Έτσι, για τον περιβαλλοντικό θόρυβο χρησιμοποιείται η κλίμακα Α που δίνει έμφαση στις συχνότητες γύρω 

στα 2000 Hz και τότε ο θόρυβος που καταγράφεται εκφράζεται σε dΒ(A).  Σημειώνεται ότι στα 10~30 dBA, ο 

άνθρωπος έχει την εντύπωση ότι είναι πολύ ήσυχα, στα 30~50 dBA αρκετά ήσυχα, στα 50~75 dBA μάλλον 

δυνατά, στα 75~100 dBA είναι πολύ δυνατά, ενώ θόρυβος πάνω από 100 dBA είναι τόσο δυνατός που 

προκαλεί ενόχληση - θυμίζουμε ότι 135 dBA είναι το κατώφλι του πόνου [Kupchella & Hyland, 1993]. 

Όσο αφορά την περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν μελέτες που να προσδιορίζουν την ποιότητα του ακουστικού 

περιβάλλοντος, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι υγιής, με εξαίρεση την υψηλή τουριστική περίοδο, τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο, όπου η αύξηση του πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση του θορύβου από 

τα οχήματα και τις τουριστικές δραστηριότητες γύρω από τις περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν στοιχεία για πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

8.13 Ύδατα 

8.13.1 Σχέδια Διαχείρισης 

8.13.1.1 Παρουσίαση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14), για το οποίο έχει εγκριθεί το 

«Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου» 

(ΦΕΚ 2019/Β/17-9-2015) και η 1η Αναθεώρησή του (ΦΕΚ 4677/Β/29-12-2017). Το Υδατικό Διαμέρισμα 

Νήσων Αιγαίου υπάγεται διοικητικά εντός των ορίων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 
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Απαρτίζεται από όλα τα νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου και Χίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και από τα νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, 

Καρπάθου, Κέας – Κύθνου (εκτός από τη Μακρόνησο), Κω, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου 

και Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική έκτασή του ΥΔ ανέρχεται σε 17.957,21 km2, εκ των 

οποίων τα 9.104,68 km2 αφορούν στο χερσαίο τμήμα του και τα 8.852,53 km2 στα παράκτια Υδατικά 

Συστήματα (ΥΣ). Η ακτογραμμή του ΥΔ ανέρχεται σε 7.090,76 km (εξαιρουμένων των βραχονησίδων). Το ΥΔ 

Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Ανατολικού Αιγαίου (EL1436), Κυκλάδων (EL1437) και 

Δωδεκανήσων (EL1438). Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων της Λεκάνης Απορροής Κυκλάδων 

(EL1437). 

Σύμφωνα με το εκπονηθέν Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Νήσων Αιγαίου οι 

περιβαλλοντικοί στόχοι που οριοθετούνται είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την προστασία των 

εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδατικών συστημάτων, το 

οποίο στοχεύει: 

• στην πρόληψη της επιδείνωσης, τη βελτίωση και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων των 

επιφανειακών υδάτων, την επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης αυτών, και 

τη μείωση της ρύπανσης λόγω απορρίψεων και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών· 

• στην προστασία, τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων, στην 

πρόληψη της ρύπανσής τους και της επιδείνωσης της κατάστασής τους με στόχο την ισορροπία μεταξύ 

άντλησης και ανανέωσης 

• στη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών. 

8.13.1.2 Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με το ΣΔΥ 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Νήσων Αιγαίου 

και της 1ης Αναθεώρησης αυτού (ΦΕΚ Β 4677/29.12.2017) προτάθηκαν μέτρα τα οποία σχετίζονται με τα 

προτεινόμενα έργα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Μ14Β0401: Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας 

ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα. 

 Μ14Β0501: Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής υδροληπτικών έργων απόληψης 

υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις, καθώς και της επέκτασης αδειών 

υφιστάμενων χρήσεων νερού σε: α) περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση β) στη ζώνη 

προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν 

Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης, γ) ζώνες των 

συλλογικών αρδευτικών δικτύων δ) παράκτια ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης, εκτεταμένης ή 

τοπικής, ανεξαρτήτου προελεύσεως. 

 Μ14Β0601: Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων 

συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα 

στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης. 

 Μ14Β0602: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

(ΦΕΚ354/B/08.03.2011) 

 Μ14Β0802: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων με έμφαση στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην 

αναθεώρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα προτεινόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προβλέψεις του 

ΣΔΛΑΠ.  
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8.13.1.3 Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Για την περιοχή μελέτης έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου (ΦΕΚ 2683/B’/6.07.2018). 
Το ΣΔΚΠ καταρτίστηκε από Κ/Ξ γραφείων με επικεφαλής την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε., για λογαριασμό της ΕΓΥ 

του ΥΠΕΝ με σκοπό να συμμορφωθεί η χώρα μας με την σχετική Οδηγία 2007/60 της ΕΕ. Το ΣΔΚΠ για το 

Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου, είναι αναρτημένο σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο 

(https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=639) 

Στα ΣΔΚΠ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, δράσεις για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη 

βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής, καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων 

περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας. Τα Σχέδια προβλέπουν τρόπους θωράκισης τέτοιων περιοχών από το 

ενδεχόμενο πλημμύρας και μείωσης των δυνητικών επιπτώσεων. Τα Σχέδια εστιάζονται επίσης στην 

πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών 

σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των 

μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη 

μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε 

συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων) και την 

ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση 

πλημμύρας). Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας συνοδεύονται από Στρατηγικές Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βασικός σκοπός των οποίων αποτελεί η υψηλότερου επιπέδου προστασία 

του περιβάλλοντος σε προγενέστερο στάδιο, δηλαδή πριν τον σχεδιασμό των έργων και των δράσεων που 

προκύπτουν από το Σχέδιο Διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αποτελούν δέσμευση για την Πολιτεία και ως εκ 

τούτου θα αποτελέσουν το κριτήριο κατανομής πιστώσεων για τα σχετικά έργα. Είναι λοιπόν καθοριστικής 

σημασίας τα έργα που προτείνονται με την παρούσα μελέτη να βρίσκονται σε αρμονία με τις προτάσεις του 

Διαχειριστικού αυτού Σχεδίου. 

Η κατακλείδα των Σχεδίων Διαχείρισης είναι η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων μείωσης της πιθανότητας 

πλημμύρας και των συνεπειών της, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης οι οποίες με 

βάση την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και τα καθοδηγητικά της κείμενα διακρίνονται σε τέσσερις (4) βασικές ομάδες: 

Πρόληψη, Ετοιμότητα, Προστασία και Αποκατάσταση. H Οδηγία 2007/60/ΕΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

πρόληψη και στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των κατοίκων στις καταστροφές (disaster resilience).  

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου έχουν καθοριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων έντεκα (11) 
περιοχές ως Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ - APSFR) κατά την Προκαταρκτική 

Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (δημοσίευση Έκθεσης 21/12/2012, αναθεώρηση 07/06/2013) από τη 

γεωγραφική τομή των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες και των 

περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα. H περιοχή μελέτης δεν αποτελεί τμήμα ΖΔΥΚΠ. Στην 

Οδηγία 2007/60/ΕΚ, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην επανεξέταση και επικαιροποίηση της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (η οποία επικαιροποιείται έως τις 22-12-2018 και στην συνέχεια ανά 

εξαετία).Η 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης των Κινδύνων Πλημμύρας περιλαμβάνει την 

καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών από το 2012 και μετά, τον εντοπισμό περιοχών όπου είναι πιθανόν 

να σημειωθεί πλημμύρα και αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών, 

και τέλος την αναθεώρηση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Σύμφωνα με την 1η 

Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΝ, 2020) στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου 

περιλαμβάνονται δέκα εννέα (19) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Η συνολική έκταση των 

ΖΔΥΚΠ της 1ης Αναθεώρησης της ΠΑΚΠ στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου, είναι αυξημένη κατά 75% σε σχέση με την 

έκταση των ΖΔΥΚΠ που είχαν καθοριστεί κατά την 1η ΠΑΚΠ. Παρ’ όλα αυτά δεν καθορίστηκαν ΖΔΥΚΠ στην 
περιοχή μελέτης. 

Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ Νήσων Αιγαίου 

δεν αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα στη περιοχή μελέτης για περιόδους επαναφοράς 50 και 100 ετών. 
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Η παρούσα Μελέτη είναι συμβατή με τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, 

δεδομένου ότι σε αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, το ακόλουθο μέτρο: 

 Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης 

(EL14-23-03) 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα προτεινόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προβλέψεις του 

ΣΔΚΠ.  

8.13.2 Επιφανειακά ύδατα 

8.13.2.1 Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή 

μελέτης 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Νήσων 

Αιγαίου, στη νήσο Σύρου, όσων αφορά τα επιφανειακά ΥΣ, δεν εντοπίστηκαν ποτάμια, λιμναία ή 
μεταβατικά ΥΣ. Εντοπίστηκε ένα (1) παράκτιο ΥΣ το ΕL1437C0056Ν «Ακτές Σύρου», Φυσικό παράκτιο, τύπου 

ΙΙΙΕ με έκταση 127,02 km2 και περίμετρο 199,64km, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα με τον αριθμό 

21. 

 
Σχήμα 8-7: Επιφανειακό παράκτιο ΥΣ «Ακτές Σύρου» νήσου Σύρου (ΕL1437C0056Ν) (Πηγή: 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου) 

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα έργα αποτελούν έργα προστασίας των υδάτων και κατ’ επέκταση του 

αναφερόμενου παράκτιου ΥΣ 

8.13.2.2 Διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των επιφανειακών υδάτων - διαχρονικές 

μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Η οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων αφορά κατά κύριο λόγο σε βιολογικά 

ποιοτικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία του υδατικού συστήματος, ενώ υποστηρικτικά ελήφθησαν 

υπόψη και μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων ή άλλες παράμετροι (ειδικοί ρύποι). Η χημική κατάσταση 

αφορά στις ουσίες προτεραιότητας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ταξινόμησης της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων της 

1ης Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, το παράκτιο 

Επιφανειακό Υδατικό Σύστημα ΕL1437C0056Ν «Ακτές Σύρου» χαρακτηρίζεται από υψηλή οικολογική και 
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καλή χημική κατάσταση. Σημειώνεται ότι κατά τον πρώτο κύκλο κατάρτισης του ΣΔΛΑΠ το παραπάνω 

επιφανειακό ΥΣ χαρακτηρίστηκε από καλή οικολογική και άγνωστη χημική κατάσταση. 

8.13.3 Υπόγεια ύδατα 

8.13.3.1 Περιγραφή Υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών 

Με βάση την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ 

Νήσων Αιγαίου, στη νήσο Σύρου, έχουν καταγραφεί τα εξής τρία Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ): 

ΕL1400671 «ΣΥΡΟΥ Α», ΕL1400672 «ΣΥΡΟΥ B» και ΕL1400673 «ΣΥΡΟΥ Γ», όπως παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

 
Σχήμα 8-8: Υπόγεια ΥΣ νήσου Σύρου (Πηγή: 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου) 

 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Α) - EL1400671 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL1400671 αναπτύσσεται σε εναλλαγές μαρμάρων και σχιστόλιθων υψηλής 

περατότητας. Πρόκειται για καρστικό/ ρωγματικό υδροφόρο, με έκταση 47,02 km2 . Εκτιμάται ότι το 

σύστημα δέχεται μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 1,4x106 m3/y με κύρια τροφοδοσία του συστήματος 

την κατείσδυση μέσω των βροχοπτώσεων. Στο υπόγειο ΥΣ EL1400671, δεν καταγράφονται συσχετιζόμενα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα. 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Β) - EL1400672 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL1400672 αναπτύσσεται σε εναλλαγές μαρμάρων και σχιστόλιθων υψηλής 

περατότητας. Πρόκειται για καρστικό/ ρωγματικό υδροφόρο, με έκταση 24,95 km2 . Εκτιμάται, ότι το 

σύστημα δέχεται μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 0,67x106 m3/y με κύρια τροφοδοσία του 

συστήματος την κατείσδυση μέσω των βροχοπτώσεων. Στο υπόγειο ΥΣ EL1400672, δεν καταγράφονται 

συσχετιζόμενα επιφανειακά υδατικά συστήματα ή χερσαία οικοσυστήματα. 
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Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Γ) - EL1400673 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL1400673 αναπτύσσεται σε εναλλαγές μαρμάρων και σχιστόλιθων υψηλής 

περατότητας. Πρόκειται για καρστικό/ ρωγματικό υδροφόρο, με έκταση 12,08 km2 . Εκτιμάται, ότι το 

σύστημα δέχεται μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 0,33x106 m3/y με κύρια τροφοδοσία του 

συστήματος την κατείσδυση μέσω των βροχοπτώσεων. Στο υπόγειο ΥΣ EL1400673, δεν καταγράφονται 

συσχετιζόμενα επιφανειακά υδατικά συστήματα ή χερσαία οικοσυστήματα. 

 

8.13.3.2 Περιγραφή υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των υπόγειων 

υδατικών πόρων 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Α) - EL1400671 

Το μεγαλύτερο τμήμα του υδατικού συστήματος, ενώ μικρότερο μέρος αφορά σε καλλιέργειες και αστική 

χρήση. Τέλος οι άλλες χρήσεις καταλαμβάνουν σχετικά μικρές εκτάσεις. Υπάρχουν αρκετές υδροληψίες που 

εντοπίζονται κυρίως στο νότιο τμήμα, ενώ το σύνολο των απολήψεων εκτιμάται σε 0,21x106 m3 /y. Τέλος, 

δεν έχουν αναφερθεί άλλες εν δυνάμει σημαντικές πιέσεις στο ΥΥΣ, εκτός από ένα (1) ΧΥΤΑ και μία (1) ΕΕΛ. 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Β) - EL1400672 

Το μεγαλύτερο τμήμα του υδατικού συστήματος, αποτελεί από βοσκότοπους, ενώ σημαντικό μέρος αφορά 

σε καλλιέργειες. Οι άλλες χρήσεις καταλαμβάνουν σχετικά μικρές εκτάσεις. Παρατηρείται ένας σημαντικός 

αριθμός από υδροληψίες, ενώ το σύνολο των απολήψεων εκτιμάται σε 0,88x106 m3/y. Τέλος, στο ΥΥΣ 

αναφέρονται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών. 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Γ) - EL1400673 

Το μεγαλύτερο τμήμα του υδατικού συστήματος αποτελεί από βοσκότοπους, ενώ σημαντικό μέρος αφορά 

σε καλλιέργειες και αστική χρήση. Οι άλλες χρήσεις καταλαμβάνουν σχετικά μικρές εκτάσεις. 

Παρατηρούνται και εδώ πολλές υδροληψίες κυρίως στο ανατολικό τμήμα, ενώ το σύνολο των απολήψεων 

εκτιμάται σε 0,63x106 m3/y. Τέλος, στο ΥΥΣ αναφέρεται πτώση στάθμης και υφαλμύρινση στην παράκτια 

ζώνη, ενώ τοπικά καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών. 

 

8.13.3.3 Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στους κύριους υπόγειους 

υδροφορείς, καθώς και σε όσους επηρεάζονται από το έργο ή τη δραστηριότητα - 

διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Ο τελικός χαρακτηρισμός της κατάστασης ενός ΥΥΣ εξαρτάται τόσο από την αξιολόγηση της χημικής όσο και 

της ποσοτικής του κατάστασης. Η καλή χημική κατάσταση των υδάτων υποδεικνύει χαμηλή ή και έλλειψη 

ρύπανσης, ενώ η καλή ποσοτική κατάσταση την μη εξάντληση του υδροφορέα. 

Για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης ενός συστήματος υπόγειων υδάτων ή μιας ομάδας συστημάτων 

υπόγειων υδάτων, στα πλαίσια εκπόνησης της 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής, χρησιμοποιήθηκαν οι Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) για τη συγκέντρωση 

συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την 

Υ,Α,1811/ΦΕΚ 3322/30-12-2011.  

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Α) - EL1400671 

Βάσει της ταξινόμησης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων του ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου το ΥΥΣ EL1400671 
χαρακτηρίζεται από καλή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση. Διατηρεί δηλαδή τον χαρακτηρισμό 

της κατάστασης του 1ου κύκλου ΣΔΛΑΠ. 
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Σχήμα 8-9: Χάρτης ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ EL1400671 (Πηγή: 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου) 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Β) - EL1400672 

Βάσει της ταξινόμησης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων του ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου το ΥΥΣ EL1400672 
χαρακτηρίζεται από κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση. Διατηρεί δηλαδή τον χαρακτηρισμό 

της κατάστασης του 1ου κύκλου ΣΔΛΑΠ. 

 
Σχήμα 8-10: Χάρτης ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ EL1400672 (Πηγή: 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου) 
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Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου (Γ) - EL1400673 

Βάσει της ταξινόμησης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων του ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου το ΥΥΣ EL1400673 
χαρακτηρίζεται από κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση. Διατηρεί δηλαδή τον χαρακτηρισμό 

της κατάστασης του 1ου κύκλου ΣΔΛΑΠ. 

 
Σχήμα 8-11: Χάρτης ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ EL1400673 (Πηγή: 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου) 

Συνοψίζοντας, το ένα (1) από τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης «Σύρου 
Α» χαρακτηρίζεται από καλή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση και τα υπόλοιπα δύο (2) (Σύρου Β 
- Σύρου Γ), από κακή ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση με προβλήματα υφαλμύρινσης, τοπικά 

νιτρικά και θεϊκά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 8.19: Κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων περιοχής μελέτης 

Κωδικός  
ΥΥΣ 

Ονοµασία  
ΥΥΣ 

Χηµική  
Κατάσταση 

Ποσοτική  
Κατάσταση 

ΕL1400671 ΣΥΡΟΥ Α Καλή Καλή 

ΕL1400672 ΣΥΡΟΥ Β Κακή Κακή 

ΕL1400673 ΣΥΡΟΥ Γ Κακή Κακή 

 

Σημειώνεται ότι τα σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό 

του υδροφόρου ορίζοντα υδροδοτούνται από τα ΥΥΣ EL1400672 και ΥΥΣ EL1400673 και ως εκ τούτου είναι 

αναγκαία η υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, για τη βελτίωση τόσο της χημικής όσο και της ποσοτικής 

κατάστασης των εν λόγω ΥΥΣ. 
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8.14 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστικοί κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, κυρίως 
λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών 

8.14.1 Θεσμικό Πλαίσιο 

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 και όπως αυτή ενσωματώθηκε στο 

εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ Β’ 304) στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι κίνδυνοι σοβαρών 

ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών. 

Η Οδηγία 2014/52/ΕΕ αναφέρει ότι: 

«Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, χρειάζεται να αναληφθούν 

προληπτικές δράσεις για ορισμένα έργα τα οποία, λόγω της ευπάθειάς τους σε σοβαρά ατυχήματα, ή 

φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, άνοδος του επιπέδου της θάλασσας ή σεισμοί, είναι πιθανόν να 

έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τέτοιου είδους έργα, είναι σημαντικό να 

εξετάζεται η ευπάθειά τους (έκθεση και προσαρμοστικότητα) σε σοβαρά ατυχήματα και/ή καταστροφές, ο 

κίνδυνος εμφάνισης των εν λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών και οι συνέπειες όσον αφορά την πιθανότητα 

σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για να αποφευχθούν επικαλύψεις, θα πρέπει να μπορούν 

να αξιοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται και λαμβάνονται μέσω εκτιμήσεων κινδύνου που 

διενεργούνται κατά τη νομοθεσία της Ένωσης, όπως η οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (13) και η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου (14), ή μέσω σχετικών εκτιμήσεων 

που διενεργούνται κατά την εθνική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας.» 

Στην παρούσα ενότητα (και στις αντίστοιχες των κεφαλαίων 9, 10 και 11) παρουσιάζονται προκαταρκτικά 

και ενδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την ευπάθεια του έργου σε καταστροφές και ατυχήματα. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της IEMA1 (Mahon, 2018), η απαίτηση της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ προορίζεται να 

εφαρμοστεί σε «ορισμένα» και όχι σε όλα τα έργα και μόνο στον κίνδυνο «μεγάλων» ατυχημάτων ή 

καταστροφών. Παρόλο που εστιάζεται στην ευπάθεια στις κλιματικές αλλαγές και στα ακραία 

μετεωρολογικά γεγονότα, το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει επίσης βιομηχανικούς και τεχνικούς κινδύνους 

ατυχημάτων. Όσον αφορά το περιεχόμενο και την προσέγγιση, η Οδηγία προτείνει ότι η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των τρωτών/ ευπαθών σημείων (φύση 

και έκθεση στον κίνδυνο και τι έχει γίνει για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης ή να αυξηθεί η 

ανθεκτικότητα) και να υιοθετήσει μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο (risk-based approach) για την 

εκτίμηση των πιθανών σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων και την αντιμετώπισή τους. Δίνεται, δηλαδή, 

έμφαση στον «κίνδυνο πιθανών σημαντικών επιπτώσεων» παρά στις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις που 

μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενο ατύχημα ή καταστροφή. Η ΜΠΕ θα πρέπει να αξιολογεί την έκθεση 

και την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους, να αναγνωρίζει τα πιθανά σημαντικά ατυχήματα ή καταστροφές 

που συνδέονται με το έργο και να αξιολογεί τον κίνδυνο πιθανών σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που θα προκληθούν. Η πρόθεση της Οδηγίας είναι να εντοπιστούν κίνδυνοι πολύ χαμηλής πιθανότητας αλλά 

που θα είχαν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πολύ απίθανη περίπτωση που ο κίνδυνος 

επετεύχθη και, στη συνέχεια, να ελεγχθεί η επάρκεια των μέτρων σχεδιασμού, αντοχής και αντιμετώπισης. 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» και το Γενικό 

Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»: καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή 

βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το 

 
1 Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA) is the largest professional body for environmental practitioners in 

the United Kingdom and worldwide, with nearly 15,000 members.  
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οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό 

περιβάλλον. 

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ορισμούς για τον κίνδυνο αυτός που αποδίδεται από τη Διεθνή 

Στρατηγική του ΟΗΕ για τη Μείωση των Καταστροφών (United Nations International Strategy for Disaster 

Reduction - UNISDR), σύμφωνα με τον οποίο ως κίνδυνος (risk) ορίζεται η πιθανότητα (likelihood) επιβλαβών 

συνεπειών ή αναμενόμενων απωλειών όπως τραυματισμοί, θάνατοι, απώλειες περιουσιών, κατάρρευση 

οικονομικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικών καταστροφών, σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

των φυσικών ή ανθρωπογενών επικινδυνοτήτων (hazards) και των συνθηκών τρωτότητας/ ευαλώτητας 

(vulnerability). Η μαθηματική έκφραση του παραπονώ ορισμού είναι η εξής: Risk = Hazard x Vulnerability 

(Μασούρα, 2009).  

Ο κίνδυνος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και των καθημερινών ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και επομένως, κανένα άτομο δεν είναι δυνατόν να ζει σε περιβάλλον απόλυτα ασφαλές. 

8.14.2 Γενικά στοιχεία και Ιστορικό Καταστροφών 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) και το Κέντρο Ερευνών για την Επιδημιολογία 

των Καταστροφών (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) διακρίνει πέντε μεγάλες 

κατηγορίες φυσικών καταστροφών: 

• Γεωφυσικές: Σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων και μαζικές κινήσεις της γης (κατολισθήσεις, 

καθιζήσεις).  

• Υδρολογικές: Προέρχονται από αποκλίσεις κατά τον συνήθη κύκλο του νερού και/ή από την 

υπερχείλιση των υδατικών συστημάτων από τον άνεμο, όπως πλημμύρες.  

• Μετεωρολογικές: Προκαλούνται από βραχυπρόθεσμες έως και μεσοπρόθεσμες 

ατμοσφαιρικές διεργασίες (οι διεργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ένα φάσμα λίγων λεπτών, 

έως και ημερών), όπως καταιγίδες, θύελλες, τροπικούς κυκλώνες.  

• Κλιματολογικές: Προκαλούνται από μακροπρόθεσμες διεργασίες (σε φάσμα ενδοεποχιακό 

έως και χρόνιων διακυμάνσεων του κλίματος), όπως είναι οι ακραίες θερμοκρασίες (υψηλές-

χαμηλές), ξηρασίες, πυρκαγιές.  

• Βιολογικές: Προκαλούνται από την έκθεση των ζώντων οργανισμών σε μικρόβια ή τοξικές 

ουσίες, όπως οι επιδημίες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Βάσης Δεδομένων Καταστροφών του Κέντρου Έρευνας για την 

Επιδημιολογία των Καταστροφών2, τα πλέον συχνά καταστροφικά φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο 

προέρχονται από σεισμούς, μεταφορικά ατυχήματα και πλημμύρες.  

Πίνακας 8.20: Στοιχεία μεγάλων καταστροφών στον Ελλαδικό χώρο για την περίοδο 1990-2018 
Τύπος Καταστροφής Φαινόμενα Συνολικοί Θάνατοι Συνολικά Επηρεαζόμενοι 

Ακραίες θερμοκρασίες 8 1129 176 

Βιομηχανικό ατύχημα 3 7 340 

Διάφορα ατυχήματα 3 66 54 

Καταιγίδα 7 121 612 

Μεταφορικά ατυχήματα 21 1373 426 

Ξηρασία 1 0 0 

Πλημμύρα 17 115 22754 

Πυρκαγιά Υπαίθρου 10 187 9223 

 
2 EM-DAT: The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, 

Belgium 
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Τύπος Καταστροφής Φαινόμενα Συνολικοί Θάνατοι Συνολικά Επηρεαζόμενοι 

Σεισμός 27 1010 1038374 

 

 

Σχήμα 8-12: Συχνότεροι τύποι καταστροφών στον Ελλαδικό χώρο 

8.14.3 Προκαταρκτική αναγνώριση κινδύνων έργου 

Στα πλαίσια αυτά, καταρτίστηκε το παρακάτω μητρώο φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που 

ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο. Ο παρακάτω Πίνακας βασίζεται στις σχετικές εργασίες του Κέντρου 

Έρευνας για την Επιδημιολογία των Καταστροφών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Below, Wirtz, & 

Guha-Sapir, 2009).  

Στο κεφάλαιο 9 γίνεται μια πιο αναλυτική ανάλυση της ευπάθειας του έργου σε κινδύνου, με εφαρμογή 

πιθανών σεναρίων.  

Τονίζεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι προκαταρκτικά και θα εξεταστούν σε μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια σε επόμενες φάσεις του έργου.  
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Πίνακας 8.21: Ευπάθεια του έργου σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 
Γενική 
Κατηγορία 
Καταστροφών 

Ομάδα 
Καταστροφών 

Τύπος Κύριας 
Καταστροφής 

Είναι το 
έργο 
ευπαθές; Αιτιολόγηση 

Φυσικές Γεωφυσικές Σεισμοί ΟΧΙ Η περιοχή μελέτης δεν χαρακτηρίζεται ως σεισμογενής περιοχή 

  Ηφαίστεια ΟΧΙ Δεν υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια στην περιοχή μελέτης. 

  

Μετακινήσεις 

Μαζών 

(Κατολισθήσεις, 

καθιζήσεις) ΌΧΙ Δεν έχουν εντοπιστεί περιοχές πιθανών μετακινήσεων μαζών στην περιοχή μελέτης. 

  Τσουνάμι ΌΧΙ Δεν αναμένεται σχηματισμός τσουνάμι τέτοιου ώστε να επηρεάσει το έργο. 

 Υδρολογικές Χιονοστοιβάδες ΌΧΙ Δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί 

  

Παράκτιες 

πλημμύρες ΟΧΙ 

Στην περιοχή του έργου δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης. 

  

Ποτάμιες 

πλημμύρες ΟΧΙ Το έργο δε βρίσκεται σε περιοχή όπου έχουν καταγραφεί πλημμύρες.  

 Κλιματολογικές Ξηρασία ΌΧΙ Το έργο δεν εμπλέκεται με φαινόμενα ξηρασίας. 

  Ερημοποίηση ΌΧΙ Το έργο δεν εμπλέκεται με φαινόμενα ερημοποίησης. 

  

Ακραίες 

Θερμοκρασίες ΝΑΙ 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και κατά συνέπεια των εισερχόμενων λυμάτων 

επηρεάζει τις βιολογικές διεργασίες της ΕΕΛ ωστόσο δεν αναμένεται μεγάλη 

διαφοροποίηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

  

Πυρκαγιές 

υπαίθρου ΌΧΙ 

Η ΕΕΛ θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας ενώ τα έργα 

αποχέτευσης και διάθεσης εκτείνονται υπογείως. 

  

Ανύψωση της 

στάθμης της 

θάλασσας ΝΑΙ 

Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του 

υδροφόρου ορίζοντα και να εντείνει τα φαινόμενα υφαλμύρινσης, ωστόσο το έργο 

διάθεσης έχει σκοπό την ενίσχυση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με καθαρό νερό 

του υδροφόρου ορίζοντα άρα και των περιορισμό τον δυνητικών επιπτώσεων από 

τυχόν ανύψωση της στάθμης θάλασσας. 

 Μετεωρολογικές Πυκνή Χιονόπτωση ΌΧΙ Δεν έχουν καταγραφεί έντονες χιονοπτώσεις στην περιοχή μελέτης.  
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Γενική 
Κατηγορία 
Καταστροφών 

Ομάδα 
Καταστροφών 

Τύπος Κύριας 
Καταστροφής 

Είναι το 
έργο 
ευπαθές; Αιτιολόγηση 

  Χαλαζόπτωση ΌΧΙ 

Το έργο δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες/ παράγοντες που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από χαλαζοπτώσεις. 

  

Έντονη 

βροχόπτωση ΟΧΙ 

Το έργο δεν βρίσκεται κοντά σε ρέματα ή ποτάμια για να επηρεαστεί από έντονες 

βροχοπτώσεις 

  Ανεμοθύελλα ΌΧΙ 

Το έργο δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες/ παράγοντες που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από ανεμοθύελλες. 

  

Τυφώνες/ 

Καταιγίδες ΌΧΙ 

Το έργο δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες/ παράγοντες που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από τυφώνες/ καταιγίδες 

  Κεραυνοί ΟΧΙ Η εγκατάσταση περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία 

  Δριμύς παγετός ΌΧΙ Η περιοχή των κυκλάδων δεν εμφανίζει δριμύ παγετό 

  

Δριμύς διαστημικός 

καιρός ΌΧΙ - 

 Βιολογικές 

Επιδημία ιογενών 

μολυσματικών 

ασθενειών ΟΧΙ 

Σε περίπτωση επιδημίας αναμένεται αύξηση του μικροβιακού φορτίου των λυμάτων 

(ιοί, κολοβακτηρίδια) ωστόσο μπορεί να ελεγχθεί η συγκέντρωση στην έξοδο λόγω 

της προχωρημένης επεξεργασίας με μεμβράνες και απολύμανσης μέσω υπεριώδους 

ακτινοβολίας (uv) 

  

Επιδημία 

βακτηριακών 

μολυσματικών 

ασθενειών ΟΧΙ 

Σε περίπτωση επιδημίας αναμένεται αύξηση του μικροβιακού φορτίου των λυμάτων 

(ιοί, κολοβακτηρίδια) ωστόσο μπορεί να ελεγχθεί η συγκέντρωση στην έξοδο λόγω 

της προχωρημένης επεξεργασίας με μεμβράνες και απολύμανσης μέσω υπεριώδους 

ακτινοβολίας (uv) 

  

Επιδημία 

παρασιτικών 

μολυσματικών 

ασθενειών ΟΧΙ 

Σε περίπτωση επιδημίας αναμένεται αύξηση του μικροβιακού φορτίου των λυμάτων 

(ιοί, κολοβακτηρίδια) ωστόσο μπορεί να ελεγχθεί η συγκέντρωση στην έξοδο λόγω 

της προχωρημένης επεξεργασίας με μεμβράνες και απολύμανσης μέσω υπεριώδους 

ακτινοβολίας (uv) 

  

Εισβολή 

χωροκατακτητικών 

ειδών ΌΧΙ 

Το έργο δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες/ παράγοντες που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από Εισβολή χωροκατακτητικών ειδών 
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Γενική 
Κατηγορία 
Καταστροφών 

Ομάδα 
Καταστροφών 

Τύπος Κύριας 
Καταστροφής 

Είναι το 
έργο 
ευπαθές; Αιτιολόγηση 

Τεχνολογικές Ανθρωπογενείς 

Ένοπλες 

συγκούρσεις, 

πόλεμοι ΝΑΙ Όλα τα έργα είναι ευπαθή σε παρόμοιες καταστροφές 

  

Τρομοκρατικές 

ενέργειες ΝΑΙ Όλα τα έργα είναι ευπαθή σε παρόμοιες καταστροφές 

  Κυβερνοεπιθέσεις ΝΑΙ 

Είναι πιθανή η παρέμβαση μέσω διαδικτύου στο σύστημα ελέγχου της ΕΕΛ ωστόσο 

αυτό δύναται να ελεγχθεί με τα κατάλληλα λογισμικά 

  

Μετακίνηση 

πληθυσμών ΝΑΙ 

Εάν σημειωθεί σημαντική διαφοροποίηση στις παραδοχές σχεδιασμού σχετικά με 

τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και συνεπώς με την παροχή σχεδιασμού είναι 

πιθανόν να φτάσει γρηγορότερα η εξεταζόμενη εγκατάσταση στη μέγιστη 

δυναμικότητά της  

  

Βιομηχανικά 

ατυχήματα ΟΧΙ Το έργο δεν αλληλεπιδρά με βιομηχανίες 

  

Λοιμός και 

επισιτιστική κρίση ΟΧΙ Οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν τη σύσταση των λυμάτων 

  

Περίοδοι κακής 

ποιότητας αέρα ΌΧΙ Το έργο δεν αλληλεπιδρά με παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του αέρα. 

  Δημόσιες ταραχές ΝΑΙ Όλα τα δημόσια έργα είναι ευπαθή σε παρόμοιες καταστροφές 

  

Μεταφορικά 

ατυχήματα  ΟΧΙ Το έργο δεν αλληλεπιδρά με μεταφορικά μέσα 
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Όπως προκύπτει, ο μεγαλύτερος κίνδυνος φυσικής καταστροφής που ενδέχεται να παρατηρηθεί στην 

περιοχή του έργου που να επηρεάσει το εξεταζόμενο έργο είναι οι ακραίες θερμοκρασίες που ωστόσο δεν 

αναμένεται μεγάλη διαφοροποίηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά στις βιολογικές 

καταστροφές το έργο δύναται να επηρεαστεί από αύξηση του μικροβιακού φορτίου στην είσοδο, ωστόσο η 

ΕΕλ διαθέτει την πλέον προηγμένη τεχνολογία (μεμβράνες διήθησης και απολύμανση) για την 

ελαχιστοποίησή του ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία. Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας 

μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και να εντείνει τα φαινόμενα υφαλμύρινσης, 

ωστόσο το έργο διάθεσης έχει σκοπό την ενίσχυση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με καθαρό νερό του 

υδροφόρου ορίζοντα άρα και των περιορισμό των δυνητικών επιπτώσεων από τυχόν ανύψωση της στάθμης 

θάλασσας. 

8.15 Εκτίμηση τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον χωρίς το έργο 

Στην περίπτωση μη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου αποχέτευσης θα διατηρηθεί η υφιστάμενη 

κατάσταση και άρα η υποβίβαση και η ρύπανση του περιβάλλοντος της περιοχής καθώς οι εξεταζόμενοι 

οικισμοί δεν διαθέτουν σήμερα εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. Επιπλέον, στην περίπτωση μη εφαρμογής 

συστήματος εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης καθώς και του 

πλήθους των υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης, θα υπάρξει 

πρόβλημα υφαλμύρινσης καθώς και εξάντλησης του υπόγειου υδροφορέα και ως εκ τούτου δεν θα είναι 

εφικτή η κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Γίνεται λοιπόν φανερό πως η ανάγκη για την κατασκευή του 

αποχετευτικού δικτύου και αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας που θα εξυπηρετεί τους 

προαναφερόμενους οικισμούς είναι επιτακτική για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της 

περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή είναι και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών προς 

επαναχρησιμοποίηση για εμπλουτισμό του υδροφόρου μέσω υφιστάμενων γεωτρήσεων. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 Μεθοδολογία 

Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση ενός έργου αποχέτευσης και Βιολογικού 

Καθαρισμού θα πρέπει να εξεταστούν και να εκτιμηθούν, αφενός για τη φάση κατασκευής του έργου και 

αφετέρου για τη φάση λειτουργίας του. Η εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης του υπόψη έργου απαιτεί 

μια προσεκτική προσέγγιση μέσω μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας καθώς ο τομέας της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης διέπεται πλέον από ένα αυστηρότερο, συνεχώς 

εμπλουτιζόμενο θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

κατά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών. 

Κατά την τελευταία δεκαετία μεγάλη προσπάθεια έχει αφιερωθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογιών εκτίμησης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σκοπό της συντήρησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών μιας περιοχής. Ο διαχωρισμός μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης αυτών, δεν 

υφίσταται ούτε ως έννοια, ούτε ως πρακτική, καθώς η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επέμβαση και η 

διαχείριση πρέπει να γίνονται πλέον ενιαία εντός του υδατικού συστήματος-διαμερίσματος (σύμφωνα και 

με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία πλαίσιο 2000/60) και όχι αποσπασματικά, με έμφαση στα επιμέρους στοιχεία 

του, όπως μέχρι σήμερα ίσχυε. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών οδηγεί σε νέες προτεραιότητες 

για τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Έτσι η παραδοσιακή πρακτική και η επιστημονική μεθοδολογία που 

ήθελε τη διαχείριση των περιβαλλοντικών συστημάτων αποκλειστικά ως μέσον για την εξυπηρέτηση και 

κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, αντικαθίσταται από μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος 

είναι πλέον η διαχρονική συντήρηση της ζωής στη φύση καθώς αναγνωρίζεται η καθοριστική σημασία της 

συμβολής της διατήρησης της περιβαλλοντικής ισορροπίας στη συνέχιση της ζωής στη γη. Η νέα αυτή 

αντίληψη απαιτεί την ολοκλήρωση και το συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και των παρεμβάσεων 

που αφορούν στο περιβάλλον με ένα πνεύμα διατήρησης της ακεραιότητας και προστασίας της «υγείας» 

των περιβαλλοντικών συστημάτων. Η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται και υλοποιείται μέσα από την 

Ολιστική Θεωρία, η εφαρμογή της οποίας επιτυγχάνεται με την λεπτομερή προσέγγιση των οικοσυστημάτων 

μέσα από την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών. 

Η ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου, προϋποθέτει την συναξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών παραμέτρων (τετράεδρο Βιώσιμης Ανάπτυξης – 

ακόλουθο Σχήμα) εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης με στόχο τη διαχρονική συντήρηση της ζωής 

του οικοσυστήματος. 

  

Αυτό σημαίνει ότι η παραδοσιακή μεθοδολογία των περιβαλλοντικών μελετών αναθεωρείται και 

προσαρμόζεται προκειμένου να καλύπτει την ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση του οικοσυστήματος 
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και των έργων υποδομής που λαμβάνουν χώρα εντός αυτού μέσω μιας νέας μεθοδολογίας η οποία 

περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ηθικές και οικονομικές παραμέτρους και η οποία διέπει και την 

παρούσα ΜΠΕ. 

9.2 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Το προτεινόμενο έργο δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση το μικροκλίμα και τα βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς δεν διαθέτει καμία σημαντική δραστηριότητα που μπορεί να έχει 

ουσιαστική επίδραση. Έτσι, δεν αναμένεται κάποια σημαντική αύξηση της υγρασίας, αλλαγή στο εύρος των 

θερμοκρασιών του αέρα ή μεταβολή του πεδίου ταχυτήτων των ανέμων. 

Επομένως, δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή ως προς τις επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου. 

9.3 Επιπτώσεις του έργου στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

9.3.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου γίνονται εκσκαφές στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους που θα 

διαφοροποιήσουν τοπικά τη μορφολογία της περιοχής. Θα προκύψουν προϊόντα εκσκαφών. 

Αναμένονται κάποιες επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου από τη λειτουργία των συνεργείων οι οποίες 

όμως θα είναι περιορισμένες και προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. 

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί δίνοντας έμφαση στην καθαριότητα του χώρου, 

τη συντήρηση των μηχανημάτων, την επικράτηση τάξης και σωστής χωροθέτησης υλικών και οχημάτων. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνίας, 

Βήσσα, Αδειατά αναμένεται κάποια αισθητική υποβάθμιση του τοπίου στην άμεση ζώνη διέλευσης των 

αγωγών και ιδιαίτερα στις θέσεις χωροθέτησης των Α/Σ, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις 

προσωρινής απόθεσης των υλικών εκσκαφής (παραπλεύρως των σκαμμάτων). Οι επιπτώσεις αυτές ωστόσο 

είναι παροδικές και άμεσα αναστρέψιμες μετά την επανεπίχωση των σκαμμάτων και την αποκατάσταση της 

αρχικής μορφής του ανάγλυφου. Επιπλέον η όδευση των αγωγών από υφιστάμενες διανοιγμένες οδούς 

περιορίζει πρόσθετες αισθητικές επιπτώσεις. 

Ένας σημαντικός παράγοντας αισθητικής επιβάρυνσης ενός έργου υποδομής που περιλαμβάνει 

χωματουργικές εργασίες, είναι η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών που προκύπτουν από εκσκαφές. Στην 

παράγραφο 9.4.1 πραγματοποιήθηκε ένας αρχικός υπολογισμός των αναμενόμενων ποσοτήτων εκσκαφών. 

Η συνολική προς διάθεση περίσσεια υλικών μετά την επαναχρησιμοποίηση ενός μέρους, εκτιμήθηκε σε 

42.270m3 περίπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα πλεονάζοντα υλικά θα πρέπει να διατεθούν με 

περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αισθητική επιβάρυνση της περιοχής 

(βλ. Προτεινόμενα Μέτρα). 

9.3.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

σχετίζονται με μικρές αλλαγές κυρίως στο οπτικό τοπίο και ανεπαίσθητες στη μορφολογία της περιοχής από 

την εγκατάσταση των Α/σ και της ΕΕΛ. 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αισθητικές επιπτώσεις, στην περίπτωση φυσικά που 

τηρούνται οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Επιπλέον αναφέρουμε ότι τα προτεινόμενα αντλιοστάσια 

κατασκευασμένα  προβλέπεται να τοποθετηθούν υπόγεια στην άκρη του εκάστοτε δρόμου. 

Προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου βάσει των κανόνων της αρχιτεκτονικής 

καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Περιμετρικά της μονάδας επεξεργασίας και των κτιρίων 

θα κατασκευασθούν πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ενώ στους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου και στο 
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περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται φυτοτεχνική διαμόρφωση με καλλωπιστικά φυτά και θάμνους. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται δεντροφύτευση με ψηλά δέντρα περιμετρικά του γηπέδου, ενώ θα 

προβλεφθούν και επιμέρους βοτανικοί κήποι. Το σύνολο των φυτών του γηπέδου θα αρδεύεται με το 

ανακτημένο νερό. 

Με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του έργου θα κατασκευαστούν υδάτινες επιφάνειες – αβαθείς λίμνες 

(με τροφοδότησή τους με το ανακτημένο νερό), με πίδακες νερού, που δημιουργούν αίσθηση ευεξίας και 

επιτυγχάνουν ταυτόχρονα την ανακύκλωση του νερού.  Θα προβλεφθούν στέγαστρο και διαμορφωμένες 

βαθμίδες, σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ώστε το έργο να αποτελέσει μια 

σύγχρονη εγκατάσταση που θα συντελέσει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Η ΕΕΛ Φοίνικα μπορεί, 

με αυτόν τον τρόπο, να αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα τέτοιου είδους. 

Όλοι οι αγωγοί είναι υπόγειοι σε όλο το μήκος τους, και δεδομένου ότι θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση 

τους περιοχής διέλευσης μετά το πέρας τους φάσης κατασκευής, συνεπάγεται μηδενική επίπτωση στο τοπίο 

και το αισθητικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του έργου.   

9.4 Επιπτώσεις σχετικά με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, ούτε να επιβαρύνει το 

έδαφος της περιοχής.  Στην περιοχή κατάληψης του έργου δεν έχουν εντοπισθεί ειδικά γεωλογικά 

χαρακτηριστικά. Δεν υφίσταται απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, συμπίεση ή σφράγιση εδαφών ούτε 

διάβρωση εδαφών. Αντίθετα προβλέπεται φύτευση στους ελεύθερους χώρους της νέας ΕΕΛ Φοίνικα.  

9.4.1 Φάση Κατασκευής 

Οι χωματουργικές εργασίες αφορούν της εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών και των επιμέρους 

μικρών τεχνικών  (φρεάτια κλπ) τις εκσκαφές για την κατασκευή της νέας ΕΕΛ Φοίνικα. Συνεπώς θα 

υπάρξουν μετατοπίσεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και έως το βάθος τοποθέτησης / 

θεμελίωσης (για τους αγωγούς και τα φρεάτια τις δεξαμενές και τα κτίρια). Δεδομένου ότι το βάθος αυτό 

είναι μικρό και ως επί το πλείστον γίνεται επί του επιφανειακού στρώματος του εδάφους σε συνδυασμό με 

την μικρή επιφάνεια επέμβασης δεν αναμένεται καμιά μεταβολή στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Όσον αφορά την Ε.Ε.Λ. όπου θα κατασκευαστούν δεξαμενές με μεγαλύτερο 

βάθος, για την προστασία της περιοχής των έργων από κατολισθήσεις, θα ληφθούν ειδικά μέτρα 

αντιστήριξης των επιχωμάτων ή εκχωμάτων, καθώς και μέτρα για την προστασία των θέσεων 

δανειοθαλάμων από διάβρωση λόγω βροχοπτώσεων. 

Γενικά δεν θα υπάρχει αλλαγή γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής ούτε γεωλογικές 

καταστροφές ή έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κινδύνους. 

Σχετικά με το έργο του δικτύου αποχέτευσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης  μήκους 

43.5 km περίπου ( βαρυτικοί και καταθλιπτικοί αγωγοί) που αναπτύσσεται επί υφιστάμενων διανοιγμένων 

οδών και τέσσερα (10) αντλιοστάσια που χωροθετούνται στο έρεισμα του δρόμου και σε δημοτικές εκτάσεις 

ελαχιστοποιώντας τις πιθανές επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επιπλέον για το δίκτυο 

μεταφοράς ανακτημένου νερού προβλέπεται κατασκευή δικτύου μήκους 13.6 km. 

Επιπλέον η επίπτωση στα εδαφικά χαρακτηριστικά και στο ανάγλυφο της περιοχής από την κατασκευή των 

προτεινόμενων έργων, συνίσταται και στις εκσκαφές που θα απαιτηθούν για την κατασκευή της. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμώμενες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές): 
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Πίνακας 9.1: Υπολογισμός εκσκαφών προτεινόμενων έργων  

Έργα 
Μήκος/Αριθμός Όγκος Εκσκαφών 

(m3) 

Βαρυτικοί αγωγοί 38.843 μ 
51.000 

Καταθλιπτικοί αγωγοί 4.620 μ 

Αντλιοστάσια 10 Α/Σ 270 

Αγωγοί δικτύου 

διάθεσης 

13.608 μ 
10.900 

ΕΕΛ - 6.500 

Σύνολο  68.670 

Βάσει των ανωτέρω υπολογισμών οι απαιτούμενες εκσκαφές για το σύνολο του έργου ανέρχονται σε 68.670 

m3 περίπου. 

Πίνακας 9.2: Υπολογισμός επιχώσεων προτεινόμενων έργων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την ποσότητα αυτή ένα σημαντικό μέρος περίπου 40% θα επαναχρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των 

σκαμμάτων (26.400m3) επομένως η περίσσεια υλικών για το σύνολο του έργου εκτιμάται σε 42.270m3 

περίπου τα οποία θα πρέπει να διατεθούν κατάλληλα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 10. 

Παράλληλα, η λήψη των απαιτούμενων υλικών που θα απαιτηθούν μπορεί να γίνει από νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα αυξήσουν ως ένα βαθμό το ρυθμό παραγωγής τους είτε από φορητή 

μονάδα παραγωγής. Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των εν λόγω 

λατομείων λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια της αδειοδότησης τους. Το δε θέμα της αποκατάστασης του 

τοπίου στο χώρο των λατομείων, αφορά επίσης στην ίδια τη λειτουργία τους και στη νομοθεσία που τη 

διέπει. 

Η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών από τις εκσκαφές, δεν αναμένεται επίσης να προκαλέσει 

διαφοροποιήσεις στη μορφολογία του εδάφους εάν και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα της 

κείμενης νομοθεσίας και των Π.Ο. 

Οι ποσότητες που θα προκύψουν από τυχόν καθαιρέσεις ή περίσσεια εκσκαφών αυτές ονομάζονται 

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και θα διατεθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1312/24-08-2010 - Αρίθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

Είδος 
Όγκος Επιχώσεων 

(m3) 

Επιχώσεις με 

προϊόντα εκσκαφών 

δικτυών αποχέτευσης 

19.100 

Επιχώσεις με 

προϊόντα εκσκαφών 

δικτυών διάθεσης 

6.000 

Επιχώσεις ΕΕΛ 1.300 

ΣΥΝΟΛΟ 26.400 
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(ΑΕΚΚ)»). Ο κύριος του έργου θα πρέπει να διαχειριστεί τα απόβλητα από τις οικοδομικές εργασίες κατά τη 

φάση κατασκευής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Αποβλήτων Κατασκευής – Κατεδαφίσεων – 

Εκσκαφών (διάθεση σε σύστημα επεξεργασίας ΑΕΚΚ) ή σε νόμιμους αποδέκτες με τους οποίους θα 

εξασφαλίσει συνεργασία ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με το Δήμο. 

Συνολικά λοιπόν αναφέρουμε ότι οι επιπτώσεις στο έδαφος από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων 

είναι πολύ περιορισμένες και πλήρως αναστρέψιμες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

9.4.2  Φάση Λειτουργίας 

Κατά την φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.  

Κατά τη λειτουργία του έργου, οι μεταβολές στα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής θα μπορούσαν να σχετίζονται με προβλήματα αστάθειας του εδάφους ή ρύπανσης του εδάφους 

από τα λιπαντικά και έλαια που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού ή από τυχόν διαρροές 

και υπερχειλίσεις ακαθάρτων. Λόγω του σχεδιασμού του έργου, δεν αναμένεται να προκληθούν 

προβλήματα αστάθειας του εδάφους. 

Επιπλέον, ενδεχόμενη ρύπανση του εδάφους από έλαια, λιπαντικά και διαρροές ή υπερχειλίσεις ακαθάρτων 

ως συνέπεια ατυχήματος ή δυσλειτουργίας θεωρείται μειωμένης πιθανότητας λόγω του τεχνικού και 

λειτουργικού σχεδιασμού του έργου. 

9.5 Επιπτώσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον 

Ως γενική παρατήρηση αναφέρουμε ότι το προτεινόμενο έργο δεν θίγει κανένα βιότοπο ευρωπαϊκής ή 

εθνικής σημασίας από τους καταγραμμένους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Corine ή στο πρόγραμμα Natura. 

9.5.1 Φάση Κατασκευής 

Οι όποιες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα αφορούν τις χωματουργικές εργασίες για την τοποθέτηση των 

αγωγών την κατασκευή των φρεατίων, δεξαμενών και κτιριακών της Ε.Ε.Λ. Δεδομένου της έλλειψης  

οργανωμένης βλάστησης στην περιοχή δεν θα υπάρξει αποψίλωση δασικής βλάστησης ή σημαντικών ειδών 

των οικοσυστημάτων της περιοχής, ενώ η ζώνη κατάληψης περιορίζεται σε μικρή έκταση. 

Στον χώρο δε  επέμβασης τους Ε.Ε.Λ., δεν υπάρχει οργανωμένη βλάστηση και επομένως δεν θα απαιτηθεί 

η εκρίζωση και η καταστροφή ούτε ενός δένδρου. 

Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές 

διαφορικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης για τους ακόλουθους λόγους: 

• Οι αγωγοί αποχέτευσης οδεύουν επί υφιστάμενους διανοιγμένους δρόμους 

• Η περιοχή επέμβασης αποκαθίσταται στην αρχική της μορφή μετά την κατασκευή. 

Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην βλάστηση της περιοχής εκτός από μια μικρού πλάτους 

ζώνη εκατέρωθεν του άξονα των δρόμων, λόγω της παραγωγής σκόνης. 

Μπορεί να υπάρξει διατάραξη της πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης, κυρίως από 

το θόρυβο των μηχανημάτων, η όποια όμως επιβάρυνση θα σταματήσει μετά το πέρας των εργασιών. Δεν 

αναμένεται μεταβολή ποικιλίας ή αριθμού ή μεταβολή στις μετακινήσεις ή εισαγωγή νέων ειδών σε κάποια 

περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ειδών χερσαίας πανίδας και πτηνοπανίδας από τις εργασίες 

κατασκευής των έργων. 

Οι βασικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στην πανίδα, εστιάζονται κυρίως στα 

μεγάλα θηλαστικά, και την ορνιθοπανίδα και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

• Περιοδική ή μόνιμη απομόνωση λόγω παρεμπόδισης στις μετακινήσεις της χερσαίας πανίδας. Στην 

περίπτωση του δικτύου αποχέτευσης η παρεμπόδιση αυτή θα είναι προσωρινή και δεν δύναται να 

μεταβάλει τις συνθήκες διαβίωσης της πανίδας. 
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• Άμεση (ατυχηματική) θανάτωση κυρίως σε νυκτόβια αρπακτικά είδη, θηλαστικά και ερπετά από κακούς 

χειρισμούς εργοταξιακών μηχανημάτων. Το μέγεθος του έργου, η διάρκεια της περιόδου κατασκευής 

και η εμπειρία του εργολάβου διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση τέτοιων επιπτώσεων. 

• Όχληση ειδών από εκπομπές ρύπων (κυρίως σκόνης). Οι εκπομπές ρύπων κατά την φάση κατασκευής, 

θα δημιουργήσουν μια τοπική επιβάρυνση η οποία θα είναι περιορισμένη χωρικά και χρονικά. 

• Επίδραση σε προστατευόμενα είδη. Δεν εντοπίζονται προστατευόμενα είδη στην άμεση και ευρύτερη 

περιοχή μελέτης. 

9.5.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται η αποψίλωση βλάστησης ή η κατάληψη οικοτόπων τους 

περιοχής.   

Σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων υπάρχει η ενδεχόμενη ρύπανση οικοτόπων, ως απόρροια 

υπερχείλισης των αντλιοστασίων σε περίπτωση βλάβης των αντλιών και κακής ποιότητας εκροής 

επεξεργασμένων λυμάτων. Το ενδεχόμενο όμως αυτό αντιμετωπίζεται πλήρως με τη λήψη των κατάλληλων 

προληπτικών μέτρων (π.χ. εφεδρικές αντλίες, εφεδρική ισχύς, επαρκής αποθηκευτικότητα των βαρυτικών 

αποχετευτικών αγωγών για την προσωρινή κατακράτηση), ορθού σχεδιασμού της ΕΕΛ και συνεχής 

παρακολούθηση της λειτουργίας της ΕΕΛ και της ποιότητας των λυμάτων εκροής.  

Δεν αναμένεται να προκληθούν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στην 

πανίδα κατά τη φάση λειτουργίας. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής από την 

λειτουργία του έργου καθώς ο παραγόμενος θόρυβος από τους ηλεκτροκινητήρες των αντλιοστασίων είναι 

μικρός και περιορίζεται στον υπόγειο χώρο. Επίσης από την λειτουργία της ΕΕΛ ο παραγόμενος θόρυβος 

είναι εντός των προβλεπομένων ορίων και δεν αναμένεται να προκαλέσει εκφοβισμό και απομάκρυνση τους 

πανίδας της περιοχής. Επιπλέον, οι θορυβώδεις μονάδες της ΕΕΛ θα βρίσκονται εντός κτιρίων στέγασης 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος. 

Συνεπώς κατά τη λειτουργία του εξεταζόμενου έργου, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα 

και την πανίδα της περιοχής μελέτης, στην περίπτωση φυσικά που τηρούνται οι εγκεκριμένοι 

περιβαλλοντικοί όροι του έργου. 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Γενικά η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) λειτουργεί για την περιοχή που εξυπηρετεί 

προσελκυστικά στην εγκατάσταση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως κατοικία, τουρισμός - αναψυχή 

κλπ. αλλά σε μία ακτίνα 500 μ. περιμετρικά αυτής παρουσιάζει περιορισμένο οικιστικό ή αναπτυξιακό 

ενδιαφέρον.   

9.6.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον σχετίζονται με τυχόν 

μεταβολές στις χρήσεις γης, στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και 

του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

Η μεταβολή στις χρήσεις γης και στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, 

σχετίζεται με τις εκσκαφές για την εγκατάσταση των αγωγών ακαθάρτων, την κατασκευή των αντλιοστασίων 

ακαθάρτων και με την προσωρινή κατάληψη του εργοταξίου και των χώρων προσωρινής απόθεσης υλικών 

εκσκαφής. 

Σχετικά με την τοποθέτηση του αγωγών ακαθάρτων, η όδευσή τους θα γίνει επί υφιστάμενων δημοτικών 

δρόμων. Τέλος η ΕΕΛ είναι θα είναι κατασκευασμένη σε ιδιωτική αγροτική έκταση που εξαγοράστηκε από 

το Δήμο για το σκοπό αυτό. 

Από την κατασκευή του έργου, δεν έχουν προκληθεί επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στην διάρθρωση του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, παρά μόνοι οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
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της δημόσιας υγείας στους οικισμούς όπως και την ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων. 

Σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής,  όπως έχει αναφερθεί στην άμεση περιοχή 

επέμβασης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία, παρ’ όλαυτά θα υπάρχει 

έγκαιρη και συνεχής συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία κατά τις κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

9.6.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένονται αλλαγές στις χρήσεις γης καθώς τα εκτελούμενα 

έργα είναι υπόγεια. Οι υπέργειες και μόνιμες κατασκευές εντός της ΕΕΛ είναι οι πάσης φύσεως 

εγκαταστάσεις όπως δεξαμενές, κτίρια εξοπλισμού, κτίρια διοίκησης τα οποία έχουν σχεδιαστεί  κατάλληλα 

ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της περιοχής.  

9.7 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

9.7.1 Φάση Κατασκευής 

Τα προτεινόμενο δίκτυο μεταφοράς επεξεργασμένων καθώς και τα δίκτυα μεταφοράς ανακτημένου νερού 

θα διέρχονται από υφιστάμενους διανοιγμένους δρόμους, μακριά από τους θεσμοθετημένους 

αρχαιολογικούς χώρους, συνεπώς δεν αναμένονται οχλήσεις. Επιπλέον τα προτεινόμενα Α/σ τοποθετούνται 

υπόγεια επί ή στο έρεισμα των δρόμων και συνεπώς δεν αναμένονται οχλήσεις. Τέλος η ΕΕΛ κατασκευάζεται 

σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 

9.7.2 Φάση Λειτουργίας 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

9.8 Επιπτώσεις στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις  

9.8.1 Φάση Κατασκευής 

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής θα είναι θετικές και αρνητικές. Πιο 

συγκεκριμένα, η ύπαρξη του εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην περιοχή θα έχει θετικές 

επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της νήσου, οι οποίες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες στην 

περίπτωση απασχόλησης τοπικού εργατικού δυναμικού. Επίσης, η βελτίωση και επέκταση των υποδομών 

συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας - διάθεσης των λυμάτων των οικισμών της περιοχής μελέτης 

αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να έχει έμμεσες 

θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις σχετίζονται με τη δημιουργία τοπικών κυκλοφοριακών προβλημάτων κατά τη φάση 

κατασκευής εξαιτίας της διάνοιξης σκαμμάτων και της κίνησης των φορτηγών που μεταφέρουν τα υλικά 

εκσκαφών. Ο προσεκτικός χειρισμός των οδηγών (χαμηλή ταχύτητα, περιορισμένη χρήση της κόρνας) και η 

κάλυψη της καρότσας όταν μεταφέρονται λεπτόκοκκα υλικά μπορεί να αμβλύνει τις αρνητικές επιδράσεις. 

Σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του έργου, ως άμεση, μικρή, θετική επίδραση στην οικονομία της 

περιοχής, αναφέρεται η ύπαρξη του εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου στη νήσο κατά την φάση 

κατασκευής του έργου. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, χρησιμοποιείται ο δείκτης «Ισοδύναμα 

ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας» ο οποίος προσδιορίζει τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την 

διάρκεια κατασκευής ενός έργου. Οι θέσεις αυτές αναφέρονται στην πρόσκαιρη απασχόληση που 

δημιουργείται καθ’ όλο το διάστημα που διαρκεί η κατασκευή των έργων και οι οποίες θα πάψουν να 

υφίστανται όταν θα τελειώσει αυτή (δεν πρέπει να συγχέονται με τις μόνιμες θέσεις εργασίας που 

δημιουργεί ένα έργο). 
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Με βάση τον παραπάνω ορισμό, τον προϋπολογισμό του έργου και τον τύπο προσδιορισμού (Θ.Ε.Κ.Υ.= 

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ * % ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ) / (ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΟ) προκύπτει ότι το υπό εξέταση έργο θα 

δημιουργήσει 127 θέσεις εργασίας3  κατά τη διάρκεια υλοποίησης του. 

9.8.2   Φάση Λειτουργίας 

Η βελτίωση και επέκταση των υποδομών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών της περιοχής 

μελέτης αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να έχει 

έμμεσες θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. 

9.9 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

9.9.1 Φάση Κατασκευής 

Από όλους τους τύπους υποδομών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

αναμένονται πολύ μικρές επιπτώσεις μόνο στο οδικό δίκτυο και ειδικότερα στο τοπικό δίκτυο του οικισμού 

του Φοίνικα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, θα υπάρξουν τοπικής σημασίας μεταβολές της 

κυκλοφορίας. Η κίνηση στους τοπικούς δρόμους θα αυξηθεί δεδομένης της κίνησης μηχανημάτων και 

οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών, καθώς και εργαζομένων. 

Δεδομένου όμως ότι η άμεση περιοχή μελέτης δεν είναι κυκλοφοριακά πολυσύχναστη, οι επιπτώσεις 

κρίνονται ως ασθενείς. 

Το έργο λόγω της φύσης του πιθανόν να έχει επίδραση στις άλλες τεχνικές υποδομές της περιοχής μελέτης 

(δίκτυα ύδρευσης, τηλεφωνίας κλπ) καθώς οι αγωγοί θα διέρχονται πλησίον αυτών και απαιτείται η 

προσεκτική εκσκαφή των ορυγμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών ώστε να μην καταστρέφονται 

τμήματα των άλλων κοινωφελών δικτύων. 

9.9.2   Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να αυξήσει την κυκλοφορία στην περιοχή. Επιπλέον, οι υφιστάμενοι 

δρόμοι δεν είναι κυκλοφοριακά πολυσύχναστοι και επομένως οι μετακινήσεις λόγω της συντήρησης του 

έργου δεν αναμένεται να δημιουργήσουν κυκλοφορικά προβλήματα. Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στο 

κυκλοφοριακό δίκτυο εκτιμώνται ότι θα είναι αμελητέες. 

Όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, η λειτουργία του έργου θα προκαλέσει αύξηση κατανάλωσης αυτής. 

Τα προβλεπόμενα έργα αναμένεται να έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές της 

περιοχής, καθώς θα αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες υποδομές κοινωνικών παροχών των οικισμών. 

9.10 Συσχέτιση με ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Το εξεταζόμενο έργο δεν έχει άμεση συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτές περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 8.9. Θετικές αναμένονται οι 

ανθρωπογενείς πιέσεις στους υπόγειους υδατικούς πόρους καθώς θα σταματήσει να λειτουργεί σημαντικός 

αριθμός βόθρων. Το εκτελούμενο έργο αποτελεί στοιχείο περιβαλλοντικής υποδομής αποσκοπώντας στον 

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα αστικά λύματα των κατοίκων των οικισμών Φοίνικα, 

Ποσειδωνία, Βήσσα, Αδειατά και Γαλησσά. Έτσι, θα περιορίσει τις σχετικές ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

περιβάλλον.  

9.11 Επιπτώσεις του έργου στην ποιότητα του αέρα 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου ως προς την 

ατμοσφαιρική ρύπανση που θα προκύψει από την κατασκευή και λειτουργία των νέων έργων αποχέτευσης. 

 
3 (10.280.000 * 25%) / 20.250 
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9.11.1 Φάση Κατασκευής 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, λόγω έλλειψης μετρήσεων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή μελέτης, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην άμεση 

περιοχή μελέτης δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ποσοτικά στοιχεία. Ως εκ τούτου η εκτίμηση που 

επιχειρείται παρακάτω είναι κυρίως ποιοτική. Η ποιότητα του υφιστάμενου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

στην άμεση περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Λόγω τους απουσίας βιομηχανικής 

δραστηριότητας στην περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν υφίστανται προβλήματα βιομηχανικής αέριας 

ρύπανσης, ενώ η ρύπανση από την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων αν και τους καλοκαιρινούς μήνες 

είναι αυξημένη λόγω της τουριστικής κίνησης, εκτιμάται ότι κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της 

απόστασης από τον κεντρικό δρόμο τους μικρής κίνησης και του περιορισμένου οδικού δικτύου τους 

περιοχής στην οποία κατασκευάζεται το έργο. 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων προβλέπεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εκπομπές σκόνης, 

αέριων ρύπων και οσμών καυσαερίων από τα μηχανήματα εκσκαφών, διαμόρφωσης των ορυγμάτων και 

σκυροδέτησης των φρεατίων, δεξαμενών κλπ. Οι εκπομπές αυτές αναμένονται μικρές, τοπικής και 

περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αντιστρέψιμες. Τα οχήματα θα πηγαινοέρχονται στο χώρο των 

εργασιών, ενώ για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση 

κατασκευής θα πρέπει κατά την μεταφορά και απόθεση των γαιωδών υλικών να λαμβάνονται μέτρα 

προστασίας που θα περιλαμβάνουν διαβροχή ή επικάλυψη των σωρευμένων γαιωδών υλικών ιδίως κατά 

τους θερινούς μήνες. Επιπλέον, η συχνή διαβροχή των περιοχών εκχωμάτωσης, μετώπων και προϊόντων 

εκσκαφής και σωρών υλικών, των επιφανειών των οδών κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων, η εναπόθεση 

υλικών σε σωρούς χαμηλού ύψους και η συστηματική συντήρηση οχημάτων και εξοπλισμού συμβάλλουν 

στη μείωση τους επιβάρυνσης τους ατμόσφαιρας. 

Σε κάθε περίπτωση όμως οι επιπτώσεις της σκόνης αυτής στον ανθρώπινο πληθυσμό θα είναι πρόσκαιρες, 

καθώς το σημαντικό μέγεθος των κόκκων και η αδρανής σύσταση τους υποδηλώνουν την έλλειψη 

τοξικότητας, που θα μπορούσε να προκαλέσει μακροχρόνια βλάβη της ανθρώπινης υγείας. 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα είναι παροδικές και μικρής έκτασης. 

Κατά την φάση κατασκευής των έργων, οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον σχετίζονται με τις 

κάτωθι ομάδες διεργασιών: 

• χωματουργικές και λοιπές εργασίες κατασκευής, 

• κίνηση οχημάτων που εμπλέκονται στην κατασκευή (φορτηγά, εκσκαφείς, μπουλντόζες) 

• μεταβολές στην κίνηση των διερχόμενων οχημάτων εξαιτίας αλλαγών της κυκλοφοριακής ροής 

Η ατμοσφαιρική συνεισφορά των (κατά πλειοψηφία) πετρελαιοκίνητων οχημάτων της 2ης ομάδας 

διεργασιών θεωρείται αμελητέα, δεδομένου ότι το μέγεθος του έργου και ο όγκος των χωματουργικών 

εργασιών είναι σχετικά μικροί. Συνεπώς εκτιμάται ότι οι πρόσθετες εκπομπές ρύπων CO, ΝΟx, SO2 και PM 

στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την κίνηση των μηχανημάτων εκσκαφής και μεταφοράς πλεονάζοντος 

υλικού θα είναι μικρές και βραχυχρόνιες. 

Η ατμοσφαιρική συνεισφορά της 3ης ομάδας διεργασιών αναμένεται μικρή, βραχυχρόνια και αντιστρεπτή 

ενώ εντοπίζεται κυρίως στα σημεία επέμβασης πλησίον οικιστικών ενοτήτων. Επιπλέον το προτεινόμενο 

δίκτυο μεταφοράς επεξεργασμένων θα κατασκευαστεί σταδιακά και κατά τον δυνατόν εκτός τουριστικής 

περιόδου ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή μεταβολή της υφιστάμενης κυκλοφοριακής ροής. 

Ουσιαστικά ο σημαντικότερος ατμοσφαιρικός ρύπος που προκύπτει κατά την φάση κατασκευής του 

εξεταζόμενου έργου είναι η σκόνη, η οποία προέρχεται από την 1η ομάδα διεργασιών κατά τη φάση 

κατασκευής του  προτεινόμενου αποχετευτικού  δικτύου (κυρίως) και που δημιουργείται από: 

 Αποξέσεις και κονιοποίηση της επιφάνειας των υλικών που ευρίσκονται εντός του σκάμματος. 

Ειδικά για την κίνηση (φορτηγών και άλλων) οχημάτων σε ξηρό και χαλαρό έδαφος (μη 
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ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα), η ποσότητα της αναδευόμενης σκόνης αυξάνει με την ταχύτητα 

του οχήματος, ενώ η συγκέντρωση της μειώνεται με την απόσταση (λόγω καθιζήσεως της σκόνης). 

 Μηχανικής φύσεως διαταραχές εδαφικών υλικών που χαρακτηρίζονται από χαμηλή συνοχή, π.χ. 

εκσκαφές, αποθέσεις και άλλες χωματουργικές εργασίες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ βαρέα 

οχήματα ειδικής χρήσεως (όπως εκσκαφείς και μπουλντόζες) παράγουν μεγάλες ποσότητες σκόνης, 

οι περίοδοι λειτουργίας τους είναι μικρότεροι συγκρινόμενοι με την κίνηση (φορτηγών) οχημάτων 

σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. 

 Μεταφορά και διανομή χώματος και άλλων εύκολα θρυμματιζόμενων υλικών,  

 Ανάμιξη και επεξεργασία αυτών των υλικών κατά τις μετέπειτα φάσεις κατασκευής, 

 Παράσυρση από τον άνεμο σωματιδίων σκόνης που έχουν ήδη εκτεθεί με προηγούμενες 

κατασκευαστικές εργασίες (πχ εκσκαφές). Ο ρόλος των μετεωρολογικών συνθηκών στον παρόντα 

μηχανισμό είναι εμφανής. 

Η σκόνη που δημιουργείται από τις παραπάνω διαδικασίες (fugitive dust) δεν απορρίπτεται στην 

ατμόσφαιρα με ένα καθορισμένο ρεύμα ροής, ενώ η επίδραση των παραπάνω δραστηριοτήτων γένεσης 

σκόνης στην ατμοσφαιρική ποιότητα εξαρτάται από την ποσότητα και το δυναμικό παράσυρσης των 

σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα. Τα μεγαλύτερα σωματίδια καθιζάνουν κοντά στην πηγή, ενώ τα 

λεπτότερα σωματίδια διασκορπίζονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η απόσταση που μπορεί να 

παρασυρθούν τα λεπτότερα σωματίδια εξαρτάται από το αρχικό ύψος διάχυσής τους στην ατμόσφαιρα, τη 

ταχύτητα καθίζησης και το βαθμό ατμοσφαιρικής ανατάραξης.  

Θεωρητικοί υπολογισμοί παρουσιάζουν ότι, για μια τυπική μέση ταχύτητα ανέμου 16km/hr, σωματίδια με 

διάμετρο μεγαλύτερη των 100 μm καθιζάνουν εντός απόστασης 6-9m από το σημείο εκπομπής τους. Τα 

σωματίδια διαμέτρου 30-100μm συνήθως υφίστανται παρεμπόδιση στην καθίζηση τους και ανάλογα με τον 

βαθμό ατμοσφαιρικής ανατάραξης καθιζάνουν εντός περίπου 30–150m από το σημείο εκπομπής. Τα 

μικρότερα σωματίδια παρουσιάζουν μικρές ταχύτητες καθίζησης λόγω βαρύτητας με αποτέλεσμα το 

ποσοστό καθίζησης να επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική ανατάραξη.  

Για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ζητήματος, η ποσοτικοποίηση των εκπομπών σκόνης, κατά την φάση 

κατασκευής του έργου, βασίστηκε στην χρήση κατάλληλων συντελεστών εκπομπής σύμφωνα με τις οδηγίες 

του εγχειριδίου AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Fifth Edition, Volume I & II, ΕPΑ. Στον 

υπολογισμό των συντελεστών εκπομπής λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικές παράμετροι όπως ο άνεμος, 

το ποσοστό υγρασίας και το είδος του μεταφερόμενου υλικού, η εποχή, οι τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες 

και διάφοροι παράγοντες κυκλοφορίας (βάρος οχημάτων, ταχύτητα, ποσοστό αργίλου και υγρασίας του 

δρόμου κ.ά.). 

Το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση  δεν είναι δυνατή η ακριβής διαμόρφωση του μητρώου μηχανημάτων και 

εργασιών (π.χ. είδος μηχανημάτων, δυναμικότητα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, κλπ) που θα 

λάβουν μέρος στις επιμέρους δραστηριότητες κατασκευής του έργου, επιτρέπει μια προσεγγιστική μόνο 

εκτίμηση των φόρτων σκόνης που θα προκύψουν από κάθε επιμέρους δραστηριότητα. 

Για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου θεωρούμε ότι το μέτωπο εργασιών θα έχει μήκος περί τα 

200m, θα χρησιμοποιηθούν ένας εκσκαφέας, ένας προωθητής, ένας φορτωτής και δύο φορτηγά (25 τόνων), 

ενώ κάθε φορτηγό θα φορτώνεται μία φορά την ώρα για την μεταφορά της περίσσειας των υλικών. Το 

φορτίο σκόνης (g/hr) που προκύπτει από τις διάφορες δραστηριότητες κατά την φάση κατασκευής 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας 9.3: Φόρτος σκόνης κατά τη διάνοιξη τυπικού σκάμματος 

Διεργασία Ρυθμός Εκπομπής PM10 (g/hr) 

Εργασίες εκσκαφέα & προωθητή 150 

Φόρτωση υλικού εκσκαφών σε φορτηγό 25 

Κίνηση φορτηγών (χωμάτινη οδός) 33 

Σύνολο Εργασιών Κατασκευής 208 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης (PΜ10) στην περιοχή, που οφείλονται στην ανωτέρω 

δραστηριότητα, πραγματοποιείται αριθμητική προσομοίωση διασποράς με τον κώδικα SCREEN3 (Screening 

Air Dispersion Model) της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (US-ΕΡΑ). Η ισχύς των 

διαφόρων δραστηριοτήτων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας AP-42, 

αθροίστηκε και ο χώρος (μέτωπο) εργασιών προσομοιάστηκε με επιφανειακή πηγή ρύπανσης. Το μοντέλο 

δίνει την δυνατότητα προσομοίωσης για το δυσμενέστερο σενάριο μετεωρολογικών συνθηκών 

(συνδυασμός ταχύτητας ανέμου και ατμοσφαιρικής σταθερότητας) που οδηγεί στις μεγαλύτερες εδαφικές 

συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση εφαρμογής του δυσμενέστερου σεναρίου, οι συγκεντρώσεις ΡΜ10 (μέγιστη συγκέντρωση 

1-hr) που αναμένονται σε διάφορες αποστάσεις από το μέτωπο εργασιών παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα. Οι συγκεντρώσεις αυτές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αναμένονται για εξαιρετικά ευσταθείς 

συνθήκες ατμόσφαιρας και χαμηλή ταχύτητα ανέμου 1m/sec (1 Beaufort σχεδόν άπνοια) με κατεύθυνση 

κάθετα στο μέτωπο εργασιών. Για την αναγωγή των υπολογισμών, που αφορούν συγκεντρώσεις ΡΜ10 σε 

χρονικό διάστημα 1 ώρας, σε συγκεντρώσεις 24-ώρου χρησιμοποιείται συντελεστής ίσος με 0,4 (C24h = 

C1h*0.4). 

Πίνακας 9.4: Μέγιστες συγκεντρώσεις PM10 στην περιοχή μετώπου εργασιών (δυσμενέστερο 
σενάριο λειτουργίας) 

Απόσταση 
Μέγιστη 1-hr συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Μέγιστη 24-hr συγκέντρωση (μg/m3) 

20 78.24 31.29 

50 123.6 49.44 

80 101.5 40.6 

100 81.08 32.43 

200 31.20 12.48 

300 16.52 6.60 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για το δυσμενέστερο σενάριο λειτουργίας και 

μετεωρολογικών συνθηκών, οι μέγιστες συγκεντρώσεις 24-hr PM10 σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 50m 

από τα όρια του μετώπου εργασιών, αναμένονται χαμηλότερες του ορίου των 50μg/m3 που καθορίζει η ΚΥΑ 

14122/549/2011 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Κατά συνέπεια οι επιπτώσεις από την σκόνη 

αναμένονται πολύ μικρές και περιορίζονται αποκλειστικά στο στενό χώρο του μετώπου εργασιών. 

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η παραγωγή σκόνης θα μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στους Ανθρωπογενείς δέκτες, η οποία όμως δεν αναμένεται να ξεπεράσει την αφομοιωτική 

ικανότητα της ατμόσφαιρας. Επιπλέον η παρουσία ανέμων υψηλής έντασης στην περιοχή μελέτης, 
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δημιουργεί συνθήκες καλύτερης διάχυσης της σκόνης και περιορισμού των όποιων επιπτώσεων στους 

ανθρωπογενείς δέκτες. 

Συνολικά λοιπόν εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την παραγωγή της σκόνης θα είναι μέτρια σημαντικές, και 

άμεσα αναστρέψιμες λόγω της αφομοιωτικής ικανότητας της ατμόσφαιρας μέσω των μηχανισμών 

διάχυσης, και της περιορισμένης διάρκειας κατασκευής των έργων. 

9.11.2 Φάση Λειτουργίας 

9.11.2.1 Αέριοι Ρύποι 

Συνήθως η σημαντικότερη όχληση από ένα έργο αποχέτευσης (δίκτυα, αντλιοστάσια) είναι οι δυσοσμίες. Η 

όχληση που προκαλούν οι οσμές οφείλεται κυρίως στο υδρόθειο (H2S) που παράγεται ως προϊόν 

βιοαποικοδόμισης των θειούχων συστατικών των αποβλήτων σε αναερόβιες συνθήκες. Η διαδικασία 

επιτελείται από μια ειδική κατηγορία αναερόβιων βακτηρίων που ανάγουν τα θειούχα συστατικά των 

αποβλήτων σε υδρόθειο. Σε μικρότερη συγκέντρωση στα οσμαέρια υπάρχει η αμμωνία (NH3 - όριο 

ανίχνευσης 0,0027ppm) ως προϊόν χώνευσης των αζωτούχων συστατικών ενώ σε πολύ μικρότερη 

συγκέντρωση άλλες ουσίες όπως μερκαπτάνες, αρωματικές ενώσεις, αλδεϋδες, κετόνες κ.α. τα οποία 

αναφέρονται και ως VOC (Volatile Organic Compounds).  

Η παραγωγή των οσμηρών συστατικών στα αποχετευτικά δίκτυα ευνοείται από την ζέστη, την χαμηλή ροή 

νερού στις αποχετεύσεις (κυρίως τις νυχτερινές ώρες), τις μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν τα 

λύματα μέχρι να φτάσουν στην ΕΕΛ και τις επικαθίσεις γλοιώδους ύλης σε διάφορα σημεία του εξοπλισμού. 

Χαρακτηριστικό τους σε σχέση με τη σύσταση άλλων οσμαερίων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι η 

πολύ χαμηλή συγκέντρωση ως προς τα συστατικά που προκαλούν τη δυσοσμία, της τάξης από μερικά ppb 

έως κάποια ppm το καθένα. Στον πίνακα 6-7 παρουσιάζονται αποτελέσματα μετρήσεων για συγκεκριμένες 

οσμαέρια που παράγονται στα αποχετευτικά δίκτυα. Επισημαίνουμε ότι το H2S χάνει την χαρακτηριστική 

του οσμή (σάπιο αυγό) στα 50ppm ενώ για μικρότερες τιμές δεν είναι ανιχνεύσιμο από τον ανθρώπινο 

οργανισμό μέσω της όσφρησης. 

Πίνακας 9.5: Μέση Συγκέντρωση οσμαερίων σε αποχετευτικά δίκτυα (Πηγή: R.Stuetz & 
F.Frechen, 2001) 

Στοιχείο Μέση συγκέντρωση (ppb) Εύρος συγκεντρώσεων (ppb) 

Υδρόθειο (H2S) 23,9 15 – 38 

Ανθρακικά Δισουλφίδια (Cn-

S-S-Cn) 
0,8 0,2 – 1,7 

Μέθυλο Μερκαπτάνες 148 11 – 322 

Διμέθυλο-σουλφίδιο (CH3-S-

CH3) 
10,6 3 – 27 

Διμέθυλο-δισουλφίδιο (CH3-

S-S-CH3) 
52,9 – 

Διμεθυλαμίνη (CH3-NH-CH3) 210 – 

Τριμεθυλαμίνη [(CH3)3-N] 78 – 

n-Προπυλαμίνη 33 – 

Ινδόλες  270 – 

Σκατόλες (C9H9N) 700 – 

Το επίπεδο των κακοσμιών ενός αποχετευτικού δικτύου εξαρτάται άμεσα από την παραγωγή H2S, η οποία 

με την σειρά της εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων: 
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 Παρουσία Θειικών ιόντων (SO4--) στα λύματα. 

 Ποιότητα και ποσότητα βιοαποικοδομίσιμης οργανικής ύλης η οποία χρησιμοποιείται ως 

υπόστρωμα για την αναγωγή των SO4-- σε H2S. 

 Θερμοκρασία. Τα Θειο-αναγωγικά βακτήρια εξαρτώνται άμεσα από αυτήν. 

 pH. Τα Θειο-αναγωγικά βακτήρια ενεργοποιούνται σε pH 5,5 – 9. 

 Διαστάσεις αγωγού αποχέτευσης. Το H2S παράγεται στην βιοστοιβάδα (biofilm) με αποτέλεσμα σε 

αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, ο ρυθμός παραγωγής του να είναι μικρότερος από ότι σε μικρής 

διαμέτρου. 

 Ταχύτητα ροής λυμάτων. Όταν η ταχύτητα ροής σε έναν αγωγό είναι της τάξης του 0,8-1m/s η 

βιοστοιβάδα είναι ιδιαίτερα λεπτή. 

 Ο αναερόβιος χρόνος παραμονής των λυμάτων κατά την διάρκεια μεταφοράς τους επηρεάζει την 

συγκέντρωση H2S στα λύματα. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι το μεγάλο μήκος αποχετευτικού δικτύου, , και η 

συνεπακόλουθη παρουσία συνολικά δέκα αντλιοστασίων, θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες 

σηπτικότητας των λυμάτων και συνεπακόλουθη παραγωγή H2S, ειδικά τους χειμερινούς μήνες όπου η 

παροχή ακαθάρτων είναι περιορισμένη. Το πρόβλημα της σηπτικότητας των λυμάτων θα αντιμετωπιστεί με 

διατάξεις πολλαπλών αντλιών (2 ή 3 κατά περίπτωση) ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής των ακαθάρτων 

στα αντλιοστάσια, ενώ όλα τα αντλιοστάσια θα φέρουν κατάλληλο σύστημα απόσμησης (χρήση βιόφιλτρου, 

ενεργού άνθρακα κλπ.) για την αντιμετώπιση – εξουδετέρωση των οχληρών οσμών που πιθανών να 

αναπτυχθούν. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής του έργου της ΕΕΛ σχετίζονται 

με την παραγωγή σταγονιδίων και οσμών και την εκπομπή πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs). 

Παραγωγή και διάχυση σταγονιδίων: Γενικά στις μονάδες επεξεργασίας κατά τον αερισμό των λυμάτων 

παράγονται σταγονίδια-αιωρήματα (aerosols) που αποτελούνται από μικροσκοπικά στερεά ή υγρά 

σωματίδια που διαχέονται στον αέρα. Τα αιωρήματα παράγονται κυρίως όταν τα λύματα βρίσκονται υπό 

ισχυρή ανάδευση στη δεξαμενή αερισμού προκαλούμενη από επιφανειακούς αεριστήρες. Κάποια ποσότητα 

αιωρημάτων παράγεται ακόμη και κατά τον αερισμό με βραδύστροφους αεριστήρες. Αντίθετα η 

χρησιμοποίηση του συστήματος, εμποδίζει τη δημιουργία αιωρημάτων και βέβαια η χρήση κλειστών 

βιοαντιδραστήρων αποκλείει εντελώς τη δημιουργία τους. 

Παραγωγή οσμών και εκπομπή VOCs: Κατά τη λειτουργία της μονάδας μπορεί να δημιουργηθούν 

δυσάρεστες οσμές από τα οργανικά ή ανόργανα αέρια που περιέχονται στα ανεπεξέργαστα απόβλητα ή 

δημιουργούνται κατά τις διάφορες φάσεις κατά την επεξεργασία. Οι δυσοσμίες προκαλούνται από τη 

δημιουργία θυλάκων ανάπτυξης σηπτικών συνθηκών σε δυσπρόσιτα σημεία της μονάδας ή σε περιοχές 

όπου συσσωρεύονται διάφορα υλικά και δεν απομακρύνονται έγκαιρα. Συνήθως προέρχονται από ζυμώσεις 

που ενισχύονται όταν συντελούνται σε θερμό κλίμα. Η χημική φύση των οσμών μπορεί να περιλαμβάνει τις 

εξής ουσίες: Υδρόθειο, μερκαπτάνες  (θειόλες), θειούχες οργανικές ενώσεις, πτητικά κατώτερα οργανικά 

οξέα  (όπως οξικό, προπιονικό, βουτυρικό), αμμωνία, αμίνες, κορεσμένες και ακόρεστες αλδεϋδες, 

αλκοόλες, υδρογονάνθρακες, κετόνες, σκατόλη. 

Οι οσμές εντοπίζονται κυρίως στα παρακάτω σημεία της μονάδας: 

• Μονάδα υποδοχής των λυμάτων και μονάδες προεπεξεργασίας  (φρεάτιο υποδοχής, εσχαρισμός, 

αμμοσυλλέκτες). Οι οσμές μπορεί να είναι έντονες στο σημείο αυτό κυρίως όταν υπάρχει μικρή ταχύτητα 

εισόδου. 

• Δεξαμενή υποδοχής και προαερισμού βοθρολυμάτων. Στις μονάδες αυτές θα γίνεται απαγωγή αέρα προς 

το σύστημα απόσμησης της προεπεξεργασίας λυμάτων. 

• Δεξαμενές αερισμού κυρίως λόγω των aerosols. 
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• Δεξαμενές καθίζησης σε περίπτωση κακής λειτουργίας, όπωςς με την εμφάνιση του φαινομένου 

επαναιώρησης λάσπης (bulking) 

• Επεξεργασία λάσπης.   

• Οσμές στα αντλιοστάσια. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιθανές οχλήσεις από τις μονάδες μιας ΕΕΛ μικρού – μεσαίου 

μεγέθους με παρατεταμένο αερισμό παραθέτοντας συνιστώμενες ελάχιστες αποστάσεις για κάθε μονάδα 

από γειτονικές κατοικημένες περιοχές, χωρίς να έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας. Σε περίπτωση που 

ακολουθούνται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως στο μελετώμενο έργο με τις μονάδες απόσμησης, οι 

αποστάσεις αυτές μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερες. 

 

Σημειώνεται ότι πολλές από τις παραπάνω οχλήσεις μειώνονται απομακρυνόμενες από τις εστίες 

δημιουργίας τους και εκμηδενίζονται στα όρια της ΕΕΛ. Τα σταγονίδια π.χ. υφίστανται μείωση κατά 90% σε 

απόσταση 25m από τη θέση εκπομπής τους, ενώ 50% μείωση υφίστανται και οι δημιουργούμενοι από τους 

αεριστήρες θόρυβοι σε απόσταση 100m. 

Στο υπό μελέτη έργο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι: 

• Η μονάδα υποδοχής των λυμάτων βρίσκεται εντός κλειστού φρεατίου 

• Η μονάδα προεπεξεργασίας (εσχαρισμός, αμμοσυλλέκτης λεπτοεσχάρωση) είναι compact 

• Η μονάδα επεξεργασίας λάσπης βρίσκεται επίσης εντός κτιρίου σε κλειστή συμπαγής μονάδα 

Συνοψίζοντας, κατά τη λειτουργία του έργου, οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής του έργου 

σχετίζονται με την παραγωγή σταγονιδίων και οσμών. Οι εκπομπές οσμής και σταγονιδίων είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν οχλήσεις στους ανθρώπους, ανάλογα με την έντασή τους και την απόσταση των ανθρώπων 

(αποδέκτες) από το σημείο εκπομπής. Η όχληση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της οσμής στη θέση των 

αποδεκτών και επηρεάζεται σημαντικά από τη διασπορά των οσμών που είναι ανάλογη της απόστασης. 
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Στην περίπτωση που ακολουθούνται ειδικά μέτρα προστασίας, οι αποστάσεις αυτές μπορεί να είναι 

σημαντικά μικρότερες. Επιπλέον, προβλήματα οσμής προκύπτουν γενικά στην περίπτωση κακής λειτουργίας 

και συντήρησης της μονάδας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της μη απομάκρυνσης των 

εσχαρισμάτων, της άμμου, κλπ. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν σε περίπτωση αστοχίας του σχεδιασμού 

της μονάδας (συνολικής ή τμημάτων της), εφόσον η ποσότητα και η ποιότητα των εισερχόμενων της 

επεξεργασία λυμάτων είναι εκτός των ορίων του σχεδιασμού. 

Συνολικά και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως αρνητικές, 

μικρής κλίμακας ενώ θα είναι μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες. 

9.12 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 

Ο θόρυβος επιφέρει τις κάτωθι αρνητικές επιπτώσεις [Canter, 1977]: 

(1) Στους ανθρώπους, από απλή ενόχληση μέχρι βλάβη της υγείας. Συγκεκριμένα (από Transportation 

Noise Reference Book, 1987, όπως αναφέρεται στον Anastassakis, 1989]: 

 Επιπτώσεις στην υγεία:  Ενώ για την μόνιμη απώλεια ακοής (κώφωση) απαιτείται μακροχρόνια 

(άνω των 20 ετών) και πολύωρη (περί τις 8 ώρες) καθημερινά έκθεση σε επίπεδα θορύβου Leq 

γύρω στα 90 dBA, για μερική απώλεια ακοής αρκούν μικρότερα επίπεδα ήχου και λιγότερες ώρες 

τις ημέρα. 

 Επιπτώσεις σε διάφορες δραστηριότητες (ύπνος, συζήτηση ή πνευματική εργασία που απαιτεί 

ησυχία και αυτοσυγκέντρωση): Ο θόρυβος μπορεί να συντομεύσει την συνολική διάρκεια του 

ύπνου, επηρεάζει την διάρκεια των διαφόρων σταδίων αυτού και αυξάνει τον αριθμό των 

ξυπνημάτων. Οι επιπτώσεις αυτές συχνά έχουν αρνητική επίδραση στην απόδοση του θιγόμενου 

ατόμου την ακόλουθη μέρα. 

 Απλή ενόχληση (καθορίζεται σε σχέση με τις ατομικές προτιμήσεις): Έχει μετρηθεί ότι θόρυβος περί 

τα 55 dBA στην πρόσοψη ενός κτιρίου μπορεί να ενοχλήσει τον ύπνο σε περίπτωση που τα 

παράθυρα είναι ανοικτά (όπως συμβαίνει στην Ελλάδα για ένα μεγάλο μέρος του έτους). Το 

επίπεδο (Leq) των 65 dBA, στο οποία ο ύπνος και η συζήτηση μπορούν να διαταραχθούν από 

θόρυβο ακόμα και εάν τα παράθυρα είναι κλειστά, συχνά θεωρείται σαν τον απόλυτο άνω όριο 

που είναι γενικά αποδεκτό από τον άνθρωπο [Anastassakis, 1989]. Όταν το επίπεδο θορύβου 

ξεπεράσει το 70 dBA, έντονα παράπονα των αποδεκτών είναι πολύ πιθανά [OECD, 1979]. 

(2) Στο ανθρωπογενές περιβάλλον, π.χ. κτίρια, μέσω των κραδασμών που δημιουργεί ο θόρυβος. 

(3) Στα κατοικίδια και άγρια ζώα και γενικότερα διάφορα οικοσυστήματα, την ομαλή λειτουργία των 

οποίων διαταράσσει. 

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου, ανάλογα με τις χρήσεις γης δίνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 

1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981) και έχουν ως κάτωθι: 

Πίνακας 9.6: Πίνακας: Όρια θορύβου ανάλογα με τις χρήσεις γης 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ dBA 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό 65 

Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο εξίσου 55 

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το αστικό 50 

Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις σε ότι αφορά στην 

ελαχιστοποίηση εκπομπής θορύβου στην πηγή, δηλαδή στα μηχανήματα, η ηχορύπανση αυτών παραμένει 

σημαντικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί λήψη μέτρων. Στην περιοχή μελέτης προβλέπεται μικρή αύξηση της 
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στάθμης του θορύβου από τα μηχανήματα εκσκαφής και μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών κατά την 

κατασκευή του έργου. Η στάθμη αυτή του θορύβου προβλέπεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια που ορίζει η 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Για τον περιορισμό των θορύβων, οφείλουν να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που ορίζονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

ελαχιστοποίηση του θορύβου, χρήση κατασιγασμένων μηχανημάτων. 

Ο θόρυβος του μετώπου εργασιών είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς παράμετροι που τον επηρεάζουν, 

της θερμοκρασία, διεύθυνση του ανέμου και υγρασία της ατμόσφαιρας είναι μεταβαλλόμενα μεγέθη. 

Γενικά όμως, η ακουστική επιβάρυνση που προέρχεται από το μέτωπο εργασιών είναι της τάξης μεγέθους 

των 76–78 Db(A). Συγκριτικά, η πρόκληση ηχορύπανσης από τα φορτηγά που μεταφέρουν τα υλικά για την 

κατασκευή του έργου, εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 52–58 Db(A). Βέβαια, η διάδοση του θορύβου είναι 

μεγαλύτερης κλίμακας από αυτή του μετώπου εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα στο έργο θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

θορύβου τύπου ΕΟΚ, όπως αναφέρεται και στις ΥΑ 56206/1613  (ΦΕΚ 570/Β/9.986) και ΥΑ 69001/1921 ΦΕΚ 

751/Β/18.10.88, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91). 

9.12.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εκτιμάται ότι ο θόρυβος του μετώπου εργασιών των Ορυγμάτων  θα 

αποτελέσει την κύρια πηγή θορύβου. Η πηγή όμως αυτή επηρεάζει κυρίως τον άμεσο χώρο κατασκευής του 

έργου και εξασθενεί σημαντικά με την απομάκρυνση από αυτόν (μείωση περίπου 6Db για κάθε διπλασιασμό 

της απόστασης από μία σημειακή πηγή). Επίσης, η απλή ατμοσφαιρική απορρόφηση του θορύβου προκαλεί 

μείωση της στάθμης του θορύβου σε απόσταση 300m από το μέτωπο εργασιών κατά 15-30 Db(Α), σε σχέση 

με την ηχοστάθμη στο χώρο των εργασιών. 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων είναι κατά βάση χωματουργικά και περιλαμβάνουν την διάνοιξη 

σκαμμάτων για την τοποθέτηση αγωγών.  

Η εκτίμηση του θορύβου που οφείλεται στο εργοτάξιο κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που προτείνεται από τις Βρετανικές προδιαγραφές BS 5228 (Noise control on construction and 

open sites, BSI-1984) και οι οποίες αναφέρονται στην αναγκαιότητα της προστασίας των ατόμων, που ζουν 

και εργάζονται κοντά σε τέτοιες περιοχές, από τον θόρυβο. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση 

ενός ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας του εργοταξίου κατασκευής (π.χ. τύποι μηχανημάτων, 

χρόνος πραγματικής λειτουργίας τους, χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων, ηχητικές στάθμες 

ενεργειακής ισχύος κλπ), επιτρέπει μόνο μια προσεγγιστική εκτίμηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο. Για 

το σύνολο του έργου (διάνοιξη σκαμμάτων, μεταφορά χωματισμών, τοποθέτηση αγωγών, κλείσιμο και 

ασφαλτόστρωση σκάμματος) θεωρήθηκε κινητό εργοτάξιο 12ωρης λειτουργίας με την υποτιθέμενη 

σύνθεση που ακολουθεί: 

- 1 εκσκαφέας 

- 1 προωθητής – ισοπεδωτής  

- 1 μπουλντόζα – φορτωτής  

- 2 φορτηγά 

Η εκτίμηση της ισοδύναμης ενεργειακής στάθμης θορύβου (Leq) στο χρονικό διάστημα 12-ωρης ημερήσιας 

λειτουργίας γίνεται για δέκτη ευρισκόμενο σε αποστάσεις 15m έως 400m από το κινητό εργοτάξιο, τόσο για 

αγροτικό (χωρίς ανακλάσεις) όσο και αστικό (με ανακλάσεις) περιβάλλον, χωρίς την ύπαρξη πετασμάτων. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου Leq (12h) παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας 9.7: Εκτίμηση ισοδύναμων ενεργειακών σταθμών θορύβου 12-ωρου, Leq(12) κινητού 
εργοταξίου 

Απόσταση δέκτη (m) 15 30 50 100 200 400 

Περιβάλλον με ανακλάσεις 

(Αστικό περιβάλλον) 
81 75 71 65 59 53 

Περιβάλλον χωρίς ανακλάσεις 

(Αγροτικό περιβάλλον) 
84 78 74 68 62 56 

Με βάσει τους ανωτέρω υπολογισμούς και τα επιτρεπόμενα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 

αναμένεται μικρή όχληση κατά την κατασκευή του προτεινόμενου διάθεσης, πλησίον κατοικιών (επίπεδα 

θορύβου μεγαλύτερα από 50 dBA). Η όχληση αυτή θα είναι παροδική και άμεσα αναστρέψιμη μετά την 

τοποθέτηση των αγωγών, ενώ οι προσδιορισθείσες στάθμες θορύβου από την λειτουργία του κινητού 

εργοταξίου αντιπροσωπεύουν το δυσμενέστερο σενάριο λειτουργίας κατά το οποίο όλα τα εργοταξιακά 

μηχανήματα λειτουργούν ταυτόχρονα χωρίς την λήψη ηχοπροστατευτικών μέτρων. 

Συνοψίζοντας, οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να προκαλέσουν μικρές οχλήσεις στους κατοίκους των 

οικισμών. Ωστόσο, δεδομένης της συνολικότερης σημασίας και ευεργετικής επίπτωσης του έργου στο 

περιβάλλον της περιοχής, του σχετικά μικρού μεγέθους του και της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της 

κατασκευής, οι επιπτώσεις θορύβου αξιολογούνται ως μη σημαντικές, προσωρινές δεδομένου ότι δεν θα 

υφίστανται μετά το τέλος της φάσης κατασκευής. Επιπλέον, η επίπτωση αυτή είναι δυνατό να περιορισθεί 

σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. 

Συμπίεση του εδάφους (μετά την πλήρωση των ορυγμάτων) προβλέπεται κατά την κατασκευή του δικτύου 

αποχέτευσης οπότε θα υπάρξει η εμφάνιση μικρών δονήσεων σε απόσταση μερικών μέτρων από το σημείο 

εφαρμογής της δόνησης, ενώ στο χώρο τους ΕΕΛ λόγω της απόστασης δεν αναμένεται όχληση. 

Συμπερασματικά, δεν αναμένεται ιδιαίτερη όχληση από τα μηχανήματα του μετώπου εργασιών στο 

ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. Σημειώνεται εξάλλου ότι η όποια αύξηση των επιπέδων θορύβου είναι 

χωρικά και χρονικά μεταβαλλόμενη, περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πλήρως 

αναστρέψιμη μετά το πέρας των έργων.  

Δεν αναμένεται υπέρβαση του ορίου των 60 Db(A) σε απόσταση 100 m από το μέτωπο των εργασιών. 

9.12.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, συνεχείς πηγές δημιουργίας θορύβου είναι τα αντλιοστάσια και η ΕΕΛ. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά τυπικά επίπεδα θορύβου από μονάδες ΕΕΛ: 

 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το επίπεδο του θορύβου που προκύπτει από τη λειτουργία μιας ΕΕΛ, 

αναφέρεται ότι το επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του γηπέδου βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία ως 65 Db(A) σε περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο  

(ΠΔ 1180/81), ενώ επιβάλλεται η χρήση ατομικών ηχοπροστατευτικών μέσων όταν η ηχοέκθεση των 
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εργαζομένων υπερβαίνει τα 90 Db(A) (ΠΔ85/91). Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η στάθμη θορύβου 

στις μονάδες της ΕΕΛ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα ηχομόνωσης που λαμβάνονται (π.χ. σωστή 

έδραση με μόνωση, εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, άμεση 

αποκατάσταση των βλαβών, τοποθέτηση των μηχανημάτων σε κλειστούς και ειδικά ηχομονωμένους 

χώρους, κλπ.). Στο υπό μελέτη έργο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι: 

• Η μονάδα υποδοχής των λυμάτων βρίσκεται εντός κλειστού φρεατίου 

• Η μονάδα προεπεξεργασίας (εσχαρισμός, αμμοσυλλέκτης λεπτοεσχάρωση) είναι compact 

• Η μονάδα επεξεργασίας λάσπης βρίσκεται επίσης εντός κτιρίου σε κλειστή συμπαγής μονάδα 

Σχετικά με τα αντλιοστάσια, αναμένονται αμελητέα επίπεδα θορύβου καθώς η τοποθέτησή τους είναι σε 

υπόγεια διανοιγμένο όρυγμα με κατάλληλη ηχομονωτική προστασία. 

Συνολικά, ο παραγόμενος θόρυβος εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε χαμηλά γενικά επίπεδα και θα περιορίζεται 

στα όρια της ΕΕΛ, έτσι δεν θα προκαλούνται οχλήσεις στους κατοίκους των οικισμών μελέτης. 

Επειδή δεν υπάρχει όριο σε παρόμοιο περιβάλλον προτείνουμε το όριο των 60 Db(A) στα όρια του γηπέδου. 

9.13 Επιπτώσεις στα νερά 

Οι επιπτώσεις του έργου στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής, προσδιορίζονται από τις 

προβλεπόμενες μεταβολές στο υδρολογικό ισοζύγιο δηλαδή στην κίνηση, ποιότητα και ποσότητα των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

Το έργο δεν δημιουργεί δυσχέρειες στην επίτευξη των επιδιώξεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14). 

Αντίθετα συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου  «ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων επεξεργασίας υγρών 

απόβλητων και αποχετευτικών δικτύων για την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ». 

9.13.1 Φάση Κατασκευής 

Δεν αναμένεται να υπάρξει μεταβολή στην ποσότητα των επιφανειακών νερών κατά την κατασκευή του 

έργου λόγω του ότι το έργο για την κατασκευή του δεν απαιτεί ποσότητες νερού που είναι δυνατό να 

μεταβάλλουν το ισοζύγιο των επιφανειακών υδάτων της περιοχής. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου στα επιφανειακά νερά σχετίζονται 

με τη μεταβολή της ποιότητας των υδάτων από τις χωματουργικές εργασίες. 

Κατά την κατασκευαστική περίοδο αναμένεται να υπάρξει περιορισμένης έκτασης αύξηση των σωματιδίων 

που θα καταλήγουν στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής των έργων. Οι επιπτώσεις αυτές δεν αναμένεται 

να επηρεάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών της περιοχής. 

Όσον αφορά στην κατασκευή των αγωγών, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην υδρολογία των περιοχών από 

τις οποίες αυτοί θα διέλθουν. Όλο το δίκτυο θα είναι υπόγειο και η όδευσή του θα γίνεται κατά μήκος των 

οδών και δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στην υδρολογία της περιοχής. 

Ενδεχόμενο πρόβλημα για τα επιφανειακά νερά μπορεί επίσης να είναι και η απορροή πετρελαιοειδών 

μιγμάτων στο νερό των ρεμάτων από τα μηχανήματα του έργου σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτού του 

είδους η ρύπανση προέρχεται συνήθως από ανεξέλεγκτες διαρροές των κινητήρων και συστημάτων 

μετάδοσης, ή από τροφοδοσία / λίπανση εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα στην περιοχή του έργου, γεγονός το 

οποίο είναι και το πιθανότερο. 

Σαν συνήθεις επιπτώσεις από την κατασκευή ενός έργου αποχέτευσης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

αναφέρονται οι ακόλουθες: 
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• Η κατασκευή των προσωρινών επιχωμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών αποχέτευσης δύναται 

να λειτουργήσει σαν φράγμα και να διακόψει την επιφανειακή απορροή των νερών (υδροστρωματοροή), 

έτσι ώστε αυτά να μεταβάλλουν την κατεύθυνση ροής τους και να οδηγηθούν σύμφωνα με τις κλίσεις του 

ανάγλυφου προς τα παρεμβαλλόμενα ρέματα.  

• Αύξηση της κατείσδυσης προβλέπεται ότι θα παρατηρηθεί στις θέσεις των επιχωμάτων.  Τα 

επιχώματα αυτά για το διάστημα που παραμένουν ακάλυπτα, χωρίς ασφαλτοτάπητα, λειτουργούν σαν 

συλλεκτήρες νερών (ομβρίων και επιφανειακών απορροών), ιδιαίτερα όταν καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση 

και όγκο, και όπου η συμπύκνωση και η κοκομετρική διαβάθμιση του υλικού (των επιχωμάτων) το επιτρέπει. 

Σημαντικό ρόλο, για τις ποσότητες νερού που κατεισδύουν μέσα στη μάζα των επιχωμάτων παίζει ο 

απαιτούμενος χρόνος και η εποχή κατασκευής τους, εξαιτίας της μεταβολής των ποσοτήτων και της έντασης 

των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. 

• Αύξηση της στερεοπαροχής και της θολερότητας των νερών των ρεμάτων, χειμάρρων και αρδευτικών 

τάφρων της περιοχής λόγω των φερτών υλικών που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες χωματουργικές 

εργασίες. 

Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου αποχέτευσης θεωρούνται 

περιορισμένες και άμεσα αντιστρεπτές μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής για τους ακόλουθους 

λόγους: 

 Το έργο κατασκευάζεται τμηματικά με αποτέλεσμα τα σκάμματα να μην παραμένουν ανοιχτά για 

μεγάλο διάστημα ενώ αμέσως μετά την τοποθέτηση των αγωγών επανεπιχώνονται. 

 Η περίοδος κατασκευής δεν θα συμπίπτει με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. 

9.13.2 Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναμένεται να έχει κατά βάσει θετικές επιπτώσεις στο υδατικό 

περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Τα λύματα των υπό μελέτη οικισμών που μέχρι σήμερα διατίθενται σε 

βόθρους ή σε παρακείμενα ρέματα, θα μεταφέρονται πλέον μέσω ενός σύγχρονου αποχετευτικού 

συστήματος στην νέα ΕΕΛ Φοίνικα, όπου θα υπόκεινται πλέον σε τριτοβάθμια επεξεργασία και απολύμανση 

και θα διατίθενται με ασφάλεια μέσω του νέου δικτύου ανακτημένου νερού για εμπλουτισμό υπόγειου 

υδροφορέα. 

Η μοναδική περίπτωση επιβάρυνσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών είναι η ατυχηματική διαρροή 

ακαθάρτων από τα αντλιοστάσια η οποία όμως βάσει της εμπειρίας από αντίστοιχα έργα αποχέτευσης, έχει 

μικρή επικινδυνότητα να συμβεί. 

Οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους στη φάση λειτουργίας του έργου σχετίζονται κυρίως με την ποιοτική 

τους κατάσταση και με την ποσοτική τους διαθεσιμότητα, η οποία δεν θα επηρεαστεί άμεσα ως αποτέλεσμα 

του έργου. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας το έργο θα έχει θετική επίπτωση στους υδατικούς πόρους 

τους περιοχής, εφόσον αυτό αποτελεί άλλωστε και τη βασική σκοπιμότητα του έργου, μέσω της 

ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων λυμάτων των οικισμών. Τυχόν αρνητικές επιπτώσεις είναι 

μικρής πιθανότητας και σχετίζονται μόνο με έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές 

λυμάτων από τους αγωγούς ακαθάρτων, απόρριψη λυμάτων στον αποδέκτη τα οποία δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και το σχεδιασμό του έργου. 

Για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση τέτοιων περιστατικών προτείνονται κατάλληλα μέτρα ήδη από τη 

φάση σχεδιασμού του έργου, όπως ο κατάλληλος εγκιβωτισμός των αγωγών, κατάλληλος σχεδιασμός τους 

ΕΕΛ κλπ. 

9.14 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες λόγω τους φύσης του έργου. 
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9.15 Επιπτώσεις του έργου στην υγεία των κατοίκων της περιοχής 

9.15.1  Φάση Κατασκευής 

Το είδος του έργου είναι τέτοιο που δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της 

περιοχής. Κάποιες περιορισμένες οχλήσεις (ηχορύπανση, σκόνη καθώς και κάποια περιορισμένα 

κυκλοφοριακά προβλήματα), θα υπάρξουν κατά την κατασκευή των έργων, ωστόσο ο περιορισμένος χρόνος 

υλοποίησης περιορίζει τις όποιες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. 

9.15.2 Φάση Λειτουργίας 

Επίσης κατά τη λειτουργία των αντλιοστασίων, κάποια πιθανά προβλήματα κακοσμιών θα αποφευχθούν με 

την εγκατάσταση συστήματος απόσμησης (βιόφιλτρο ή ενεργός άνθρακας) και με τακτική συντήρηση και 

καθαρισμό των επιμέρους τμημάτων τους. 

Αντίθετα, ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων (παύση 

ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα και της θαλάσσιας περιοχής) και γενικότερα στον τουρισμό και στις 

προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 

9.16 Επιπτώσεις του έργου στην ενέργεια 

9.16.1 Φάση Κατασκευής 

Τα προτεινόμενα έργα επέκτασης είναι μικρής κλίμακας για να επηρεάσουν αρνητικά τους ενεργειακούς 

πόρους του νησιού για την κατασκευή τους. 

9.16.2   Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου αποχέτευσης θα επηρεάσει ελάχιστα τους διαθέσιμους φυσικούς 

πόρους τόσο των κεντρικών Κυκλάδων όσο και Πανελληνίως λόγω της πολύ μικρής κλίμακας ενώ και οι 

έμμεσα παραγόμενοι ρύποι από την παραγωγή ενέργειας (CO2) έχουν πολύ μικρό όγκο. Υπάρχουν βέβαια 

και οι θετικές επιπτώσεις από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου αποχέτευσης καθώς η μεταφορά 

των λυμάτων για επεξεργασία στην νέα ΕΕΛ Φοίνικα αδρανοποιεί έναν παράγοντα ρύπανσης. 

9.17 Ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 

9.17.1 Εισαγωγή 

Βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την 

ΚΥΑ 1915/2018, θα πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Σε τι καταστροφές μπορεί να είναι ευάλωτο το εξεταζόμενο έργο; 

• Θα μπορούσαν αυτές οι καταστροφές να προκαλέσουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και αν ναι 

ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές; 

• Τι μέτρα έχουν ληφθεί ή πρέπει να ληφθούν για να αποτρέψουν ή μετριάσουν τις πιθανές σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων καταστροφών στο περιβάλλον;  

Το πρώτο ερώτημα εξετάστηκε, σε γενικές γραμμές, στο κεφάλαιο 5.11 και αναλύεται παρακάτω. Το 

δεύτερο, αναλύεται σε προκαταρκτικό στάδιο στο παρόν κεφάλαιο, ενώ στο κεφάλαιο 10, παρουσιάζονται 

τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι προκαταρκτικά και θα 

εξεταστούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε επόμενες φάσεις του έργου (κατά τη σύνταξη και έγκριση της 

μελέτης ασφαλείας). 

Με την υπ’ αριθ. 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β) Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 170225/20-1-2014 

(ΦΕΚ 135/Β), ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία  2014/52/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία αφορά στην εκτίμηση των αναμενόμενων σημαντικών δυσμενών αποτελεσμάτων του έργου που 
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προέρχεται από την ευπάθεια του προγράμματος στους κινδύνους σημαντικών ατυχημάτων ή/και φυσικών 

καταστροφών. 

Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε πιθανές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια 

του μελετώμενου έργου, κατά την κατασκευή και λειτουργία του σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών. Η 

αξιολόγηση των επιπτώσεων, σε περίπτωση ατυχημάτων ή καταστροφών είναι κατανοητό ότι κατά 

περίπτωση εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. φυσικά φαινόμενα) που ενδέχεται να μην είναι 

δυνατό να μελετηθούν (προβλεφθούν) με επάρκεια.  

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε βασικούς πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τις εργασίες κατασκευής 

και τη λειτουργία του έργου. 

Τονίζεται ότι στην φάση μελέτης των έργων, οι παραδοχές σχεδιασμού (αντισεισμικός κανονισμός, 

ευρωκώδικες, πλημμυρικές παροχές σχεδιασμού, κλπ.) καλύπτουν την πρόβλεψη της θωράκισης του έργου 

σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, όπως σεισμός και πλημμύρες με ικανοποιητική επάρκεια.  

Έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα (βάση νομοθεσίας) μέτρα ασφάλειας και αντιμετώπισης πλημμυρικών 

(περίοδος επαναφοράς 50-ετίας) προκειμένου να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα από το έργο. Τα υλικά 

που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών με σκοπό την 

αντοχή των τεχνικών έργων. 

9.17.2 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Κινδύνου Μεγάλων Ατυχημάτων ή Καταστροφών του 
Εξεταζόμενου Έργου 

9.17.2.1 Φάση Κατασκευής 

Κρίνεται πως κατά τη φάση κατασκευής, το έργο δεν είναι ευπαθές σε φυσικούς κινδύνους ή καταστροφές. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι αρκετά μικρή. Επιπλέον, δεν προβλέπεται η διαχείριση υλικών τα 

οποία, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή ατυχήματος να μπορούν να προκαλέσουν αξιόλογες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, δεν αξιολογείται κίνδυνος μεγάλων ατυχημάτων ή καταστροφών 

που να σχετίζονται με το εξεταζόμενο έργο. Τυχόν ατυχηματική ρύπανση εξετάζεται στις αντίστοιχες 

παραμέτρους. 

9.17.2.2 Φάση Λειτουργίας 

Όπως προέκυψε και από τον Πίνακα της παραγράφου 8.14 ο μεγαλύτερος κίνδυνος φυσικής καταστροφής 

που ενδέχεται να παρατηρηθεί στην περιοχή του έργου που να επηρεάσει το εξεταζόμενο έργο είναι οι 

ακραίες θερμοκρασίες που ωστόσο δεν αναμένεται μεγάλη διαφοροποίηση για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Όσον αφορά στις βιολογικές καταστροφές το έργο δύναται να επηρεαστεί από αύξηση του 

μικροβιακού φορτίου στην είσοδο, ωστόσο η ΕΕΛ διαθέτει την πλέον προηγμένη τεχνολογία (μεμβράνες 

διήθησης και απολύμανση) για την ελαχιστοποίησή του ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία. Η 

ανύψωση της στάθμης της θάλασσας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και να 

εντείνει τα φαινόμενα υφαλμύρινσης, ωστόσο το έργο διάθεσης έχει σκοπό την ενίσχυση τόσο ποσοτικά 

όσο και ποιοτικά με καθαρό νερό του υδροφόρου ορίζοντα άρα και των περιορισμό των δυνητικών 

επιπτώσεων από τυχόν ανύψωση της στάθμης θάλασσας. 

9.18 Σύνοψη επιπτώσεων σε Πίνακες 

Η συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων του έργου σε μορφή μήτρας για τη φάση κατασκευής και τη φάση 

λειτουργίας του έργου δίνεται στους παρακάτω πίνακες. Για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων κάθε 

επίπτωσης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησής της: 
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Πίνακας 9.8: Κριτήρια αξιολόγησης επιπτώσεων 

Πιθανότητα εμφάνισης επίπτωσης: Σύμβολο 

Μικρή, Μεγάλη. Αφορά την πιθανότητα εμφάνισης της εκάστοτε 

επίπτωσης. 

Μικρή 

Μέτρια 

Μεγάλη 

Είδος και ένταση επίπτωσης: Σύμβολο 

Θετική (+), Ουδέτερη (0) ή Αρνητική (-). Όταν η επίπτωση 

χαρακτηρίζεται ως θετική χρησιμοποιείται το σύμβολο +, όταν είναι 

αρνητική το -, ενώ όταν δεν υφίστανται επιπτώσεις ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται το 0. 

+, 

0, 

- 

Η ένταση της επίπτωσης κλιμακώνεται σε τρεις στάθμες: 

Μικρή (+/-), Μέτρια (++/--) και Μεγάλη (+++/---). 

+/- 

++/-- 

+++/--- 

Έκταση/ γεωγραφική περιοχή επίπτωσης: Σύμβολο 

Τοπική ή Ευρύτερη. Αφορά στη χωρική εξάπλωση της 

περιβαλλοντικής επίπτωσης- μεταβολής ή/και στο μέγεθος του 

επηρεαζόμενου πληθυσμού. Το Ευρύτερο δηλώνει επίπτωση στο 

επίπεδο ευρύτερης περιοχής, ενώ το Τοπικό δηλώνει επίπτωση 

τοπικά στο ακίνητο εφαρμογής της πρότασης. 

Τοπική, 

Ευρύτερη 

Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης επίπτωσης: Σύμβολο 

Βραχυπρόθεσμη, Μεσοπρόθεσμη ή Μακροπρόθεσμη. Αφορά στον 

χρόνο που αναμένεται να μεσολαβήσει μεταξύ υλοποίησης του 

έργου και εμφάνισης της περιβαλλοντικής μεταβολής (βάσει του 

οποίου η επίπτωση χαρακτηρίζεται ως άμεση-βραχυπρόθεσμη, 

μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). 

Βραχυπρόθεσμη, 

Μεσοπρόθεσμη, 

Μακροπρόθεσμη 

Διάρκεια / επαναληπτικότητα επίπτωσης: Σύμβολο 

Μόνιμη ή Προσωρινή. Αφορά στο χρόνο παραμονής, δηλαδή το εάν 

πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη επίπτωση. 

Μόνιμη, 

Προσωρινή 

Δυνατότητα πρόληψης/ αποφυγής: Σύμβολο 

Ναι, Όχι ή Ίσως. Αφορά στη δυνατότητα πρόληψης, αποφυγής, 

αναστροφής ή ουσιαστικής ελαχιστοποίησης της επίπτωσης. Για 

θετικού χαρακτήρα επιπτώσεις, παρουσιάζεται η ύπαρξη ή μη 

δυνατότητας για περαιτέρω βελτίωση. 

Ναι, 

Όχι, 

Ίσως 

Συνεργιστική/ αθροιστική δράση Σύμβολο 

Ναι, Όχι ή Ίσως. Αφορά στη δυνατότητα συνεργιστικής ή αθροιστικής 

δράσης της επίπτωσης με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο έργο ή από 

άλλα έργα της περιοχής. 

Ναι, 

Όχι, 

Ίσως 
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Πίνακας 9.9:Συνοπτικό Πίνακας των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου 

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 

Επιπτώσεις 

Πιθανότητα 

εμφάνισης 

Είδος και 

Ένταση 

Έκταση-

Γεωγραφική 

περιοχή 

Χρονικός ορίζοντας 

εμφάνισης 

Διάρκεια/ 

επαναληπτικότητα 

Δυνατότητα 

πρόληψης/ 

αποφυγής 

Συνεργιστική/ 

αθροιστική 

δράση 

Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  0      

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 
Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Χλωρίδα-πανίδα-οικοσυστήματα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών 
 0      

Δάση και δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός-χρήσεις γης  0      

Διάρθρωση & λειτουργίες ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 
 0      

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό- οικονομικές επιπτώσεις Μικρή + Ευρύτερη Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Τεχνικές υποδομές  0      

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Μικρή + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Ποιότητα του αέρα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Θόρυβος/ δονήσεις Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0      

Ύδατα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Υγεία των κατοίκων  0      

Ενέργεια  0      
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Πίνακας 9.10: Συνοπτικός Πίνακας των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου 

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 

Επιπτώσεις 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Είδος και 
Ένταση 

Έκταση-
Γεωγραφική 
περιοχή 

Χρονικός 
ορίζοντας 
εμφάνισης 

Διάρκεια/ 
επαναληπτικότητα 

Δυνατότητα 
πρόληψης/ 
αποφυγής 

Συνεργιστική/ 
αθροιστική 
δράση 

Κλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά 

 0      

Μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

Μικρή + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 

Μικρή + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ίσως Όχι 

Χλωρίδα-πανίδα-οικοσυστήματα  0      

Περιοχές του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών 

Μικρή + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ίσως Όχι 

Δάση και δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός-χρήσεις γης  0      

Διάρθρωση και λειτουργίες 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 0      

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό- οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Όχι 

Τεχνικές υποδομές  0      

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς 
πιέσεις 

Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Όχι 

Ποιότητα του αέρα  0      

Θόρυβος/ δονήσεις  0      

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0      

Ύδατα Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Όχι 

Υγεία των κατοίκων Μικρή + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ίσως Όχι 

Ενέργεια Μικρή + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ίσως Όχι 
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10. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 Εισαγωγή 

Τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές που 

αναφέρονται στην συνέχεια στοχεύουν στην αποτελεσματική προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος 

της περιοχής μελέτης.  

Πρέπει να τονιστεί ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα είναι στην ουσία ένα έργο προστασίας του 

περιβάλλοντος και επομένως οι τελικές επιδράσεις θεωρούνται κατ’ εξοχήν θετικές. 

10.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά 

Δεν απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου μιας και το 

έργο δεν επηρεάζει τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

10.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

10.3.1 Φάση κατασκευής 

Δεδομένου της μικρής κλίμακας παρεμβάσεων στο βάθος των εκσκαφών για τα έργα υποδομής και 

ανωδομής δεν θα αναφερθούν ασταθείς καταστάσεις, αφού ληφθούν μέτρα αποκατάστασης που έπονται 

της κατασκευής. Τα μέτρα αυτά αφορούν σε: 

• επανεπιχώσεις που θα επακολουθήσουν: Τα προϊόντα εκσκαφών θα αξιοποιούνται κατά 

προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική 

εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών, φυτεύσεις κ.λπ.) 

• Περιορισμός εκσκαφών: οι εκσκαφές για την κατασκευή θα περιοριστούν στις απολύτως 

αναγκαίες και θα πραγματοποιηθούν μόνο εντός της απαραίτητης ζώνης κατασκευής του έργου. 

Κατά την τοποθέτηση των αγωγών: 

Το εδαφικό υλικό που απομακρύνεται κατά την εκσκαφή, θα φυλάσσεται μέχρι τον εγκιβωτισμό του αγωγού 

στο έρεισμα των υφιστάμενων δρόμων και εν συνεχεία θα επαναχρησιμοποιείται για την κάλυψη του έργου. 

Δεν θα υπάρξει έτσι καμία αρνητική επίδραση στο έδαφος. 

Όπως αναφέρθηκε η μέγιστη εκσκαφή για την εγκατάσταση των αγωγών δεν θα ξεπερνά  κατά κανόνα τα 

(2) μέτρα. Τέλος, στο γήπεδο της ΕΕΛ θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, που θα υποδείξουν οι υδραυλικές 

και γεωτεχνικές μελέτες του έργου ώστε οι εκσκαφές να μην προκαλέσουν οχλήσεις. 

Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν υπόγεια κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο. Μετά το 

πέρας των εργασιών τοποθέτησης πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εδάφους σύμφωνα με τα 

τυπικά σκάμματα της υδραυλικής μελέτης του έργου. 

Προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου βάσει των κανόνων της αρχιτεκτονικής 

καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα μέτρα που αφορούν τον 

έλεγχο των οσμών, του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες 

της ΕΕΛ. Η διαθέσιμη έκταση του γηπέδου ανέρχεται στα 3,5 στρέμματα περίπου. Ο χώρος κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου θα φέρει περίφραξη. Για την πρόσβαση στην ΕΕΛ προβλέπεται ηλεκτροκίνητη θύρα 

εισόδου. 

Πλησίον του κτιρίου λειτουργίας προβλέπεται χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα. Περιμετρικά της μονάδας 

επεξεργασίας και των κτιρίων θα κατασκευασθούν πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ενώ στους ακάλυπτους 
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χώρους του γηπέδου και στο περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται φυτοτεχνική διαμόρφωση με καλλωπιστικά 

φυτά και θάμνους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται δεντροφύτευση με ψηλά δέντρα περιμετρικά του γηπέδου, 

ενώ θα προβλεφθούν και επιμέρους βοτανικοί κήποι. Το σύνολο των φυτών του γηπέδου θα αρδεύεται με 

το ανακτημένο νερό. 

Με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του έργου θα κατασκευαστούν υδάτινες επιφάνειες – αβαθείς λίμνες 

(με τροφοδότησή τους με το ανακτημένο νερό), με πίδακες νερού, που δημιουργούν αίσθηση ευεξίας και 

επιτυγχάνουν ταυτόχρονα την ανακύκλωση του νερού.  Θα προβλεφθούν στέγαστρο και διαμορφωμένες 

βαθμίδες, σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ώστε το έργο να αποτελέσει μια 

σύγχρονη εγκατάσταση που θα συντελέσει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.  

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους 

κατοίκους, τους καλλιεργητές και άλλους χρήστες για την υψηλή ποιότητα του ανακτημένου νερού και τα 

οφέλη της επαναχρησιμοποίησης και των εφαρμογών της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας. Η ΕΕΛ Φοίνικα 

μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα τέτοιου είδους. 

Τα προϊόντα εκσκαφής που θα πλεονάσουν αποθέτοντας σε καθορισμένο χώρο που χωροθετείται εντός της 

Ε.Ε.Λ. Ο χώρος απόθεσης των υλικών εκσκαφής είναι ιδιοκτησίας του Δήμου. Τα πλεονάζοντα υλικά 

αποτελούνται από την στρώση του οδοστρώματος, γόνιμης γης, χώματος και χορτολιβαδικής γης (εκσκαφές 

για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και του δικτύου διάθεσης και εκσκαφές για την κατασκευή της 

ΕΕΛ). 

10.3.2 Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν απαιτούνται ιδιαίτερα επιπρόσθετα μέτρα πέραν της συντήρησης του 

συνόλου του έργου, έτσι ώστε να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε αυτό παντός είδους απορρίμματα τα 

οποία πέραν της αισθητικής υποβάθμισης, επιδρούν και στη λειτουργικότητα του έργου. Πέραν των 

φυτεύσεων που θα γίνουν κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου δεν προτείνεται η λήψη 

περαιτέρω μέτρων. 

10.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο έδαφος, υπέδαφος περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προτάσεις: 

 Να αποφευχθούν οι μήνες με σημαντικά γεγονότα βροχοπτώσεων για την εκτέλεση χωματουργικών 

εργασιών, έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στο έδαφος/υπέδαφος (topsoil/subsoil). 

 Κατά τη διάνοιξη των σκαμμάτων και την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών, πρέπει να 

αποφευχθεί η καταστροφή της παρόδιας φυτικής βλάστησης. Επίσης τα σκάμματα δεν θα πρέπει να 

παραμένουν ανοικτά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά θα πρέπει να αποκαθίστανται μετά την 

τοποθέτηση των αγωγών (μικρό μέτωπο εργασιών) 

 Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρμόζεται κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του 

ορύγματος κατά την διάρκεια των εκσκαφών για την τοποθέτηση των αγωγών. Σε κάθε περίπτωση ο 

τύπος αντιστήριξης και η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα της αποτελούν αντικείμενο της οριστικής 

μελέτης που θα εκπονηθεί μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

 Σχετικά με τους εργοταξιακούς χώρους και τις θέσεις  προσωρινής στάθμευσης των εργοταξιακών 

οχημάτων προτείνονται τα ακόλουθα: 

o Δεδομένου ότι η διέλευση των αγωγών γίνεται από υφιστάμενες οδούς, η προσωρινή 

στάθμευση των εργοταξιακών οχημάτων κατά την φάση κατασκευής προτείνεται να γίνεται 

στα ερείσματα των δρόμων, μετά από κατάλληλη σήμανση. 

o Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών, πρέπει να γίνει πλήρης 

αποκατάσταση των θιγμένων εδαφών – επιφανειών ώστε να επανέλθουν στην αρχική τους 

κατάσταση. Ο όρος αυτός ισχύει και για τις θέσεις προσωρινής στάθμευσης των εργοταξιακών 

μηχανημάτων. 

o Κατά την άποψη του μελετητή, το μέγεθος του έργου δεν επιτάσσει τη δημιουργία κύριου 

εργοταξιακού χώρου. Ωστόσο αν η Υπηρεσία τον θεωρήσει απαραίτητο, ο Ανάδοχος οφείλει 
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να μεριμνήσει και να εξασφαλίσει κατάλληλη έκταση στην οποία θα τοποθετηθούν όλες οι 

απαραίτητες υποδομές (γραφεία κλπ).   

 Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου μιας και το έργο δεν επηρεάζει 

τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

10.5 Μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

Δεδομένου ότι το προτεινόμενο έργο είναι κατά βάση χωματουργικό (διάνοιξη σκαμμάτων, 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές εκσκαφών κλπ) πρέπει οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως 

αναγκαίες προκειμένου να επέλθει η κατά το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στο φυσικό τοπίο όπως 

συμβαίνει μέχρι σήμερα. 

Απαγορεύεται αυστηρώς η αμμοληψία από τις παραλίες της περιοχής. Οι απαραίτητες ποσότητες θραυστού 

υλικού που απαιτούνται για τον εγκιβωτισμό των αγωγών θα πρέπει να ληφθούν από νομίμως 

λειτουργούντες εγκαταστάσεις της νήσου ή να μεταφερθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία εκτός 

νησιού. 

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. 

Αρχαιολογία) ώστε να δοθούν οι απαραίτητες άδειες επέμβασης. 

10.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

10.6.1 Φάση Κατασκευής 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια συνοπτική ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται με την 

εκτέλεση των εργασιών κατασκευής καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση 

τους. 

Πίνακας 10.1: Κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και μέτρα πρόληψης 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ 

 Ολισθήσεις ασταθών πρανών  Αντιστήριξη των πρανών του ορύγματος  

 Εισροή υδάτων εντός του ορύγματος  Λήψη μέτρων αποστράγγισης  

 Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων εντός του 

ορύγματος 

 Κατά μήκος των εκσκαφών απαιτείται η 

τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης, σήμανσης 

για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επισήμανση 

των κινδύνων καθώς και αναλάμποντες περιοδικά 

φανοί 

 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας 

 Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε 

περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα 

εν λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα 

 Πριν την έναρξη των εργασιών, απαιτείται 

εντοπισμός όλων των υπόγειων καλωδίων – 

δικτύων διανομής καθώς και σήμανση τους 

 Πτώση ατόμων εντός του ορύγματος  Κατά μήκος των εκσκαφών απαιτείται η 

τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης, σήμανσης 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ 

 Τραυματισμός λόγω κακής ορατότητας ή 

κυκλοφορίας προσώπων στην ζώνη ελιγμού των 

μηχανημάτων 

για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επισήμανση 

των κινδύνων καθώς και αναλάμποντες περιοδικά 

φανοί 

 Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή 

μέτρα περίφραξης 

Επιπλέον προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

o Απαιτείται καταγραφή, μετά από προ συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των κοινωφελών 

δικτύων εντός των οικισμών (δίκτυο ΔΕΗ, δίκτυο ύδρευσης, υπόγεια τμήματα δικτύου ΟΤΕ, οχετοί 

κλπ) κατά μήκος της χάραξης του δικτύου μεταφοράς επεξεργασμένων ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν ζημιές σε αυτά. 

o Αμέσως μετά την επαναπλήρωση και συμπύκνωση του σκάμματος, θα γίνεται αποκατάσταση της 

συνέχειας με το υφιστάμενο οδόστρωμα. Τυχόν χαλαρά τμήματα του οδοστρώματος θα 

απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται με 

εφαρμογή του συνόλου των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, όπως αποτυπώνεται στα 

τυπικά τεχνικά σχέδια της υδραυλικής μελέτης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση χωμάτινου 

οδοστρώματος, θα πραγματοποιείται ανάλογη αποκατάσταση (χωρίς δηλαδή ασφαλτικό). 

o Για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του υφιστάμενου οδικού δικτύου κατά την διάρκεια των 

εργασιών τοποθέτησης των αγωγών, απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση και σήμανση ώστε να μην 

επέλθει διακοπή της κυκλοφορίας και αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων στις υφιστάμενες 

οδούς. Η σήμανση θα πρέπει να είναι επαρκής, σαφής και απολύτως κατανοητή, παρέχοντας 

έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση για την μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας. Για 

την επίτευξη των παραπάνω, και δεδομένου ότι το έργο διάθεσης είναι γραμμικό και ομοιάζει με 

έργο οδοποιίας, προτείνεται η υιοθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών περί σήμανσης εργοταξίων 

μικρής διάρκειας εκτελούμενων οδικών έργων (βλ. Σχήμα 8-1) που αναφέρονται στην Υ.Α. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/9.7.2003). 
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Σχήμα 10-1: Προτεινόμενη σήμανση κατά την κατασκευή του προτεινόμενου δικτύου 
αποχέτευσης και του δικτύου μεταφοράς επεξεργασμένων (δεξιό σχήμα: στένωση λωρίδας, 
οδός διπλής κατεύθυνσης – αριστερό σχήμα αποκλεισμός λωρίδας, τοπική αστική οδός διπλής 
κατεύθυνσης) 

 Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες 

προφυλάξεις και να τηρηθούν οι κανονισμοί ασφαλείας για το προσωπικό και το κοινό. Ο εργολάβος θα 

πρέπει να συντάξει Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ & ΦΑΥ) όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 

305/96. Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία 92/57/ΕΕ (ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 

ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων) καθώς και η ελληνική νομοθεσία επί θεμάτων υγιεινής 

και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κλπ). 

 Τα ορύγματα για την τοποθέτηση των αγωγών εντός των οικισμών θα περιφράσσονται για την προστασία 

των περαστικών και την ασφάλεια των πεζών. Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών θα 

τοποθετούνται σε θέσεις που θα καθορίζονται από την υπηρεσία, προσωρινές γεφυρώσεις. Το δάπεδο 

κυκλοφορίας των γεφυρώσεων θα είναι ομαλό και αντιολισθηρό, θα φέρουν δε εκατέρωθεν ανθεκτικές 

κουπαστές. Επιπλέον προτείνεται η ύπαρξη αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New 

Jersey, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, για την εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την κατασκευή. 
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10.7 Πολιτιστική κληρονομιά 

Δεν απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου μιας και το έργο δεν επηρεάζει το πολιτιστικό περιβάλλον της 

περιοχής κατά τη φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Επίσης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του έργου προβλέπεται η γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών. Κατά την 

εκτέλεση των εργασιών βρίσκονται ήδη παρόντες οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού προκειμένου η κατασκευή του έργου να γίνεται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων 

τους (Εφορεία Αρχαιοτήτων). 

10.8 Κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά και στο κεφάλαιο 7 της παρούσας μελέτης, οι εργασίες για την κατασκευή των 

προτεινόμενων έργων αναμένεται να έχουν έμμεσες και άμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον του νησιού.  

Κατά τη λειτουργία του έργου οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον 

εκτιμώνται ότι θα είναι ιδιαίτερα θετικές για τη άμεση περιοχή, καθώς η σημερινή κατάσταση επιβαρύνει 

τον τουριστικό χαρακτήρα του νησιού και υποβιβάζει το φυσικό περιβάλλον.. 

Τέλος, οι νέες εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία του έργου, ενώ θα 

ακολουθούν πλήρως την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 

10.9 Τεχνικές Υποδομές 

Τα προτεινόμενα έργα λόγω του μεγέθους τους, δεν έχουν ούτε πρόκειται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές 

στα συστήματα κοινής ωφέλειας (για παράδειγμα συστήματα επικοινωνιών, ύδρευση, στερεά απόβλητα, 

κ.λπ.) και τεχνικών υποδομών της περιοχής. Επομένως, δεν απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων. 

10.10 Συσχέτιση με ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων έργων αποχέτευσης αναμένεται μείωση των ανθρωπογενών 

πιέσεων στα νερά της περιοχής, λόγω σωστής συλλογής και μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΛ για 

κατάλληλη επεξεργασία, αμβλύνοντας το πρόβλημα της περιβαλλοντικής όχληση αλλά και τους κινδύνους 

για τη δημόσια υγείας.  

10.11 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

10.11.1 Φάση κατασκευής 

Για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των αέριων ρύπων (συμπεριλαμβανομένης της σκόνης) που θα 

προκύψουν κατά την κατασκευή του προτεινόμενου έργου προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Οι χωματουργικές εργασίες (διάνοιξη σκαμμάτων, φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής, 

παράπλευρη απόθεση και μεταφορά τους κλπ) πρέπει να περιορίζονται κατά τους μήνες με δυνατό 

άνεμο ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις από την σκόνη στις κατοικημένες περιοχές. 

Ειδικότερα οι εργασίες διάνοιξης σκαμμάτων πλησίον αρχαιολογικών θέσεων θα υλοποιούνται υπό την 

επίβλεψη υπαλλήλων της οικείας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

 Για τον έλεγχο των εκπομπών σκόνης θα υιοθετηθεί το μέτρο της συνεχούς διαβροχής των 

εργοταξιακών οδών και των σωρών αποθήκευσης των υλικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συνεχής 

διαβροχή (καταιονισμός) των υλικών που συγκεντρώνονται σε σωρούς ή των μετώπων εκσκαφής 

μπορεί να ελαττώσει τη συνολική εκπομπή σωματιδίων μέχρι και 90%. Η τοποθέτηση υψηλών φρακτών 

γύρω από το πεδίο εργασιών, μπορεί επίσης να μειώσει σημαντικά την διασπορά σκόνης. 

 Η μεταφορά χωματισμών και αδρανών υλικών θα γίνεται με φορτηγά που φέρουν καλυμμένη καρότσα. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και Ν.Δ. 4433/1964 περί 

Μεταλλευτικών Ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών διατάξεων όπως 
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τροποποιήθηκε με το Ν. 273/1976 ΕΤΚ 50/Α και Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/84ΕΤΚ 931/Β - Κανονισμός 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών), όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά (π.χ. 

προϊόντα εκσκαφής) πρέπει να είναι καλυμμένα. 

 Εφόσον απαιτηθεί τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών υλικών που θα εγκατασταθούν στον 

εργοταξιακό χώρο  και θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των τεχνικών του έργου και την 

πλήρωση των σκαμμάτων αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι κλειστά με εγκατάσταση φίλτρων σκόνης.  

 Οι επιτρεπόμενες εκπομπές αέριων ρύπων αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) ενώ οι 

επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων καθορίζονται στις ακόλουθες νομοθεσίες: 

o Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

o Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 - Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων 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». 

10.11.2 Φάση λειτουργίας 

Σχετικά με τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα τα οποία στοχεύουν 

στην πλήρη εξάλειψη των παραγόμενων οσμών: 

 Τακτικός έλεγχος και καθαρισμός των φρεατίων (επίσκεψης και εκκένωσης) του δικτύου 

αποχέτευσης και των αγωγών για την απομάκρυνση τυχών στερεών που επικάθονται. 

 Συστηματική και μεθοδευμένη απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος από την ΕΕΛ. 

 Τακτικός έλεγχος και ανασκόπηση βασικών παραμέτρων και λειτουργικών δεδομένων της ΕΕΛ, 

όπως του χρόνου παραμονής, του λόγου F:M, των αιρούμενων στερεών ανάμικτου υγρού (MLSS) 

και των επιπέδων DO στις διάφορες ζώνες της βιολογικής επεξεργασίας. 

 Άμεση αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού που παρουσιάζει προβλήματα. 

 Άμεση εγκατάσταση συστημάτων απόσμησης στα αντλιοστάσια και στα μέρη της ΕΕΛ που δεν 

διαθέτουν ανάλογο σύστημα. 

10.12 Ακουστικό περιβάλλον 

10.12.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου αναμένονται τοπικά υψηλές στάθμες θορύβου στην 

άμεση ζώνη του έργου. Τα προτεινόμενα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων είναι τα ακόλουθα: 

 Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην φάση κατασκευής του έργου πρέπει να φέρουν σήμανση 

συμμόρφωσης CE και ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

37393/2028/2003 (συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/14/ΕΕ) σχετικά με τα μέτρα και τους 

όρους για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

Επιπλέον τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις: 

o Υ.Α. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86): Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 

και συσκευών εργοταξίου. 

o Υ.Α. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/18.10.88): Περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 

θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου. 

o Υ.Α. Α5/2375 (ΦΕΚ 689/Β/1988): Περί της χρήσεως κατεσιγασμένων αεροσφυρών. (Υγειονομική 

Διάταξη που προστατεύει την δημόσια υγεία και την υγεία των χειριστών αεροσφυρών, κοινώς 
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κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις αερογέφυρες να εφοδιαστούν με σιγαστήρα για τον περιορισμό 

των εκπομπών θορύβου). 

 Προτείνεται η εφαρμογή της οδηγίας 2003/10/ΕΚ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 περί των ελάχιστων 

προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους 

από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, 17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 

1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα που προτείνονται και στην 

προαναφερθείσα οδηγία: 

o Ο εργοδότης ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6, παράγραφος 3 και 

στο άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εκτιμά και αν είναι απαραίτητο μετρά τα 

επίπεδα θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Επίσης η εκτίμηση και η μέτρηση του 

θορύβου σχεδιάζεται και εκτελείται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανά κατάλληλα χρονικά 

διαστήματα. 

o Διατήρηση των επιπέδων θορύβου κάτω από την οριακή τιμή έκθεσης που αναφέρεται στην οδηγία 

2003/10/ΕΟΚ (LEX,8h = 87 dB(A)). Λήψη μέτρων από τον εργοδότη για την προστασία των 

εργαζομένων σύμφωνα με τις κατώτερες και ανώτερες τιμές ανάληψης δράσης που ορίζονται στην 

προαναφερθείσα οδηγία (LEX,8h = 80 dB(A) και LEX,8h = 85 dB(A) αντίστοιχα). Ως ενδεικτικά μέτρα 

αναφέρονται: η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας, η επαρκής πληροφόρηση και κατάρτιση 

για την εκπαίδευση των εργαζομένων όσον αφορά την ορθή χρησιμοποίηση των εξοπλισμών 

εργασίας για την μείωση στο ελάχιστο της έκθεσης τους στον θόρυβο, η μείωση του αερόφερτου 

θορύβου μέσω θωρακίσεων, περιβλημάτων και καλύψεων με ηχοαπορροφητικό υλικό, η μείωση του 

στερεόφερτου θορύβου με απόσβεση ή μόνωση κλπ. 

o Οι θέσεις εργασίας στις οποίες οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου που 

υπερβαίνουν τις ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλη 

σήμανση. Τα όρια των χώρων αυτών πρέπει να καθορίζονται και η πρόσβαση σε αυτούς πρέπει να 

περιορίζεται όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δικαιολογείται από τον κίνδυνο έκθεσης. 

o Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση στο θόρυβο δεν είναι δυνατόν να προληφθούν με 

άλλα μέσα, τίθενται στην διάθεση των εργαζομένων και χρησιμοποιούνται από αυτούς κατάλληλα 

και δεόντως τοποθετημένα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής. 

o Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου του κινδύνου στην πηγή, 

οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στον θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή 

προέλευση τους ή να περιορίζονται στο ελάχιστο. 

10.12.2 Φάση λειτουργίας 

Δεν αναμένονται προβλήματα με την θόρυβο που δημιουργείται από την λειτουργία του έργου. Σε κάθε 

περίπτωση η ΔΕΥΑ οφείλει να καταγράφει τα επίπεδα θορύβου στα όρια του γηπέδου της ΕΕΛ και 

πλησίον των αντλιοστασίων και να επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις σε σχέση με τα 

θεσμοθετημένα όρια. 

10.13 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Το έργο δεν διαθέτει πηγές επιβαρυντικής ακτινοβολίας και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

10.14 Ύδατα 

10.14.1 Φάση κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής, προτείνονται τα ακόλουθα: 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών διάνοιξης των σκαμμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών, θα πρέπει 

να λαμβάνονται μέτρα διευθέτησης της ροής των ομβρίων και καθοδήγησης τους εκτός της ζώνης του 

ορύγματος. Τέτοια μέτρα είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

- Διενέργεια εργασιών εργολαβίας εκτός περιόδων έντονων βροχοπτώσεων. 
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- Λήψη μέτρων αποστράγγισης της περιοχής γύρω από το όρυγμα ώστε να μην δημιουργούνται 

λιμνάζοντα ύδατα (π.χ. μεταξύ των πλευρικών αποθέσεων και των παρακείμενων ιδιοκτησιών) και 

να μην δυσχεραίνεται η προσπέλαση προς τις γειτονικές ιδιοκτησίες. 

- Αποστράγγιση του εκάστοτε πυθμένα του ορύγματος ώστε να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και 

η αποφυγή διάβρωσης του εδάφους. 

Η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η κατασκευή των έργων ή 

τμημάτων αυτών υπό ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων 

ποιότητας από την αρμόδια υπηρεσία. 

 Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε διάθεση χωματισμών και ακατάλληλων υλικών εντός της κοίτης 

των υφιστάμενων ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων, χειμάρρων και παραλιών της περιοχής) 

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την μεταφορά, αποθήκευση και τοποθέτηση των αγωγών του ώστε 

να μην τραυματιστούν (φθαρούν) οι σωλήνες και να αποτραπεί οποιαδήποτε διαρροή και επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία τους. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

- Τα οχήματα μεταφοράς των σωλήνων θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε να μην εξέχουν οι σωλήνες 

από την καρότσα. 

- Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχμηρών 

λίθων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό. 

- Πρέπει να αποφεύγεται η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. 

- Πρέπει να αποφεύγεται η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή 

καθώς μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του σωλήνα. 

- Πρέπει να αποφεύγεται η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθώς μπορεί να προκαλέσει 

παραμόρφωση της διαμέτρου. 

- Πρέπει να αποφεύγεται το σύρσιμο, ρίψη ή εγκάρσια φόρτιση σε τραχείες επιφάνειες. 

- Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. 

εσφαλμένη στοίβαση). 

- Απαιτείται προστασία από χτυπήματα των άκρων των σωλήνων που έχουν υποστεί 

επεξεργασία για σύνδεση. 

- Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με τα χέρια ή με την χρήση ιμάντων ενώ 

απαγορεύεται η χρήση αλυσίδων, καλωδίων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν 

τους σωλήνες. 

 Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων των εργοταξιακών μηχανημάτων, θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (ΦΕΚ 64/4/2004) περί της εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, το οποίο αντικατέστησε την ΚΥΑ 98012/2001/1996 (ΦΕΚ 

40/Β/1990). Πιο συγκεκριμένα τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και την φάση λειτουργίας του 

έργου απαγορεύεται: 

- κάθε απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά θαλάσσια και υπόγεια νερά 

και στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων. 

- κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη  αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που έχει επιβλαβείς 

επιπτώσεις στο έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όπως και κάθε ανεξέλεγκτη 

απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από την επεξεργασία των αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων. 

10.14.2 Φάση λειτουργίας 

Επισημαίνουμε ότι εκ της φύσεως τους θεωρούνται έργα προστασίας του περιβάλλοντος και των υδάτινων 

πόρων προτείνεται όμως η συστηματική παρακολούθηση της εκροής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας το έργο θα έχει μόνο θετική επίπτωση 

στους υδατικούς πόρους της περιοχής, με τη συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων σε ΕΕΛ. 
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Τυχόν αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση διαρροών ή υπερχειλίσεων των 

συλλεχθέντων και μεταφερόμενων λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και από ακατάλληλη 

εκροή λυμάτων. Κατά τη φάση λειτουργίας, προβλέπεται η λήψη μέτρων με στόχο είτε την πρόληψη ή την 

έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση ή τη μείωση της επίπτωσης ή την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων 

συμβάντων στο μέλλον. Ενδεικτικά, προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων: 

•  συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της ΕΕΛ και της ποιότητας εκροής των λυμάτων 

• εφαρμογή προγράμματος συντήρησης και ελέγχου κατά τη λειτουργία από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό 

•  τακτικός καθαρισμός των καταθλιπτικών αγωγών με κατάλληλο μηχανισμό 

• καταγραφή τυχόν αστοχιών, ενημέρωση για τυχόν επεισόδια ρύπανσης των αρμοδίων φορέων της 

περιοχής, εκτίμηση της ποσότητας που τυχόν έχει διαρρεύσει και των επανορθωτικών μέτρων που 

εφαρμόστηκαν, καταγραφή τυχόν επιπτώσεων και αναγνώριση αιτιών συμβάντος για την αποφυγή 

επανάληψης παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον. 

10.15 Υγεία των κατοίκων 

Εκ φύσεως το έργο θεωρείται έργο προστασίας του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων προτείνεται 

όμως η συστηματική παρακολούθηση του. 

10.16 Ενέργεια 

Δεν προτείνονται ειδικά μέτρα. 

10.17 Ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 

10.17.1 Φάση κατασκευής 
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Πίνακας 10.2: Μέτρα αντιμετώπισης της Ευπάθειας του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών κατά τη 
Φάση Κατασκευής 

Παράμετρος ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Φάση Έργου Κατασκευής  

Κωδ. - Τύπος 
Καταστροφής 

Μέτρα Αντιμετώπισης Θέσεις 

Γενικά 1. Σχέδιο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης 
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

a. μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαρροής ή ρύπανσης τα οποία 

πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής και λειτουργίας (π.χ. τακτοποίηση, 

καλές πρακτικές διαχείρισης υλικών, διαδικασίες επιθεώρησης κλπ.),  

b. πρόληψη ακούσιων διαρροών πετρελαίου και λιπαντικών, προϊόντων καθαρισμού κλπ,  

c. ειδικές πρακτικές προϊόντων (για πετρελαιοειδή, λιπάσματα και βαφές),  

d. απομόνωση ενδεχομένως επικίνδυνων υλικών, 

e. αντικατάσταση προϊόντων και  

f. απαγορευμένα υλικά.  

g. διατάξεις για την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και διαδικασίες σχετικά με την επικοινωνία 

με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Το Σχέδιο αυτό θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο Κατασκευής. 

2. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) 
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο 

έργο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο ώστε να βελτιωθούν οι 

συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες. Ο 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας είναι μια καταγραφή των στοιχείων του έργου έτσι όπως αυτό τελικά 

κατασκευάσθηκε, καθώς και μια καταγραφή οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, 

μετατροπών κλπ.)  

Σε όλο το έργο 

Λ-01 – Σεισμοί Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Για την ελάττωση του σεισμικού φορτίου λόγω σεισμικής δράσης, τα συνήθη μέτρα περιλαμβάνουν 

αύξηση του τοιχώματος των κατασκευών. 

Σε όλο το έργο 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 168 
Ημερομηνία : 24/03/2022  

 Έκδοση : 1 

 

Παράμετρος ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Φάση Έργου Κατασκευής  

Κωδ. - Τύπος 
Καταστροφής 

Μέτρα Αντιμετώπισης Θέσεις 

2. Για τη αποφυγή κατολισθήσεων θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι παραδοχές της διεθνούς Καλής 

Πρακτικής, που περιλαμβάνουν εφαρμογή των τυπικών σχεδίων προστασίας που παρουσιάζονται στην 

τεχνική περιγραφή  

Λ-02 - Ποτάμιες 

πλημμύρες 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλού όγκου 

ροής ή κατά προτίμηση στις ξηρές συνθήκες (Αύγουστος – Νοέμβριος). 

2. Θα εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου πλημμυρών και διάβρωσης. 

3. Τακτική συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 

Στα σημεία εμφάνισης 

επιφανειακών 

απορροών εάν 

υπάρχουν. 

Λ-03  - Κεραυνοί Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Στοχευμένος έλεγχος μετά από σχετικά φαινόμενα 

Σε όλο το έργο 

Λ-04  - Ένοπλες 

συγκρούσεις, πόλεμοι 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Περιφρούρηση του έργου σε περίπτωση πρόκλησης τέτοιων αστικών φαινομένων. 

Σε όλο το έργο 

Λ-05 - Τρομοκρατικές 

ενέργειες 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Παρακολούθηση του έργου μακροσκοπικά για εντοπισμό ύποπτων ενεργειών και/ ή αλλαγών στο 

αποτύπωμα του έργου.  

Σε όλο το έργο 

Λ-06 - Βιομηχανικά 

ατυχήματα 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: Σε όλο το έργο 

 

10.17.2 Φάση λειτουργίας 
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Πίνακας 10.3: Μέτρα αντιμετώπισης της Ευπάθειας του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών κατά τη 
Φάση Λειτουργίας 

Παράμετρος ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Φάση Έργου Λειτουργία 

Κωδ. - Τύπος 
Καταστροφής 

Μέτρα Αντιμετώπισης Θέσεις 

Γενικά 1. Εφαρμογή αυστηρών τεχνικών κανονισμών, κωδικών και προδιαγραφών σχεδιασμού του έργου. 
2. Σχέδιο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης 

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

a. μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαρροής ή ρύπανσης τα οποία 

πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής και λειτουργίας (π.χ. 

τακτοποίηση, καλές πρακτικές διαχείρισης υλικών, διαδικασίες επιθεώρησης κλπ.),  

b. πρόληψη ακούσιων διαρροών,  

c. ειδικές πρακτικές προϊόντων (επικίνδυνα ),  

d. απομόνωση ενδεχομένως επικίνδυνων υλικών, 

e. αντικατάσταση προϊόντων και  

f. απαγορευμένα υλικά.  

g. διατάξεις για την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και διαδικασίες σχετικά με την 

επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Το Σχέδιο αυτό θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο Κατασκευής.  

Σε όλο το έργο 

Λ-01 – Σεισμοί Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Περιοδικός έλεγχος για εντοπισμό επιφανειών αστάθειας καθώς και το σχεδιασμό πρόσθετων 

μέτρων σταθεροποίησης. 

Σε όλο το έργο 

Λ-02 - Ποτάμιες 

πλημμύρες 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Περιοδικός έλεγχος κατάστασης αντιπλημμυρικών έργων. Σε περίπτωση που η κατάσταση των 

αντιπλημμυρικών έργων κρίνεται ανεπαρκής (λόγω φραγής ή συσσώρευσης υλικών) θα 

ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για άμεση αντιμετώπιση.  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες 

(καθαρισμός, συντήρηση κλπ.) 

Στα αντιπλημμυρικά 

τεχνικά έργα 

Λ-03  - 

Κεραυνοί 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Στοχευμένος έλεγχος μετά από σχετικά φαινόμενα 

Σε όλο το έργο 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 170 
Ημερομηνία : 24/03/2022  

 Έκδοση : 1 

 

Παράμετρος ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Φάση Έργου Λειτουργία 

Κωδ. - Τύπος 
Καταστροφής 

Μέτρα Αντιμετώπισης Θέσεις 

Λ-04  - Ένοπλες 

συγκρούσεις, 

πόλεμοι 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Περιφρούρηση του έργου σε περίπτωση πρόκλησης τέτοιων αστικών φαινομένων. 

Σε όλο το έργο 

Λ-05 - 

Τρομοκρατικές 

ενέργειες 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

1. Παρακολούθηση του έργου μακροσκοπικά για εντοπισμό ύποπτων ενεργειών και/ ή αλλαγών στο 

αποτύπωμα του έργου.  

Σε όλο το έργο 

Λ-06 - 

Βιομηχανικά 

ατυχήματα 

Ισχύουν τα γενικά μέτρα και επιπλέον: 

Στοχευμένος έλεγχος μετά από σχετικά φαινόμενα 

Σε όλο το έργο 
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11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιγράφεται στη συνέχεια, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και στηρίζεται στις κατευθύνσεις του παραρτήματος ΙΙ του 

ν. 4014/2011 και στα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 8 της παρούσας ΜΠΕ.  

11.1 Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου» (ΣΠΔΕ) είναι ο 

λεπτομερής προγραμματισμός του τρόπου υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων του έργου, έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των επιμέρους ενεργειών και η απόδοση της δημόσιας επένδυσης 

με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την περιβαλλοντική προστασία, την κοινή ωφέλεια και την απόλυτη 

συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. 

Ο πυρήνας του προτεινόμενου ΣΠΔΕ ουσιαστικά είναι ένας κύκλος συνεχούς βελτίωσης, γνωστός ως κύκλος 

Σχεδιασμός – Εφαρμογή – Έλεγχος – Δράση, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 

11.2 Πεδίο Εφαρμογής 

Το ΣΠΔΕ διαμορφώνεται από τον φορέα λειτουργίας του έργου (ΔΕΥΑ Σύρου στην προκειμένη περίπτωση), 

στην αρχική φάση (ιδανικά πριν την έναρξη κατασκευής) και υπόκειται σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησής του. Αντικατοπτρίζει τις επιλογές και δεσμεύεις που έχουν γίνει ως προς τους 

περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, χρονικούς και ποιοτικούς όρους για την υλοποίηση του, με γνώμονα τη 

μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από το έργο. 

11.3 Βασικό θεσμικό πλαίσιο 

Ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο 

με όλες τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την 

εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων. Η ενημέρωση του 

Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, του Εθνικού Τυπογραφείου κλπ. Η βασική νομοθεσία που διέπει το υπόψη έργο είναι ο 

Νόμος 4014/2011 και τα εκτελεστικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του. 
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11.4 Ανασκόπηση ΣΠΔΕ 

Ανασκόπηση του ΣΠΔΕ κατά διαστήματα από την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα λειτουργίας του έργου, ώστε 

να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του καθώς και να 

αναγνωρίζεται η πιθανή ανάγκη για αλλαγές στην πολιτική, στους αντικειμενικούς στόχους και στα άλλα 

στοιχεία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σχέση με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, 

τις μεταβολές των συνθηκών και τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση. 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, στη συνέχεια προτείνεται ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει 

τις εξής φάσεις: 

- Περιβαλλοντική πολιτική 

- Σχεδιασμός 

- Εφαρμογή και Λειτουργία 

- Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες 

- Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

Η δήλωση της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί τον οδηγό για την εφαρμογή και βελτίωση του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί και ενδεχομένως να βελτιώνει 

την περιβαλλοντική του επίδοση. Η υιοθέτηση συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (τύπου 

EMAS) είναι ένα μέτρο που διασφαλίζει την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία του έργου, δεν είναι ωστόσο 

υποχρεωτικό για τον εκάστοτε φορέα λειτουργίας. 

Στη συνέχεια περιγράφεται η πρόταση της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

11.5 Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

11.5.1 Περιβαλλοντική Πολιτική 

Η δήλωση της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί τον οδηγό για την εφαρμογή και βελτίωση του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί και ενδεχομένως να βελτιώνει 

την περιβαλλοντική του επίδοση.  
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Στη συνέχεια περιγράφεται η πρόταση της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεσμεύεται να συνεισφέρει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη δημιουργία 

ενός βιώσιμου και αειφόρου μέλλοντος για την περιοχή λειτουργίας των έργων, μέσω ενεργειών συνεχούς 

βελτίωσης που θα περιλαμβάνουν: 

- Ελαχιστοποίηση ή όπου είναι δυνατόν πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στις τοπικές 

κοινωνίες 

- Συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς της Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

- Προώθηση ανοικτών συζητήσεων με τους κοινωνικούς φορείς για τις περιβαλλοντικές πτυχές της 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

- Λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην ανάπτυξη, επέκταση ή λειτουργία του έργου 

συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη κοινωνία 

- Εκπαίδευση, υποστήριξη και παρακίνηση των εργαζομένων στο φορέα λειτουργίας προς την 

κατεύθυνση της κατανόησης και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου 

- Καθορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων περιβαλλοντικών στόχων και δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της διαδικασίας επίτευξης τους 

 

11.5.2 Σχεδιασμός περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το κείμενο της περιβαλλοντικής 

πολιτικής. Τα βασικά στοιχεία είναι: 

- Προσδιορισμός περιβαλλοντικών στόχων 

- Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

11.5.2.1 Περιβαλλοντικοί Στόχοι 

Στο πλαίσιο της ΜΠΕ του έργου, καθορίζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές και αξιολογούνται οι επιπτώσεις 

από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Φοίνικα Σύρου. 

Με βάση τα συμπεράσματα της ΜΠΕ, προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του προτεινόμενου ΣΠΔΕ: 

Προσδιορίζονται τέσσερις βασικοί στόχοι, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου: 

- Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης που προκύπτει από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης 

- Ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω θορύβου στους οικισμούς της περιοχής 

- Προώθηση πρακτικών βέλτιστης κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας 

- Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον και ανακύκλωση 

11.5.2.2 Διαδικασίες και πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων περιβαλλοντικών στόχων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΣΠΔΕ, 

προτείνεται η υλοποίηση μιας σειράς από διαδικασίες – προγράμματα τα οποία αποτελούν και το βασικό 

κορμό του παρόντος ΣΠΔΕ. Η δημιουργία και η χρήση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων είναι στοιχείο 

κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα προγράμματα αυτά για 

το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

- Τις ενέργειες που γίνονται για να επιτευχθούν οι στόχοι 

- Τη λίστα των επιχειρησιακών ελέγχων (operational controls) και των διαδικασιών παρακολούθησης 

των δραστηριοτήτων 

- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των στόχων 

- Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των δεσμεύσεων του προγράμματος 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου προγράμματος παρακολούθησης 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011. 

Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο 1: Πρόγραμμα διαχείρισης θορύβου 

Το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται με το στόχο Νο 2 (Ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω θορύβου στους 

οικισμούς της περιοχής) του παρόντος ΣΠΔΕ και θα πρέπει να συνδυαστεί με την ανάγκη για τη λειτουργία 

του έργου και των διατάξεων που παράγουν θόρυβο (π.χ. Η/Μ αντλιες αντλιοστασίων). 

Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι οι εξής: 

- Έκδοση διαδικασιών μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

καθώς και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αντλιοστασίων  

- Ανάληψη πρωτοβουλιών για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τη μείωση του εκπεμπόμενου 

θορύβου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 

- Καταγραφή παραπόνων σε σχέση με την όχληση από το θόρυβο και κατάρτιση διαδικασίας 

απαντήσεων προς τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς σε συνεργασία με το φορέα 

λειτουργίας του έργου 

Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι που προτείνονται να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης 

του θορύβου είναι: 

- Παρακολούθηση της εφαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών περιορισμού του θορύβου ιδίως 

κατά τη θερινή περίοδο 

- Αξιολόγηση των παραπόνων από πολίτες όσον αφορά στα παράπονα για τον θόρυβο προερχόμενο 

από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου 

Το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος προγράμματος είναι το έτος 

2025. 

Σημεία ελέγχου του θορύβου αποτελούν οι θέσεις εργασιών συντήρησης των δικτύων και αντλιοστασίων 

και της ΕΕΛ (φάση λειτουργίας). Για τη σωστή και αντικειμενική εκτίμηση των επιπέδων θορύβου, 

προτείνεται η μεθοδολογία που αναφέρεται στο Π.Δ. 85/1991 με τη χρήση ολοκληρωτικού ηχόμετρου που 

πληροί τις προδιαγραφές  ΕΛΟΤ 1106 και ISO R-1999. 

Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο 2: Διαχείριση των εκπομπών προς το υδατικό περιβάλλον 

Το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται με την επίτευξη του 1ου στόχου του παρόντος ΣΠΔΕ (ελαχιστοποίηση της 

ρύπανσης που προκύπτει από την λειτουργία της ΕΕΛ και του έργου διάθεσης). 

Οι ενέργειες που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι οι εξής: 

- Συνεχής συντήρηση και προσεκτική λειτουργία των συστημάτων αντιρύπανσης του δικτύου 

- Κατάρτιση διαδικασιών αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις ύπαρξης διαρροής υγρών αποβλήτων 

από διάφορα σημεία του έργου 

- Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι που προτείνονται να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος 

διαχείρισης των εκπομπών προς το υδατικό περιβάλλον είναι: 

- Κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης σε συνεργασία με 

τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 

Το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος προγράμματος είναι η 

έναρξη λειτουργίας δικτύου. 

Οι μετρήσεις επιφανειακών και υπόγειων υδάτων θα αφορούν στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Σε 

τακτά χρονικά διαστήματα θα μετρώνται οι φ/χ παράμετροι των επιφανειακών απορροών καθώς και των 

υπογείων υδάτων εντός της λεκάνης απορροής του δικτύου και της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες ως προς το είδος μετρήσεων – αναλύσεων 

και τη συχνότητα δειγματοληψιών που θα γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης  



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και 

Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 175 
Ημερομηνία : 24/03/2022  

 Έκδοση : 1 

 

 
 

Σχετικά με τους ελέγχους εντός της μονάδας και του σημείου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία και αποφάσεις αδειοδότησης. Σημειώνεται ότι εφόσον 

αναθεωρηθεί ο τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (π.χ. επαναχρησιμοποίηση) θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί και η παρούσα διαδικασία και να προσαρμοστεί στα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011. 

Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο 3: Διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας 

Το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται με την επίτευξη του 3ου στόχου του παρόντος ΣΠΔΕ (Προώθηση πρακτικών 

βέλτιστης κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας) και αποτελεί έναν σύνδεσμο μεταξύ της οικονομικής 

και περιβαλλοντικής επίδοσης του έργου. 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η σταδιακή μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΕΕΛ και 

του δικτύου μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας. 

Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι οι εξής: 

- Κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τη 

λειτουργία του έργου αποχέτευσης, της ΕΕΛ και του έργου διάθεσης . 

- Εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα λειτουργίας σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και 

ενέργειας ώστε να μειωθούν οι σχετικές σπατάλες. 

Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι που προτείνονται να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης 

φυσικών πόρων και ενέργειας είναι: 

- Κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση των λειτουργικών εξόδων και καταναλώσεων που 

σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας 

- Ενημέρωση του προσωπικού λειτουργίας του έργου σχετικά με τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης 

ενέργειας και πόρων 

Το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος προγράμματος είναι το έτος 

2025. 
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Οι παράμετροι που θα ελέγχονται είναι η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων (kWh) και η συχνότητα 

που προτείνεται είναι σε μηνιαία βάση. 

11.5.3 Εφαρμογή και λειτουργία 

Η φάση της εφαρμογής της λειτουργίας ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική από πλευράς χρόνου και κόπου φάση ανάπτυξης του. Η αποτελεσματική εφαρμογή του 

σχετίζεται με την ανάπτυξη των απαραίτητων δυνατοτήτων και υποστηρικτικών μηχανισμών για την 

εφαρμογή της πολιτικής  που θα υιοθετηθεί και την υλοποίηση των στόχων και σκοπών της. 

Στην παρούσα πρόταση, η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

προτείνεται να υλοποιηθεί μέσω της κατάρτισης των απαραίτητων διαδικασιών για την ανάληψη των εξής 

ενεργειών: 

- Καθορισμό των δομών και ευθυνών για την εφαρμογή του συστήματος 

- Περιγραφή των θεμάτων εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ικανότητας 

- Καθορισμό των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας 

- Τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης  

- Καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου των εγγράφων 

- Καθορισμό των διαδικασιών επιχειρησιακού ελέγχου 

- Περιγραφή της ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά 

11.5.4 Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες 

Στην παρούσα πρόταση, η φάση του ελέγχου και των διορθωτικών ενεργειών του ΣΠΔΕ προτείνεται να 

υλοποιηθεί μέσω της κατάρτισης των απαραίτητων διαδικασιών για την ανάληψη των εξής ενεργειών: 

- Παρακολούθηση και μέτρηση των τιθέμενων προγραμμάτων – διαδικασιών 

- Προσδιορισμός των τομέων μη συμμόρφωσης και ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών 

ενεργειών - δράσεων 

- Ανάπτυξη διαδικασιών αρχειοθέτησης 

- Ανάπτυξη διαδικασιών επιθεώρησης του ΣΠΔΕ 

11.5.5 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

Η διοίκηση και ο φορέας λειτουργίας του έργο, προκειμένου να εξασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση, 

καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του ΣΠΔΕ και συνεπώς την επίδοση του, θα πρέπει να ανασκοπεί 

και να αξιολογεί το σύστημα σε προκαθορισμένα διαστήματα. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αναπτυχθεί 

διαδικασία ανασκόπησης του συστήματος που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

- Αποτελέσματα επιθεωρήσεων 

- Το βαθμό στον οποίο έχουν ικανοποιηθεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι 

- Τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σχέση με τις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και πληροφορίες 

- Τυχόν επιφυλάξεις των ενδιαφερόμενων μερών (προσωπικό κλπ.) 

11.6 Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Προτεινόμενων έργων 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος του έργου αποχέτευσης και ΕΕΛ Φοίνικα, αφορά εκείνες 

τις ενέργειες με τις οποίες διασφαλίζεται η ακριβής εκτίμηση και παρακολούθηση της κατάστασης των 

περιβαλλοντικών μέσων που εκτιμάται ότι δύναται να θιγούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

Η συνεχής και ακριβής γνώση της κατάστασης του περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας των όρων, μέτρων, περιορισμών και παρεμβάσεων που προτείνονται για την 

ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
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Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα τυχόν 

επανεξέτασης και τροποποίησης μέτρων αυτών σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα με την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος επιτυγχάνονται τα 

παρακάτω: 

- Εκτίμηση των πιθανών μεταβολών στα περιβαλλοντικά μέσα ως συνέπεια της λειτουργίας του 

έργου 

- Εκτίμηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στην ΜΠΕ 

- Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και νομοθετημένων όρων και 

κατωφλίων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών μέσων 

- Εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των επανορθωτικών μέτρων που προτείνονται στη 

ΜΠΕ 

- Εξασφάλιση επικαιροποιημένων στοιχείων όσον αφορά στην κατάσταση περιβάλλοντος 

Τονίζεται ότι το παρόν ΣΠΔΕ είναι δυνατό να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται κατά περιόδους 

αποβλέποντας κυρίως στη στενότερη παρακολούθηση εκείνων των περιβαλλοντικών μέσων που θίγονται. 

Τα στοιχεία θα συλλέγονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και θα καταχωρούνται 

σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης δεδομένων κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου. 

Για τις μετρήσεις – αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων, θα ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς 

αποδεκτές μέθοδοι και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται τόσο σε ηλεκτρονικά αρχεία όσο και σε 

ημερολόγια με αριθμημένες και σφραγισμένες σελίδες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης θα φυλάσσονται στο χώρο της ΕΕΛ ή στα γραφεία του 

φορέα λειτουργίας (Δήμος) και θα είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις του φακέλου ΜΠΕ, 

με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων. 

Η προαναφερόμενη κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις συναρμόδιες 

Υπηρεσίες, χωρίς να δεσμεύει την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή ως προς το είδος και το περιεχόμενο της 

απόφασης που θα εκδώσει.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Συλλογή, 

μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας Σύρου» η 

εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του. 

Αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και υπεύθυνος για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου. 

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ποσειδωνίας, 

Φοίνικα, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων , την κατασκευή της ΕΕΛ Φοίνικα Σύρου σε διαθέσιμη έκταση 

γηπέδου 3,5 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή του οικισμού Φοίνικα με την μέθοδο ενεργού ιλύος με 

παρατεταμένο αερισμό με μεμβράνες διήθησης (MBR), για την επεξεργασία των λυμάτων  και την διάθεση 

των επεξεργασμένων για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα μέσω είκοσι τριών (23) υφιστάμενων πηγαδιών-

γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα κάτωθι έργα: 

 Κατασκευή νέας ΕΕΛ Φοίνικα Ισοδύναμου πληθυσμού 11.120 Β’ Φάση που θα περιλαμβάνει: 

- Διάταξη προεπεξεργασίας ( εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση) 

- Εξισσορόπηση – Λεπτοεσχάρωση ( δεξ. εξισορρόπησης, δεξ. έκτακτης αποθήκευσης, 

λεπτοεσχάρωση) 

- Βιολογική επεξεργασία ( 2 βιολογικοί αντιδραστήρες, Α/Σ ανακυκλοφορίας ιλύος, Μεμβράνες 

διήθησης, δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος) 

- Απολύμανση (UV κλειστού τύπου στους καταθλιπτικούς αγωγούς των αντλιών  διάθεσης) 

- Επεξεργασία ιλύος (Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, κάδοι, υγειονοποίηση ιλύος με ασβέστη) 

- Κτιριακά έργα (Κτίριο Προεπεξεργασίας, Κτίριο Φυσητήρων / Χημικών, Κτίριο Ιλύος , Κτίριο 

Λειτουργίας) 

- Δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 1.000 m3 

 Έργα διάθεσης που περιλαμβάνουν: 

- νέα γεώτρηση σε ενδεδειγμένη θέση για εμπλουτισμό υδροφόρου (διάταξη ασφαλείας) 

- κατασκευή δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση συνολικού μήκους 13.608m για διάθεση σε 23 

υφιστάμενα πηγάδια – γεωτρήσεις 

 Έργα αποχέτευσης που περιλαμβάνουν: 

- κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 43.500m περίπου και 10 Α/σίων. 

Καταθλιπτικοί αγωγοί μήκους 4.620m και βαρυτικοί αγωγοί 38.843m. 
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Ο σχεδιασμός νέας ΕΕΛ Φοίνικα γίνεται για τα ακόλουθα φορτία:  

Παράμετρος 
20ετία - 2040 40ετία - 2060 

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ισοδύναμος Πληθυσμός # 2.985 9.540 3.645 11.120 

Μέγιστη ημερήσια παροχή 

(Παροχή Σχεδιασμού) 
m3/d 645 1.297 787 1.906 

Μέγιστη ωριαία παροχή  m3/h 97 175 116 239 

BOD5 
kg/d 164 329 200 395 

mg/L 255 253 255 207 

SS 
kg/d 179 359 219 431 

mg/L 278 276 278 226 

TN 
kg/d 30 60 36 72 

mg/L 46 46 46 38 

TΡ 
kg/d 6,0 12,0 7,3 14,4 

mg/L 9,3 9,2 9,3 7,5 

Τα επεξεργασμένα λύματα θα ικανοποιούν τα παρακάτω όρια εκροής:  

Διάθεση/Επαναχρησιμοποίηση Ελάχιστη επεξεργασία Όρια εκροής 

Εμπλουτισμός υπόγειων 

υδροφορέων 

 Δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία  

 Προχωρημένη 

επεξεργασία 

 Απολύμανση 

 SS ≤ 2 mg/L (80% δειγμάτων) 

 BOD5 ≤10 mg/L (80% δειγμάτων) 

 Θολότητα ≤ 2  (διάμεση τιμή) 

 ΕC ≤ 2 /100ml (80% δειγμάτων) 

               ≤20 /100ml (95% δειγμάτων) 

 TN ≤15 mg/L 

 

Ο σχεδιασμός του έργου περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 του Φακέλου ΜΠΕ 2022 (ΜΠΕ-2022). 

Οι συντεταγμένες ορισμένων κύριων σημείων του έργου αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. 

Πίνακας 1: Γεωγραφικές συντεταγμένες προτεινόμενου αποχετευτικού δικτύου 

 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

(ΕΓΣΑ ’87) (x, y) 

 Χ Υ 

Αρχή 578311,88Ε 4142349,02Ν 

Μέση 577799,39Ε 4140208,52Ν 

Τέλος 577884,88Ε 4137641,44Ν 

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου της νέας ΕΕΛ Φοίνικα είναι οι κάτωθι: 

X 577782.52, Y 4140198.30 
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Οι συντεταγμένες του γηπέδου της ΕΕΛ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2: Γεωγραφικές συντεταγμένες νέου γηπέδου ΕΕΛ Φοίνικα 

 

Οι συντεταγμένες του έργου διάθεσης έχουν ως εξής: 

Πίνακας 3: Γεωγραφικές συντεταγμένες δικτύου διάθεσης 

 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

(ΕΓΣΑ ’87) (x, y) 

 Χ Υ 

Αρχή 577914,90Ε 4142207,09Ν 

Μέση 577781,24Ε 4140234,51Ν 

Τέλος 579082,32Ε 4139767,11Ν 
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Πίνακας 4: Γεωγραφικές συντεταγμένες υφιστάμενων σημείων διάθεσης 

Α/Α Περιοχή Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) 

(x, y) 

  x y 

1 Νεκροταφείο Φοίνικα 578063,778 4140277,917 

2 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577740,515 4139979,585 

3 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577692,725 4140323,189 

4 Φυτώριο Βήσσα 578878,88 4139418,202 

5 Φυτώριο Βήσσα 579098,294 4139756,694 

6 Ποταμός  579131,272 4139764,099 

7 Πηγάδι Φοίνικα 578319,208 4139346,608 

8 Πηγάδι Βήσσα 578881,63 4139564,72 

9 Πηγάδι Βήσσα 578917,449 4139462,252 

10 Πηγάδι Βήσσα 578857,989 4139524,382 

11 Πηγάδι Φοίνικα 577456,991 4139313,984 

12 Γαλησσάς  578062,884 4141251,752 

13 Γαλησσάς  578372,588 4141906,179 

14 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577847,816 4140121,227 

15 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577764,95 4140227,652 

16 Γαλησσάς 578216,371 4142237,33 

17 Άσπρος Γκρεμός 578402,959 4140577,975 

18 Γαλησσάς 578273,776 4141998,815 

19 Γαλησσάς 577852,113 4142199,118 

20 Γαλησσάς 578009,351 4141589,656 

21 Γαλησσάς 578170,082 4141833,71 

22 Γαλησσάς 577841,562 4141220,749 

23 Φοίνικας 578178,68 4139312,615 

 

Στις επόμενες παραγράφους προτείνονται οι όροι που θα πρέπει να επιβληθούν για την αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος κατά τη φάση κατασκευής (ολοκλήρωση της κατασκευής) και λειτουργίας 

του έργου. Οι προτάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, χωρίς να δεσμεύει την αρμόδια 

Περιβαλλοντική Αρχή ως προς το είδος και το περιεχόμενο της απόφασης που θα εκδώσει. Ειδικότερα 

προτείνεται: 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 
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 ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ488/Β/30-03-2011) και ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 

920 τ. Β’), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων αρσενικού, 

καδμίου, υδραργύρου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ’s) στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τους Οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Συμβουλίου τους 

21 ης Μαΐου 2008 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 920Β) 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 15 

ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005  (ΦΕΚ 1334Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμέ 

για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές 

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο καιμονοξείδιο του άνθρακα. Για τις σημειακές εκπομπές 

στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο 

από το άρθρο 2§(δ) του Π.Δ. 180/81 (ΦΕΚ 293 Α /06.10.1981) όριο των 100 mg/m3 ή από τις εκάστοτε 

εν ισχύ διατάξεις.  

Για το θόρυβο:  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα έργου που καθορίζονται 

στην ΚΥΑ 37393/2028/2003  (ΦΕΚ 1418Β/01.10.2003), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 

9272/471/02.03.2007 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007). 

Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση, κατά τη φάση 

λειτουργίας, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α /81). 

Στην οδό πρόσβασης της μονάδας να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 17252/1992 

(ΦΕΚ 395Β/19.06.1992) όρια θορύβου. Για οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο να 

τηρούνται τα προβλεπόμενα τους: 

• Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

• Υπ. Απ. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

• Υπ. Απ. 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 

• Υπ. Απ. 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 

• Υπ. Απ. 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 

• Υ.Α. 13736/85  (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85)  «Μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες 

προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων», 

• Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ». 

Όροι για την κατασκευή του έργου: 

Η προμήθεια των υλικών αυτών πρέπει αυστηρά να γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής 

τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ. Σε καμία 

περίπτωση, δεν θα γίνει αυθαίρετη αμμοληψία ή δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης 

αδρανών υλικών. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα και χείμαρρους, για την 

εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

• Κατά την τοποθέτηση των αγωγών εντός των ορυγμάτων, θα πρέπει η επίχωση που θα ακολουθήσει να 

γίνει με την προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές συμπίεση κατά στρώσεις, έτσι ώστε να μην 
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επακολουθήσουν ανομοιόμορφες καθιζήσεις. Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει 

συγκέντρωση και απομάκρυνση όλων των πλεοναζόντων υλικών τους: άμμος, χώματα κλπ. 

• Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, 

απορρίμματα) κατά τη λειτουργία του έργου και κυρίως κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών 

ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη 

απόσταση. Να διαβρέχονται οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών σκόνης. 

• Τα υλικά στην απόθεση και επίχωση να μεταφέρονται με φορτηγά καλυμμένα κατάλληλα, ώστε κατά τη 

διαδρομή τους να αποφεύγονται οι διαρροές και οι προκαλούμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα. 

Να γίνεται κατάβρεξη του φορτίου (ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) όταν είναι απαραίτητο, 

τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ποιότητα των υλικών. 

• Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας του προσωπικού κατασκευής. 

• Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, κάθε είδους 

σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ θα συλλέγονται και θα 

απομακρύνονται από την περιοχή της μονάδας, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

• Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, 

ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση 

στο περιβάλλον. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, λιπαντικών ελαίων, παλαιών 

λαδιών σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, λιπαντικά 

έλαια, παλιά λάδια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένες εταιρείες συλλογής και 

διαχείρισης. Επιπλέον οι χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές και τα μεταχειρισμένα ελαστικά των 

οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων πρέπει να παραδίδονται σε εγκεκριμένες εταιρείες συλλογής και 

διαχείρισης και η διαχείριση θα γίνεται σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 115/04 (ΦΕΚ 80 Α ) και 

109/04 (ΦΕΚ 75 Α ) αντίστοιχα. 

• Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και 

οχημάτων εργοταξίου. Οι βασικές σχετικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: ΥΑ 28432/2447/92 

(ΦΕΚ 536/Β/25.8.92) μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 

κινητήρες ντίζελ., και ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85) μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

• Όσον αφορά στις οριακές τιμές θορύβου, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες 

τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του 

έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 

• Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών. Να γίνει πλήρης 

αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων φυσικού τοπίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και 

απόδοση τους στις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. 

Όροι για τη λειτουργία του έργου: 

• Να εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του 

έργου. 

• Ο φορέας λειτουργίας του έργου  (ΔΕΥΑ Σύρου) θα είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη ειδικευμένου 

προσωπικού και μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της 

απόδοσης του έργου, τη διεξαγωγή απαραίτητων μετρήσεων, την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 

και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Για την αποφυγή και περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο έδαφος και στο υδάτινο περιβάλλον 

κατά τη φάση λειτουργίας λόγω διαρροών λυμάτων ή υπερχειλίσεων, θα πρέπει να τηρηθεί σειρά 

προληπτικών μέτρων στο σχεδιασμό του έργου αλλά και κατά τη λειτουργία του, ως ακολούθως: 

• Τα επεξεργασμένα λύματα πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη, να πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν 
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• Να γίνεται περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων της μονάδας, των αγωγών μεταφοράς των 

λυμάτων και των αντλιοστασίων, κυρίως στις δεξαμενές και στα φρεάτια, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

διαρροές λυμάτων προς τον υπόγειο υδροφορέα και τα επιφανειακά νερά της περιοχής. 

• Τα εσχαρίσματα, τα λίπη και η άμμος που θα συλλέγονται στη φάση της προεπεξεργασίας των λυμάτων 

θα συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία. Σχετικά με τη διαχείριση της ιλύος (ΕΚΑ 19 08 05), των 

εσχαρίσματων (ΕΚΑ 19 08 01) της άμμου (ΕΚΑ 19 08 02) των λιπών – ελαίων (ΕΚΑ 19 08 09) του υπό 

μελέτη έργου το σύνολο τους θα την παραλαμβάνει ιδιωτική εταιρία όπου θα έχει συνάψει ιδιωτική 

σύμβαση. 

• Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων να μην 

ξεπερνά τα 60db(A).  

• Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος οσμών είναι απαραίτητη η ορθή λειτουργία και συντήρησή 

των συστημάτων απόσμησης των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ. 

• Τα υγρά υπερχειλίσματα από όλες τις φάσεις επεξεργασίας των λυμάτων και της λάσπης θα 

επιστρέφονται στην είσοδο της εγκατάστασης. 

• Σε περιπτώσεις βλαβών, όπως αναφέρονται παραπάνω, να λαμβάνονται μέτρα απολύμανσης του 

λύματος που οδηγείται στις υπερχειλίσεις.  

• Επαρκής συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και έλεγχος του κεντρικού φρεατίου εισόδου (από 

έλλειψη συντήρησης ή κακό σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης, παράγονται αέρια, κυρίως υδρόθειο, 

που διοχετεύονται στο κεντρικό φρεάτιο εισόδου). 

• Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών 

από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού 

για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. 

• Ο φορέας λειτουργίας του έργου  (ΔΕΥΑ Ν. Προποντίδας) να είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη 

ειδικευμένου προσωπικού και μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, την συντήρηση και τον 

έλεγχο της απόδοσης του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα 

της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, 

η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) στην υπό ενότητα «Υδάτινο 

Περιβάλλον – Διαχείριση Λυμάτων». Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την 

υπ. Αριθ. 421/30.3.2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η 

σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της Οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ στη χώρα τους (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος). 

Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα 

αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την 

Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων. 

• Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται μια 

φορά το έτος για ενημέρωση και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αιγαίου. 

• Σε περίπτωση εντοπισμού επικίνδυνων ουσιών στην παραγόμενη ιλύ της Ε.Ε.Λ., να ακολουθηθούν οι 

διαδικασίες για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 

13588/2006).  
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1 Εξειδικευμένες Μελέτες 

Για την εφαρμογή του συστήματος επαναχρησιμοποίησης για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων σε 

υφιστάμενες γεωτρήσεις-πηγάδια απαιτήθηκε η εκπόνηση Μελέτης εφαρμογής συστήματος 

επαναχρησιμοποίησης και Μελέτη ειδικής υδρογεωλογικής αξιολόγησης που επισυνάπτονται στα 

παραρτήματα του παρόντος τεύχους. 

13.2 Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα προβλήματα: 

 Η εφαρμογή της ΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ Β’ 304/2018) περί Τροποποίησης 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.  

o Δεδομένης της απουσίας συγκεκριμένων κατευθύνσεων αλλά και παλαιότερων παραδειγμάτων 

έγινε εκτενής έρευνα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε χώρες εντός της Ε.Ε. στις οποίες 

είχε εφαρμοστεί η παραπάνω νομοθεσία. 
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

Παρακάτω παρουσιάζεται η φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου. 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 187 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 1 

 

 



 

Τίτλος Έργου: 
«Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ - ΕΡΑΣΜΟΣ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ENV-001 

 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου :  

 188 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 1 

 

 

Εικόνα 14.1: Θέσεις λήψης φωτογραφιών  
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Εικόνα 14.2: Άποψη από ψηλά κόλπου Ποσειδωνίας 

 

Εικόνα 14.3: Θέση χωροθέτησης αντλιοστασίου στο Γαλησσά 
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 Εικόνα 14.4: Όδευση αγωγού από Γαλησσά προς Φοίνικα 

 

Εικόνα 14.5 Γήπεδο χωροθέτησης ΕΕΛ (προτεινόμενη) 
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 Εικόνα 14.6: Γήπεδο χωροθέτησης ΕΕΛ εναλλακτικής λύσης ΙΙ 

 
Εικόνα 14.7: Οδός όδευσης από Ποσειδωνία προς Φοίνικα 
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Εικόνα 14.8: Θέση Α/Σ Γ1 Γαλησσάς. 

 

Εικόνα 14.9: Θέση Α/Σ Γ2 Γαλησσάς. 
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Εικόνα 14.10: Θέση Α/Σ Φ1 Φοίνικας 
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Εικόνα 14.12: Θέση Α/Σ Φ3 Φοίνικας 

 

 

Εικόνα 14.13: Θέση Α/Σ Β1 Βήσσα 
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Εικόνα 14.14: Θέση Α/Σ Π1 Ποσειδωνία 
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Εικόνα 14.16: Θέση Α/Σ Π3 Ποσειδωνία 

 

 

Εικόνα 14.17: Θέση Α/Σ Π4 Ποσειδωνία 

Η φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου διάθεσης παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7 της Μελέτης Σχεδιασμού 

και Εφαρμογής Εμπλουτισμού Υπόγειου Υδροφορέα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      Για τον Μελετητή 

  

                         Γεώργιος Σοϊλεμέζογλου 

 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 
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15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Α/Α Τίτλος Κλίμακα Αριθμός Σχεδίου 

 ΤΕΥΧΗ   

1 Τεύχος ΜΠΕ  - - 

 ΧΑΡΤΕΣ   

1 Χάρτης Προσανατολισμού 1:50.000 
01 

2 Χάρτης Χρήσεων Γης 1:10.000 
02 

3 Γεωλογικός Χάρτης 1:50.000 
03 

 ΣΧΕΔΙΑ   

1 Γενική Διάταξη ΕΕΛ Φοίνικα 1:5.000 04 

2 Γενική Οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων αποχέτευσης 1:5.000 05 

3 Γενική οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων διάθεσης 1:10.000 06 

4 Τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου ΕΕΛ Φοίνικα 1:250 07 

5 Τυπικό Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων 1:25 08 

6 Τυπικά σκάμματα αγωγών 1:20 09 

7 Εναλλακτική Λύση ΙΙ 1:5.000 10.1 

8 Εναλλακτική Λύση ΙΙΙ 1:5.000 10.2 
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16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α Τίτλος Παραρτήματος 

Ι Μελέτη Σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος επαναχρησιμοποίησης 

ΙΙ Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη 

ΙΙΙ Βεβαίωση πολεοδομίας 

IV Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών 

V Υπεύθυνη Δήλωση -Πτυχίο Μελετητή 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μελέτη Σχεδιασμού και εφαρμογής 

συστήματος επαναχρησιμοποίησης
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1. Γενικά 

Η παρούσα Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής Εμπλουτισμού (τροφοδότηση) υπόγειου 

υδροφορέα με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ΚΥΑ 145116/2011 και συγκεκριμένα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της εν 

λόγω ΚΥΑ. Αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας αποτελεί η Υδρογεωλογική μελέτη που 

αφορά το έργο «Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, 

Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου». 

1.1 Σκοπιμότητα 

Για τα προτεινόμενα νέα έργα επεξεργασίας των οικισμών Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσάς, 

Βήσσα και Αδειάτων προτείνεται επεξεργασία τους μέσω νέας μονάδας MBR και η διάθεσή 

τους μέσω υφιστάμενων γεωτρήσεων για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα της 

περιοχής και εναλλακτικά η διάθεση τους σε μια νέα υδρογεώτρηση.  

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων για τον εμπλουτισμό του υπόγειου 

υδροφορέα θεωρείται ευεργετική για την βελτίωση της ποσότητας και κυρίως της ποιότητας 

των υπογείων υδάτων της περιοχής σε σχέση με σήμερα. Επισημαίνεται δε ότι η 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων περιλαμβάνεται στα συμπληρωματικά μέτρα 

του Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου» (ΦΕΚ 2019/Β/17-9-2015) και η 1η Αναθεώρησή του (ΦΕΚ 4677/Β/29-12-2017).. 

Συγκεκριμένα στο Σ.Δ. προτείνεται Μ14Β0601: Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής 

τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και 

ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή κατάσταση και 

αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρογεωλογικής Μελέτης οι γεωλογικοί σχηματισμοί που 

συναντώνται στην περιοχή μελέτης είναι α) Μεταλπικοί Σχηματισμοί – Τεταρτογενές 

(Αλλουβιακές αποθέσεις (al), Πλευρικά κορήματα (Q.sc)) β) Αλπικοί Σχηματισμοί – 

Μεταμορφωμένα Πετρώματα (Σχιστόλιθοι Κάμπου - Βαποριάς - Μάννας - Χαρασώνα (sch2), 

Μεταγάββρος (θ), Σερπεντινίτες & χλωριτικοί σχιστόλιθοι (σ), Μάρμαρα (mr), Σχιστόλιθοι Σύρου 

(sch), Πρασινοσχιστόλιθοι και αμφιβολίτες (sch. ab), Επιδοτίτες (ep), Γνεύσιοι Μαύρων 

Βουνακίων (gn2)).  

Η υπόγεια υδροφορία της περιοχής μελέτης εντοπίζεται στις Τεταρτογενείς αποθέσεις που 

καλύπτουν τις υψομετρικά χαμηλότερες περιοχές, στο δευτερογενές πορώδες των μαρμάρων 

και στις ζώνες αποσάθρωσης και διάρρηξης των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. 

Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία της Υδρογεωλογικής Μελέτης στην περιοχή μελέτης 

παρατηρούνται υπερβάσεις των ΑΑΤ της αγωγιμότητας, των χλωριόντων (Cl), των θειικών 

(SO4), των νιτρικών (NO3), του σιδήρου (Fe) και του μαγγανίου (Mn). Τοπικά και σε 

μεμονωμένες μετρήσεις παρατηρούνται υπερβάσεις των ΑΑΤ χρωμίου (Cr), νικελίου (Ni), 

μολύβδου (Pb), και αρσενικού (As), που αποδίδονται στην παρουσία του σχιστολιθικού 

υποβάθρου. 
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Οι διαθέσιμες αναλύσεις στα φρέατα και στις γεωτρήσεις της περιοχής ενδιαφέροντος 

κατέδειξαν υψηλή αγωγιμότητα κυρίως στην περιοχή του Φοίνικα και στην παράκτια ζώνη και 

ΝΑ/κά της Ποσειδωνίας. Υπέρβαση των ΑΑΤ χλωριόντων καταγράφηκε σε όλα τα υδροσημεία, 

μαρτυρώντας τη θαλάσσια επίδραση (υφαλμύρινση) στους υδροφορείς της υπό μελέτη 

περιοχής λόγω υπεράντλησης. Επίσης, στις περιοχές των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνία, 

Άδειατα και Βήσσα παρατηρείται υπέρβαση των ΑΑΤ των θειικών (SO4) και νιτρικών (NO3) 

ιόντων, λόγω της απουσίας αποχετευτικού δικτύου και της παρουσίας αγροκτηνοτροφικών 

μονάδων στην περιοχή.  

 Λόγω της κακής ποιότητας του νερού, δεν υπάρχουν πλέον στην περιοχή πηγάδια και 

γεωτρήσεις χρησιμοποιούμενα για ύδρευση ενώ η Σύρος καλύπτει το σύνολο των υδρευτικών 

αναγκών της από μονάδες αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

Επιπλέον , οι συνολικές ετήσιες ποσότητες αναπλήρωσης του υπόγειου δυναμικού είναι της 

τάξεως των 961.356 m3.ενώ η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να αποθηκευτεί στο 

υδροφόρο στρώμα= 7.827.694m3. Αυτό σημαίνει, ότι το υδροφόρο στρώμα, στη διάρκεια ενός 

μέσου υδρολογικού έτους (από απόψεως βροχοπτώσεων), δεν μπορεί να φθάσει σε πλήρη 

κορεσμό.  

Συμπερασματικά, ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με κατάλληλα 

ανακτημένα ύδατα δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα ρύπανσης σε υφιστάμενα 

σημεία υδροληψίας ή υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής, αντιθέτως η διάχυση / 

ανάμιξη με τα ανώτερης ποιότητας ανακτημένα ύδατα θα βελτιώσει την ποιότητα τους, ιδίως 

θα μειώσει τα φαινόμενα υφαλμύρινσης που παρουσιάζονται στις παράκτιες περιοχές. 

Επιπλέον, επειδή η αλατότητα των ανακτημένων υδάτων είναι χαμηλότερη από αυτήν του 

υδροφόρου ορίζοντα, η ποιότητα του αντλούμενου νερού θα βελτιωθεί άμεσα. Η βελτίωση της 

ποιότητας των υπόγειων νερών θα έχει άμεσα αποτελέσματα στην αγροτική παραγωγή. 

Σήμερα η παραγωγή προϊόντων είναι μειωμένη και απαιτούνται αυξημένες ποσότητες νερού 

άρδευσης για να γίνεται έκπλυση των εδαφών. Μελλοντικά, η παραγωγή θα αυξηθεί και θα 

απαιτούνται μικρότερες ποσότητες νερού άρδευσης, άρα θα επέλθει οικονομία στο κόστος των 

αντλήσεων. 

1.2 Σύστημα Διάθεσης 

Σύμφωνα με την Υδραυλική Προμελέτη των έργων προβλέπεται η διάθεση των 

επεξεργασμένων υδάτων σε 23 ιδιωτικά υφιστάμενα πηγάδια και γεωτρήσεις. Εννιά (9) 

βρίσκονται στην περιοχή του Φοίνικα και εγγύς της νέας ΕΕΛ, οκτώ (8) τοποθετούνται στην 

περιοχή του Γαλησσά και έξι (6) στην περιοχή του Βήσσα. 

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας παροχής ή αδυναμίας διάθεσης των ανακτημένων υδάτων για 

εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα θα χρησιμοποιείται νέα γεώτρηση στην περιοχή του 

Φοίνικα. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά των εν λόγω σημείων και 

παρουσιάζονται στο Σχέδιο 5 της ΜΠΕ. 
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Πίνακας 1.1: Υφιστάμενα πηγάδια / γεωτρήσεις για την υπόγεια διάθεση των ανακτημένων 

υδάτων 

Α/Α Περιοχή πηγαδιού Χ Υ Βάθος (μ) Στάθμη (μ) 

1 Νεκροταφείο Φοίνικα 578063,778 4140277,917 30 20 

2 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577740,515 4139979,585 - - 

3 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577692,725 4140323,189 15 2 

4 Φυτώριο Βήσσα 578878,88 4139418,202 80 40 

5 Φυτώριο Βήσσα 579098,294 4139756,694 80 30 

6 Ποταμός  579131,272 4139764,099 80 40 

7 Πηγάδι Φοίνικα 578319,208 4139346,608 35 10 

8 Πηγάδι Βήσσα 578881,63 4139564,72 80 43 

9 Πηγάδι Βήσσα 578917,449 4139462,252 75 15 

10 Πηγάδι Βήσσα 578857,989 4139524,382 74 25 

11 Πηγάδι Φοίνικα 577456,991 4139313,984 10 2 

12 Γαλησσάς (Βουτσίνος Γιάννης) 578062,884 4141251,752 - - 

13 Γαλησσάς (Βουτσίνος Γιάννης) 578372,588 4141906,179 - - 

14 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577847,816 4140121,227 15 7 

15 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577764,95 4140227,652 15 6 

16 Γαλησσάς 578216,371 4142237,33 18 2 

17 Άσπρος Γκρεμός 578402,959 4140577,975 80 0 

18 Γαλησσάς 578273,776 4141998,815 12 2 

19 Γαλησσάς 577852,113 4142199,118 9 4,5 

20 Γαλησσάς 578009,351 4141589,656 11 0,5 

21 Γαλησσάς 578170,082 4141833,71 11 5 

22 Γαλησσάς 577841,562 4141220,749 70 10 

23 Φοίνικας 578178,68 4139312,615 12 2 
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Για την διάθεση του ανακτημένου νερού για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα προβλέπεται η 

κατασκευή δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση ενδεικτικής διαμέτρου Φ160-Φ315 συνολικού 

μήκους 13.608m. Μέσω κατάλληλου χειρισμού δικλείδων θα γίνεται η κατανομή του 

ανακτημένου νερού στις γεωτρήσεις και σύμφωνα με την ζήτηση. Τα διαθέσιμα πηγάδια – 

γεωτρήσεις είναι στην ιδιοκτησία κατοίκων της περιοχής που δέχτηκαν να χρησιμοποιήσουν το 

ανακτημένο νερό από την νέα ΕΕΛ Φοίνικα. 

Εντός των ορίων του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων προβλέπεται να 

κατασκευαστεί δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 1.000 m3 για την αποθήκευση του 

ανακτημένου νερού. 

Σε ξηρή τοποθέτηση θα τοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήματα προς διάθεση προς τη νέα 

γεώτρηση (διάταξη ασφαλείας) στην ενδεδειγμένη θέση και προς τα υφιστάμενα, διανοιγμένα 

πηγάδια στην περιοχή του Φοίνικα και Ποσειδωνίας. Η παροχή θα είναι ίση με 100 m3/h για την 

νέα γεώτρηση ή 100 m3/h για τα υφιστάμενα πηγάδια, που θα χωρίζεται με χρονοπρόγραμμα 

ανά κλάδο (Γαλησσά ή Φοίνικα-Ποσειδωνία). 

 Η εξυπηρέτηση κάθε περιοχής επαναχρησιμοποίησης θα γίνεται εκ περιτροπής και με 

χρονοπρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό θα προβλεφθεί δικλειδοστάσιο επαναχρησιμοποίησης 

που επιτρέπει τη διακλάδωση του καταθλιπτικού αγωγού προς τη νέα γεώτρηση και προς τα 

υφιστάμενα πηγάδια στην περιοχή της Ποσειδωνίας και του Φοίνικα ανάλογα με τις ανάγκες. 

Συνεπώς η διοχέτευση θα είναι ελεγχόμενη, έτσι ώστε σε περιπτώσεις τυχόν δυσλειτουργίας 

του έργου εμπλουτισμού ή του ΒΙΟΚΑ, η διοχέτευση των επεξεργασμένων υδάτων να 

εκτρέπεται προς την νέα γεώτρηση.  

Το βάθος εμπλουτισμού θα είναι 10 – 80 μ. περίπου. Φυσικά, ο εμπλουτισμός θα προκαλεί 

ανάλογη ανύψωση της στάθμης των υπογείων νερών. 

2. Εξέταση των συγκεντρώσεων στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των 
ουσιών που περιλαμβάνονται στην υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075),  

Τα λύματα που θα επεξεργάζονται από τη νέα μονάδα MBR είναι αστικού τύπου (η μονάδα δε 

δέχεται βιομηχανικά λύματα) κατά συνέπεια δεν αναμένονται συγκεντρώσεις ουσιών που 

περιλαμβάνονται στην υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075) (βαρέα μέταλλα, τοξικές 

ουσίες κλπ). 

3. Εξειδίκευση των προβλεπόμενων μέτρων και περιορισμών  

Όπως προαναφέρθηκε στην επεξεργασμένη εκροή από τη νέα μονάδα MBR δεν αναμένεται η 

παρουσία ρύπων που να δύναται να επιφέρει ουσιαστική υποβάθμιση στα υπόγεια ύδατα 

(βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες κλπ). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων 

πρόληψης, πέρα από εκείνα που αφορούν τον  έλεγχο ορθής λειτουργίας και την επιμελή 

συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των 

παραγόμενων επεξεργασμένων υδάτων που θα διατίθενται για εμπλουτισμό. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται παράμετροι όπως τα φυσικά, χημικά και 

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011 περί επαναχρησιμοποίησης, ενώ τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων από τις δειγματοληψίες θα καταγράφονται σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο 

βιβλίο από τη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο ίδιο βιβλίο θα 

καταχωρούνται και τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις 

ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. 

Η διάθεση και παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση 

θα διακόπτεται όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011. 

Επίσης προτείνεται συστηματική έρευνα του υπόγειου νερού, η οποία θα περιλαμβάνει 

δειγματοληψίες νερού σε καθορισμένες υδροληψίες-σταθμούς, σε καθορισμένα τακτά χρονικά 

διαστήματα (τουλάχιστον μία ανά έτος) και αναλύσεις τόσο των φυσικοχημικών όσο και των 

μικροβιολογικών παραμέτρων ποιότητας νερού και τήρηση συστηματικού αρχείου αυτών. 

4. Περιγραφή της ποσότητας και ποιότητας του εισαγόμενου ανακτημένου 
ύδατος,  

Τα όρια εκροής, βάσει των οποίων έγινε ο σχεδιασμός της μονάδας MBR (παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα) ικανοποιούν τα απαιτούμενα όρια για Εμπλουτισμό Υπόγειων Υδροφορέων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΚΥΑ145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 354Β)) και σύμφωνα με τον αντίστοιχο Πίνακα 3 της εν λόγω ΚΥΑ:  

Πίνακας 1 Όρια εκροής ΕΕΛ Φοίνικα. 

Παράμετρος Όρια εκροής 

BOD5 ≤10 mg/l (80% δειγμ.) 

SS ≤2 mg/l (80% δειγμ.) 

NTU ≤2 (διάμεση τιμή) 

Ολικά Κολοβακτηρίδια 
≤ 2 (80% δειγμ.) 

≤20 (95%δειγμ.) 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπερβάλλουσας παροχής ή αδυναμίας διάθεσης των 

ανακτημένων υδάτων για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα θα χρησιμοποιείται νέα 

γεώτρηση στην περιοχή του Φοίνικα. 

5. Προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων  

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

επαναχρησιμοποιούμενων αποβλήτων θα είναι σύμφωνο με τις επιταγές της ΚΥΑ 

5673/400/1997 για ευαίσθητους αποδέκτες. 

Η προτεινόμενη συχνότητα είναι 2 φορές την εβδομάδα για τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 pH 

 COD 

 BOD5 
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 TSS 

 TKN 

 NH4-N 

 NO3-N 

 NO2-N 

 TP 

Για Θολότητα και διαπερατότητα καθώς και για τις μικροβιολογικές παραμέτρους EC/TC η 

προτεινόμενη συχνότητα είναι 3 φορές την εβδομάδα: 

Επίσης προτείνεται να πραγματοποιούνται μία φορά ετησίως αναλύσεις για συγκεντρώσεις των 

ουσιών που περιλαμβάνονται στην υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται σε δείγματα από τη δεξαμενή καθαρών της νέας ΕΕΛ Φοίνικα 

σύμφωνα με πιστοποιημένα πρωτόκολλα αναλύσεων (π.χ. Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater) και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται τόσο σε 

ηλεκτρονικά αρχεία όσο και σε ημερολόγια με αριθμημένες και σφραγισμένες σελίδες από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας - βαθμονόμησης των οργάνων μετρήσεων 

θα γίνεται κάθε τρεις μήνες. 

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης θα φυλάσσονται στο χώρο του ΒΙΟΚΑ 

και θα είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 Παράμετροι ελέγχου ποιότητας υπόγειων υδάτων 

Για τον έλεγχο της ποιότητας των υπογείων υδάτων της περιοχής προτείνεται συστηματική 

έρευνα του νερού, η οποία θα περιλαμβάνει δειγματοληψίες νερού σε καθορισμένες 

υδροληψίες-σταθμούς, σε καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά 

ετησίως) και αναλύσεις τόσο των φυσικοχημικών όσο και των μικροβιολογικών παραμέτρων 

ποιότητας νερού και ιδιαίτερα οι συγκεντρώσεις των ουσιών που περιλαμβάνονται στην υπ. 

αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075) και τήρηση συστηματικού αρχείου αυτών.  

Σε περίπτωση που από τις αναλύσεις προκύψει υποβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα η οποία 

μπορεί να οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (ύπαρξη βαρέων μετάλλων ή/και 

τοξικών ουσιών) οι αναλύσεις των ουσιών αυτών θα πραγματοποιηθούν και στα 

επεξεργασμένα λύματα.  

6. Επιτυγχανόμενη αραίωση με τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα. 

Σύμφωνα με την Υδρογεωλογική μελέτη, η ποσότητα επεξεργασμένων υδάτων, που θα 

διατίθεται κατά την πρώτη φάση (έως το 2040) για εμπλουτισμό, θα ανέρχεται σε 730.000 

m3/έτος ανά έτος. Η μέση φυσική αναπλήρωση του συστήματος ανέρχεται σε 961.356m3/έτος. 

Συνεπώς η συμμετοχή των ανακτημένων υδάτων στην συνολική ποσότητα τροφοδοσίας του 

συστήματος εκτιμάται σε 43%. Οι ποσότητες αυτές θα αυξηθούν μελλοντικά, καθώς η ΕΕΛ θα 

έχει την δυνατότητα να παρέχει μέχρι 239 m3/ημέρα επεξεργασμένων υδάτων. Ωστόσο 

εκτιμάται, ότι στους υδροφόρους ορίζοντες, σε πρώτη φάση, η μέση ετήσια ποσότητα θα είναι 

μικρότερη κατά 30% περίπου, δηλαδή 511.000 m3. Συνεπώς θα προστεθεί ετησίως ποσότητα 



Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής Εμπλουτισμού Υπόγειου Υδροφορέα 

ΜΠΕ για  το  έργο:  «Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων  των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, 
Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

8 

 

511.000 m3 έναντι της φυσικής τροφοδοσίας του συστήματος, που ανέρχεται σε 961.356 

m3/έτος, δηλαδή θα επέλθει αύξηση των αποθεμάτων κατά 53% περίπου(αραίωση κατά 35%). 

7. Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 
 

Φωτογραφία 1. Έργα Εμπλουτισμού Υπόγειου Υδροφορέα (με κόκκινο οι οδεύσεις των αγωγών 

διάθεσης και magenda τα σημεία εμπλουτισμού (πηγάδια-γεωτρήσεις)) 
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Φωτογραφία 2. Σημείο εμπλουτισμού 1 

 

 

 

 
Φωτογραφία 3. Σημείο εμπλουτισμού 2 
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Φωτογραφία 4. Σημείο εμπλουτισμού 3  

 

 

 

 
Φωτογραφία 5: Σημείο εμπλουτισμού 4 
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Φωτογραφία 6: Σημείο εμπλουτισμού 7 

 

 
Φωτογραφία 7: Σημείο εμπλουτισμού 8 
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Φωτογραφία 8: Σημείο εμπλουτισμού 9 

 

 
Φωτογραφία 9: Σημείο εμπλουτισμού 10 
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1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

1.1 ΑΝΑΘΕΣΗ 

Με τη Απόφαση υπ’ αριθμόν 05/16-01-2019 του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ ανατέθηκε η εκπόνηση της 
«Υδρογεωλογικής και Προκαταρτικής ΜΕΛΕΤΗΣ για την Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία 
λυμάτων των οικισμών ΦΟΙΝΙΚΑ, ΒΗΣΣΑ και ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ νήσου Σύρου» στη εταιρεία ΝΑΜΑ 
Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. 

Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης με σκοπό την διερεύνηση 
του υδρογεωλογικού υποβάθρου της περιοχής και τις δυνατότητες διάθεσης για επαναχρησιμοποίηση, 
η οποία παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος. 

Με τη Σύμβαση υπ’ αριθμόν 35/01-06-2021 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σύρου ανατέθηκε η εκπόνηση της 
μελέτης του έργου, «Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, 
Γαλησσά και Ποσειδωνίας Σύρου» στα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί 
και Μελετητές Α.Ε., ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Ε.Π.Ε. και Ιωάννης Φραντζής & 
Συνεργάτες Ε.Π.Ε. Η μελέτη εκπονήθηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης και αφορά στο σχεδιασμό των 
δικτύων συλλογής, των αντλιοστασίων και των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών 
Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσάς, Βήσσα και Αδειάτων. 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των γεωλογικών και υδρογεωλογικών 
συνθηκών της περιοχής, βάσει διαθέσιμων στοιχείων και η διερεύνηση της δυνατότητας υπόγειας 
διάθεσης μέρους των επεξεργασμένων υδάτων που θα παράγονται στην ΕΕΛ Φοίνικα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στις περιοχές 
όπου προβλέπεται η διάθεση των επεξεργασμένων μέσω υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων, 
καθώς και ο εντοπισμός κατάλληλης θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης διάθεσης του ανακτημένου 
νερού, η οποία θα λειτουργεί εφεδρικά, ως διάταξη ασφαλείας. 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της 
ευρύτερης και άμεσης περιοχής του χώρου που προτείνεται να γίνει η υπόγεια διάθεση των 
επεξεργασμένων υδάτων από την ΕΕΛ. 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη θα συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στη 
σωστή αξιολόγηση της υπόγειας διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων της ΕΕΛ Φοίνικα, όσο και 
στον ασφαλέστερο σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων. 

1.3 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη σύνταξη του παρόντος τεύχους της υδρογεωλογικής μελέτης εργάσθηκαν οι: 

 Νικόλαος Σιδέρης, Γεωλόγος  

 Αλέξανδρος Μοσχοβέλης, Γεωλόγος MSc 

1.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Τα διαθέσιμα στοιχεία και τα βιβλιογραφικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και αφορούν το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι τα εξής : 

 Μελέτη Βελτίωσης και Επέκτασης Συστήματος Ύδρευσης Δήμου Ποσειδωνίας. Προμελέτη 
Εξωτερικού Υδραγωγείου, ΝΑΜΑ Α.Ε. – ΕΡΑΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., 10/2009. 

Κατά την βιβλιογραφική διερεύνηση προηγούμενων γεωλογικών μελετών συγκεντρώθηκαν τα 
ακόλουθα στοιχεία : 
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 Pre-Alpine basement within the Northern Cycladic Blueschist Unit on Syros island, Greece. 
Tomaschek F. – Keiter M. – Kennedy A.K. – Ballhaus C., DGG-E.S., Stuttgart 2008. 

 Preliminary fluid inclusion studies in a high-grade blueschist terrain, Syros, Greece. 

 Tectonometamorphic evolution of Cycladic subduction zone rocks : The Syros blueschist – eclogite 
terrane II, J. B. Brady – J. T. Cheney – M. J. Markley – J. C. Schumacher. 

 The metamorphic rocks of Syros, Greece. J.E. Dixon, 1968 

 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος 
Νήσων Αιγαίου. Α’ Φάση: Συλλογή, Επεξεργασία και Διαχείριση Δεδομένων. Τεύχος 27 – Νήσος 
Σύρος, Νομός Κυκλάδων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου: ΤΕΜ ΑΕ, 
ΛΔΚ ΕΠΕ, Υδροεξυγιαντική ΕΕ, Terramentor ΕΟΟΣ, 2005. 

 Απογραφή σημείων ύδατος. Υδατικό διαμέρισμα νήσων Αιγαίου (14). Υποέργο 7: Αποτίμηση 
υδατικών πόρων Αιγαίου. Ποιοτικοί έλεγχοι και προτάσεις αξιοποίησης (Υ.Δ. 14). Έργο: 
Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των 
υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1), Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό οικ.895/2017 (ΦΕΚ 4677Β’/29-12-2017) 
«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων». 

 Γεωλογική Μελέτη. Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης συστήματος ύδρευσης Δ. Ποσειδωνίας 
Σύρου. ΝΑΜΑ Α.Ε. – ΕΡΑΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΒΑΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
2010. 

 Γεωλογικός χάρτης ΙΓΜΕ, φύλλο ΣΥΡΟΣ, κλίμακας 1:50.000. 

 Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδος. Επικαιροποιημένα δελτία πληροφοριακών 
στοιχείων υδροσημείων. Υδατικά Διαμερίσματα 08 έως 14 (Τεύχος 2). Έργο: Δίκτυο 
παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδος (Κ.Ε. 7.3.2.2), Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

 Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδος. Μετρήσεις υπαίθρου 2006 – 2008 
(Υδρολογικές – Φυσικοχημικές). Έργο: Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδος (Κ.Ε. 
7.3.2.2), Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

 Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδος. Υδροχημικές μετρήσεις 2006 – 2008 (Γενικές 
– Ειδικές – Ιχνοστοιχεία). Έργο: Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδος (Κ.Ε. 7.3.2.2), 
Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

 Ειδικαί Μελέται επί της Γεωλογίας της Ελλάδος – Μελέτη της Θειούχου Μεταλλοφορίας της νήσου 
Σύρου. Μελιδώνης Ν. – Κωνσταντινίδης Δ., Ι.Γ.Μ.Ε. 1979. 

 Επί των διαμορφωθείσων υδρογεωλογικών συνθηκών εις την νήσον Σύρον. Ν.Ι. Παπάκη, Ι.Γ.Μ.Ε. 
1975 

 Ερευνητικές Εργασίες στη νότια Σύρο. Ε. Βογιατζάκη, Ι.Γ.Μ.Ε. 1989 

 Μετρήσεις υπαίθρου (Υδρομετρήσεις – Φυσικοχημικές). Υδατικό διαμέρισμα νήσων Αιγαίου (14). 
Υποέργο 7: Αποτίμηση υδατικών πόρων Αιγαίου. Ποιοτικοί έλεγχοι και προτάσεις αξιοποίησης 
(Υ.Δ. 14). Έργο: Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων 
νερών και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1), Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

 Μετρήσεις υπαίθρου έτους 2013 (Τεύχος 1) και Χημικές αναλύσεις έτους 2013 (Τεύχος 2). 
Υποέργο 1: Δειγματοληψίες υπόγειων νερών  - εργασίες υπαίθρου στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. Υποέργο 2: Χημικές αναλύσεις υπόγειων νερών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πράξη: 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 – Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών – Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, ΙΓΜΕ. 2014. 

 Μετρήσεις υπαίθρου έτους 2014 (Τεύχος 1) και Χημικές αναλύσεις έτους 2014 (Τεύχος 2). 
Υποέργο 1: Δειγματοληψίες υπόγειων νερών  - εργασίες υπαίθρου στην Περιφέρεια Νοτίου 
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Αιγαίου. Υποέργο 2: Χημικές αναλύσεις υπόγειων νερών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πράξη: 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 – Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών – Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, ΙΓΜΕ. 2015. 

 Μετρήσεις υπαίθρου έτους 2015 (Τεύχος 1) και Χημικές αναλύσεις έτους 2015 (Τεύχος 2). 
Υποέργο 1: Δειγματοληψίες υπόγειων νερών  - εργασίες υπαίθρου στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. Υποέργο 2: Χημικές αναλύσεις υπόγειων νερών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πράξη: 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 – Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών – Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, ΙΓΜΕ. 2016. 

 Προκαταρκτική Μελέτη. Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, 
Βήσσα, και Ποσειδωνίας Σύρου. ΝΑΜΑ Α.Ε. 2019. 

 Υδρογεωλογικές συνθήκες και τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών αντλήσεων στη νήσο Σύρο. 
Πρατανόπουλος Α. – Χαρμανίδης Φ., Ι.Γ.Μ.Ε. 1989 

 Υδρογεωλογική έρευνα νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες – Δωδεκάνησα) – Προτάσεις αξιοποίησης και 
διαχείρισης υδατικού δυναμικού – Σύρος-Μύκονος. Σκαγιάς Σ., Β΄ ΚΠΣ, Ι.Γ.Μ.Ε. 1999. 

 Υδρογεωλογική μελέτη Κυκλάδων : Ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες στα νησιά Νάξος - Σύρος – 
Πάρος - Τήνος – Σέριφος. Ν. Κουρμούλη, Ι.Γ.Μ.Ε. 1998 

 Υδρογεωλογική μελέτη Κυκλάδων: ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες στα νησιά Νάξος – Σύρος – 
Τήνος – Πάρος – Αντίπαρος – Σέριφος, Κουρμούλης, Ν. Και Χαρμανίδης, Φ. (1998). ΙΓΜΕ, 1998. 

 Υδρογεωλογική Μελέτη. Υδατικό διαμέρισμα νήσων Αιγαίου (14). Υποέργο 7: Αποτίμηση υδατικών 
πόρων Αιγαίου. Ποιοτικοί έλεγχοι και προτάσεις αξιοποίησης (Υ.Δ. 14). Έργο: Καταγραφή και 
αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων 
συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1), Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

 Χημικές αναλύσεις υπόγειων υδάτων (Γενικές – Ειδικές – Ιχνοστοιχεία – Ισότοπα). Υδατικό 
διαμέρισμα νήσων Αιγαίου (14). Υποέργο 7: Αποτίμηση υδατικών πόρων Αιγαίου. Ποιοτικοί έλεγχοι 
και προτάσεις αξιοποίησης (Υ.Δ. 14). Έργο: Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών 
χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1), 
Ι.Γ.Μ.Ε. 2010. 

Στοιχεία επίσης ελήφθησαν από την ακόλουθη βιβλιογραφία :  

 Γεωλογία της Ελλάδας, Γ. Κατσικάτσου, Παν/μιο Πατρών, 1992. 

 Γεωλογία της Ελλάδας, Δ. Παπανικολάου, Παν/μιο Αθηνών, 1986. 
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2 .  Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Θ Ε Σ Η  Κ Α Ι  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

Η νήσος Σύρος βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων, έχει έκταση 84km2 και πληθυσμό 21 507 
κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η Ερμούπολη η πρωτεύουσα του νησιού είναι και το 
διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η Σύρος έχει επίμηκες σχήμα που καταλήγει σε δύο 
ακρωτήρια στο βόρειο και νότιο άκρο του νησιού. Οι ακτές της έχουν μήκος περί τα 85.1km και είναι 
απότομες και βραχώδεις, διακόπτονται όμως από αρκετούς κολπίσκους με μικρές αμμώδεις παραλίες. 
Είναι ημιορεινή με ψηλότερη κορυφή τον Πύργο (+442), ενώ εξαίρεση αποτελούν κάποιες πεδινές 
αρδευόμενες εκτάσεις κυρίως στα νότια του νησιού. Διοικητικά αποτελείται πλέον από ένα μόνο δήμο 
τον Δήμο Σύρου -Ερμούπολης οποίος δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη 
συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άνω Σύρου, Ερμούπολης και Ποσειδωνίας. 

Το νότιο μέρος είναι σχεδόν επίπεδο με εύφορές μικρές κοιλάδες όπου η καλλιέργεια σε συνδυασμό 
με ήπιο κλίμα του  νησιού είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη με εξειδίκευση τα πρώιμα κηπευτικά. Αντίθετα, το 
βόρειο μέρος του νησιού είναι ορεινό με ύψη που κυμαίνονται ανάμεσα στα 300-450μ. και άγονο, γι’ 
αυτό και οι μικροί αγροτικοί οικισμοί είχαν πάντα οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ σήμερα 
χρησιμοποιούνται σχεδόν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αφού ελάχιστοι χωρικοί ασχολούνται πια με 
την καλλιέργεια των μικρών κλιμακωτών χωραφιών της Επάνω Μεριάς. 

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο μεταφοράς των ακαθάρτων 
των οικισμών Ποσειδωνία, Φοίνικα, Γαλησσά, Βήσσα και Άδειατα, νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ), καθώς και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες λειτουργίας της 20ετίας (2040), η μέγιστη ημερήσια παραγωγή επεξεργασμένων υδάτων στη 
νέα ΕΕΛ Φοίνικα εκτιμάται σε 1297 m3/d για το καλοκαίρι και 645 m3/d για τον χειμώνα. 

Η θέση της ΕΕΛ χωροθετείται δυτικά του νησιού, ανάντη και βόρεια του οικισμού Φοίνικα, σε περιοχή 
παλαιών πτηνοτροφείων που τώρα αποτελεί δημοτική έκταση. Για τα επεξεργασμένα λύματα 
προτείνεται η επαναχρησιμοποίηση τους μέσω απεριόριστης άρδευσης με μία δεξαμενή αποθήκευσης 
καθαρών εντός της ΕΕΛ, και παράλληλα η υπόγεια διάθεση μέσω υφιστάμενων γεωτρήσεων και 
πηγαδιών που βρίσκονται στις περιοχές Φοίνικα, Γαλησσά και Βήσσα καθώς και μέσω νέας 
γεώτρησης σε έκταση ανάντη και δυτικά του Φοίνικα, που θα λειτουργεί εφεδρικά, ως διάταξη 
ασφαλείας. 

Η θέση της ΕΕΛ, του δικτύου διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων, των υφιστάμενων γεωτρήσεων, 
πηγαδιών και της νέας γεώτρησης παρουσιάζονται στον γεωλογικό και υδρογεωλογικό χάρτη που 
συνοδεύουν τη μελέτη (Σχέδια ΓΛ1 και ΓΛ2). 

Συνεπώς η περιοχή μελέτης αφορά το νοτιοδυτικό τμήμα της Σύρου όπως απεικονίζεται στο Σχ.2.1. 
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Σχ. 2.1 Νήσος Σύρος - Περιοχή μελέτης 

 

Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι υδρογεωλογικές συνθηκών στις περιοχές όπου προβλέπεται η 
διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων μέσω υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων, καθώς και ο 
εντοπισμός κατάλληλης θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης εμπλουτισμού, η οποία θα λειτουργεί 
εφεδρικά, ως διάταξη ασφαλείας. 

Να σημειωθεί ότι η χρήση νερού για υδρευτικούς σκοπούς στη νήσο Σύρο γίνεται μέσω μονάδων 
αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. η οποία καλύπτει το σύνολο των αναγκών της νήσου. Κατ’ επέκταση δεν 
υπάρχει νόμιμη υδροληψία στην Σύρο η οποία να χρησιμοποιείται για υδρευτικούς σκοπούς. Πλήθος 
γεωτρήσεων και φρεάτων - πηγαδιών χρησιμοποιούνται στη Σύρο κυρίως για αγροτική χρήση. 
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3 .  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α  –  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Θ Ε Ι Σ Α  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις Προδιαγραφές γεωλογικών εργασιών στο πλαίσιο 
Μελετών Τεχνικών Έργων, που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6019 Υπουργική Απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(Φ.Ε.Κ. 29/Β/11-2-1986). 

Για την εκπόνηση της μελέτης εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες: 

 Βιβλιογραφική διερεύνηση με συλλογή των στοιχείων προγενέστερων ερευνών στην περιοχή 
ενδιαφέροντος. 

 Σύνταξη γεωλογικού και υδρογεωλογικού χάρτη περιοχής μελέτης, με βάση τον γεωλογικό χάρτη 
του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:50.000. 

 Επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων. 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, τεκτονικών και 
υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης όσο και της άμεσης περιοχής. 
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4 .  Γ Ε Ω Μ Ο Ρ Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

Το ανάγλυφο του νησιού χαρακτηρίζεται ως λοφώδες, αποτελούμενο από χαμηλούς λόφους και 
λοφοσειρές (200-400m υψόμετρο). Υψηλότερος είναι ο Πύργος (+442) και ακολουθούν ο Σύριγγας 
(+434), οι Νίτες (+321), ο Βόλακας (+315) κ.ά. Πεδινές περιοχές υπάρχουν κυρίως στο νότιο τμήμα 
του νησιού, όπου εντοπίζονται κοιλάδες στις απολήξεις των κύριων κλάδων απορροής του 
υδρογραφικού δικτύου. Το νησί χαρακτηρίζεται από έντονο κατακόρυφο και οριζόντιο διαμελισμό με 
πολυάριθμους όρμους, κολπίσκους, ακρωτήρια και μικρές χερσονήσους. Γενικά η μορφολογική εικόνα 
που παρουσιάζει το νησί είναι αποτέλεσμα των τεκτονικών κινήσεων, που διατάραξαν την περιοχή 
αυτή, αλλά και της πετρογραφικής σύστασης, της αποσάθρωσης και διάβρωσης των πετρωμάτων 
κάθε περιοχής του. 

Το νότιο τμήμα του νησιού έχει λοφώδες ανάγλυφο με υψηλότερη κορυφή αυτή του Άξαχα (+319), 
ανατολικά της περιοχής μελέτης. Επικρατούν σχιστόλιθοι που λόγω της ευκολίας με την οποία 
αποσαθρώνονται δημιουργούν μεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες με εμβαδόν 3 έως 4km2. 
Σημαντικότερες πεδιάδες είναι της Βάρης, του Φοίνικα, του Γαλησσά και του Μάννα. 

Η περιοχή μελέτης αποτελείται από τις μορφολογικές λεκάνες του Φοίνικα και του Γαλησσά. Η λεκάνη 
του Γαλησσά είναι ανοικτή προς τη θάλασσα από τα δυτικά, ενώ η λεκάνη του Φοίνικα είναι ανοιχτή 
προς την θάλασσα από τα νοτιοδυτικά. Από τις υπόλοιπες πλευρές, οι λεκάνες οριοθετούνται από 
υψηλές ή χαμηλότερες λοφοσειρές. Το μεγαλύτερο υψόμετρο έχει ο λόφος Χαρασώνας (+283) και 
ακολουθούν ο Γλάροντας (+196), ο Τούρλος (+136) και ο Άσπρος Γκρεμός (+118). 

Ιδιαίτερο γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό για την περιοχή μελέτης, είναι το πολυσχιδές υδρογραφικό 
δίκτυο (ρεματιές, χείμαρροι, ρυάκια), του οποίου οι κλάδοι έχουν περιορισμένο μήκος. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, ελάχιστοι κλάδοι κύριας τάξης, παρουσιάζουν μήκη της τάξης των 
μερικών χιλιομέτρων. Η ροή είναι εποχιακή και κατά κύριο λόγο εμφανιζόμενη τη χειμερινή περίοδο. 
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του Γαλησσά έχει γενική διεύθυνση Δ-Α, καταλήγοντας στη 
θάλασσα, ενώ το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του Φοίνικα έχει γενική διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, 
καταλήγοντας επίσης στη θάλασσα. 
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5 .   Υ Δ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

5.1 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μέσα στις κυριότερες παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις υδρογεωλογικές 
συνθήκες μιας περιοχής και ειδικότερα την κατά βάθος διάβρωση και την αποσάθρωση των 
σχηματισμών του υποβάθρου της είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες (θερμοκρασία αέρος, 
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, υγρασία αέρος, κ.λ.π.). Η θερμοκρασία παίζει καθοριστικό ρόλο σε 
όλα τα είδη των χημικών αντιδράσεων όπως και οι βροχοπτώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον 
σχηματισμό των στραγγισμάτων και στην ποσότητα της επιφανειακής απορροής. 

Η Σύρος βρίσκεται στο κέντρο περίπου του Αιγαίου Πελάγους, αρκετά μακριά από την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Λόγω της θέσεως αυτής, χαρακτηρίζεται από τυπικό θαλάσσιο – μεσογειακό κλίμα, με μικρό 
εύρος της ετήσιας διακύμανσης της θερμοκρασίας (δροσερό καλοκαίρι και ήπιος χειμώνας), υψηλή 
υγρασία του αέρα και ισχυρούς ανέμους. 

Στη νήσο Σύρο υπάρχουν εγκατεστημένοι 3 μετεωρολογικοί σταθμοί. Σε ό,τι αφορά τον ομώνυμο 
μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ, το βροχόμετρο του σταθμού λειτούργησε έως το 1996 στην 
Ερμούπολη (Π) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αεροδρόμιο (ΑΔ). Ο τρίτος σταθμός της νήσου 
είναι ο σταθμός του Αετού του ΥΠΑΑΤ, που περιέχει δεδομένα βροχόπτωσης. Τα μετεωρολογικά 
στοιχεία για την περιοχή μελέτης βασίστηκαν στους σταθμούς Ερμούπολη - Σύρος (Π) και 
Αεροδρομίου - Σύρος (ΑΔ) και συμπληρώθηκαν από τον κοντινότερο στην περιοχή μελέτης 
εγκατεστημένο Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται στη Νάξο (λειτουργεί συνεχώς από το 1955). 
Επίσης δίδονται μετρήσεις και από τον Μετεωρολογικό σταθμό της Θήρας (Περίοδοι 1931-40, 1954-
56, 1960-70) Ο δύο σταθμοί αυτοί είναι εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα όργανα (θερμόμετρα 
μεγίστης ελάχιστης, βροχογράφο, ανεμόμετρα κτλ.) ενώ τα στοιχεία είναι ελεγμένα και επεξεργασμένα 
για περίοδο παρατηρήσεων άνω της 30ετίας. 

5.1.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ 

Όπως είναι γνωστό οι ημερήσιες και εποχιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του αέρα σε 
συνδυασμό με τις διαφορές υγρασίας, επιφέρουν χαλάρωση της συνοχής των πετρωμάτων και 
αποσάθρωση των συστατικών τους (λόγω διόγκωσης και συρρίκνωσης των ορυκτολογικών μονάδων 
με επαναλαμβανόμενο ρυθμό). Συνεπώς, η γνώση της διακύμανσης της θερμοκρασίας του αέρα είναι 
σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή. 

Από την επεξεργασία των μετεωρολογικών στοιχείων που αφορούν την θερμοκρασία (βασίστηκαν 
στον σταθμό Σύρου (Π) και συμπληρώθηκαν από τον κοντινότερο στην περιοχή μελέτης 
εγκατεστημένο Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται στη Νάξο) προκύπτουν τα στοιχεία που 
αφορούν την περίοδο από 1969-96 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 και Σχήμα 5.1. Γενικά, το 
κλίμα βασιζόμενο στην θερμοκρασία και την υγρασία χαρακτηρίζεται από το σχετικά δροσερό 
καλοκαίρι και τον ήπιο χειμώνα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ (ΑΔ) 

Μέση ετήσια 

θερμοκρασία

Περίοδος 

Παρατηρήσεων

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 11.8 11.7 13.1 16.3 20.4 25.1 26.8 26.6 24.1 19.9 15.7 13.0 18.7 1969 - 1996

Μέση μηνιαία θερμοκρασίαΜετεωρολογικός

Σταθμός

Σύρου (Π) 
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Σχ. 5.1 : Ιστόγραμμα μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών σταθμού Σύρου (Π) (βασίστηκαν στα 
δεδομένα σταθμού Ερμούπολης - Σύρου (Π) και συμπληρώθηκαν από τον Μετεωρολογικό 

Σταθμό Νάξου) – Περίοδος 1969-1996 

Η μέση θερμοκρασία στη διάρκεια του χρόνου κυμαίνεται μεταξύ 11.7οC και 26.8οC, Η εντονότερη 
διακύμανση θερμοκρασίας παρατηρείται μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, ενώ το Φθινόπωρο είναι 
θερμότερο από την Άνοιξη. Ο πιο ζεστός μήνας είναι ο Ιούλιος και αμέσως μετά ο Αύγουστος, ενώ ο 
πιο κρύος είναι ο Φεβρουάριος και αμέσως μετά ο Ιανουάριος. 

Όσον αφορά τις μέσες τιμές της υγρασίας, κυμαίνεται από 60.28% τον Ιούλιο μέχρι 77.38% τον 
Νοέμβριο με την μέση ετήσια τιμή της να είναι 70.51%  

5.1.2 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Για την περιοχή του Ελλαδικού χώρου, το ετήσιο ύψος βροχής είναι αρκετά υψηλό στον Ιόνιο και τις 
παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, αυξάνει δε συνεχώς όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό 
και παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές στις ορεινές περιοχές. Ανατολικότερα, ελαττώνεται απότομα 
μέχρι τις πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας και τη νησιωτική χώρα (Καραπιπέρης, 1974). 

Από την επεξεργασία των μετεωρολογικών στοιχείων που αφορούν την βροχόπτωση (βασίστηκαν 
στον σταθμό Αεροδρομίου - Σύρου (ΑΔ) και συμπληρώθηκαν από τον κοντινότερο στην περιοχή 
μελέτης εγκατεστημένο Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται στη Νάξο) προκύπτουν τα στοιχεία που 
αφορούν την περίοδο από 1953-2003 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 και Σχήμα 5.2. Δίνονται 
επίσης τα δεδομένα, νέφωσης και χιονόπτωσης από τον Μετεωρολογικό Σταθμό της Θήρας στον 
Πίνακα 5.3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ (ΑΔ)- 

Συνολικό ετήσιο 

ύψος βροχής

Περίοδος 

Παρατηρήσεων

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ (mm)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 66.80 50.14 44.09 18.55 10.26 2.72 0.04 0.14 6.39 33.97 47.30 65.85 346.25

ΠΟΣΟΣΤΟ 19.3% 14.5% 12.7% 5.4% 3.0% 0.8% 0.0% 0.0% 1.8% 9.8% 13.7% 19.0% 100%

Μέση μηνιαία βροχόπτωση

1953 - 2003

Μετεωρολογικός

Σταθμός

Σύρου (ΑΔ) 
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Σχ. 5.2 : Ιστόγραμμα μέσων μηνιαίων βροχοπτώσεων σταθμού Σύρου (ΑΔ) (βασίστηκαν στα 
δεδομένα σταθμού Αεροδρομίου - Σύρου (ΑΔ) και συμπληρώθηκαν από τον Μετεωρολογικό 

Σταθμό Νάξου) – Περίοδος 1953-2003 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 : ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΦΩΣΗΣ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 

Μήνας 

Μέση 
νέφωση 

Μέση 
χιονόπτωση 

όγδοα ημέρες 

Ιανουάριος 5.2 0.4 

Φεβρουάριος 4.9 0.2 

Μάρτιος 4.6 0.1 

Απρίλιος 3.8 0 

Μάιος 3.1 0 

Ιούνιος 1.6 0 

Ιούλιος 0.6 0 

Αύγουστος 0.6 0 

Σεπτέμβριος 1.5 0 

Οκτώβριος 3.2 0 

Νοέμβριος 4.4 0 

Δεκέμβριος 5 0.1 

ΕΤΟΣ 3.2 0.8 
Πηγή: Μετεωρολογικός σταθμός Θήρας.  

Περίοδοι 1931-40. 1954-56. 1960-70 

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι η τιμές της βροχόπτωσης κυμαίνονται από 170-
582mm το έτος με μέση ετήσια βροχόπτωση τα 346mm. Στη Σύρο, οι βροχοπτώσεις είναι 
περιορισμένες και εντοπίζονται, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και ειδικότερα το Δεκέμβριο και 
τον Ιανουάριο και στη συνέχεια το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. 

Χιόνι εμφανίζεται σπάνια, ενώ η ηλιοφάνεια είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας. 
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5.1.3 ΑΝΕΜΟΙ 

Τα δεδομένα για τους ανέμους παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 5.4: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΜΕΤ.. ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΞΟΥ) 

Δύναμη Ν ΝΕ Ε SE S SW W NW Άθροισμα 

0 - - - - - - - - 3.2 

1 16.1 3.2 0.4 2.3 8.9 2.1 1.8 8.9 43.7 

2 7.8 2.8 0.2 2 2.3 2.5 1.1 3.9 22.6 

3 4.6 1.5 0.2 1.2 1 1.4 0.9 1.4 12.2 

4 3.2 0.7 0.1 1.2 0.8 1.2 0.6 0.9 8.7 

5 1.6 0.2 0.1 0.6 0.4 0.8 0.4 - 4.1 

6 0.7 0.2 - 0.4 0.3 0.8 0.3 0.4 3.1 

7 0.2 0.1 - 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3 1.5 

8 0.1 0 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 

9 - - - - 0.1 0.1 0 0.1 0.3 

Άθροισμα 34.3 8.7 1 8 14 9.5 5.3 0.9 100 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, επικρατούν κατά σειρά οι βόρειοι, οι βορειοδυτικοί και οι 
νότιοι άνεμοι, Ιδιαίτερο φαινόμενο στην περιοχή μελέτης, όπως και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι 
τα μελτέμια, άνεμοι με βόρεια ή περίπου βόρεια διεύθυνση, που πνέουν κατά το καλοκαίρι και 
ιδιαίτερα κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο, δηλαδή κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου.  

Γενικά, οι Κυκλάδες είναι από τις περιοχές της Ελλάδας με τους πιο έντονους ανέμους, πράγμα που 
σε συνδυασμό με το νησιώτικο χαρακτήρα τους είναι παράγων προβλημάτων συγκοινωνιακής 
σύνδεσης, Από την άλλη πλευρά, στα μελτέμια σε συνδυασμό με την έντονη επίδραση της θάλασσας 
οφείλεται το δροσερό καλοκαίρι των Κυκλάδων. 

5.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μετεωρολογικά στοιχεία αλλά και με την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και 
Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου», στην νήσο Σύρο, 
το μέγιστο ύψος βροχής παρουσιάζεται τον μήνα Ιανουάριο ενώ το ελάχιστο ύψος βροχής τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο. 

Η επιφανειακή απορροή που συντελείται από το υδρογραφικό δίκτυο στην περιοχή ενδιαφέροντος 
χαρακτηρίζεται εποχιακή που εκδηλώνεται μετά από ραγδαίες βροχές. Μόνιμη επιφανειακή ροή δεν 
παρατηρείται σε κανένα από τα υδρορρέματα πράγμα που οφείλεται στις μειωμένες βροχοπτώσεις 
αλλά και στη σημαντική εξάπλωση των σχηματισμών υψηλής διαπερατότητας. 

Η εξατμισοδιαπνοή και ακριβέστερα η εξάτμιση έχει υψηλές τιμές, λόγω μειωμένης φυτοκάλυψης, 
μεγάλης μέσης θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας και ταχύτητας ανέμων που παρουσιάζει η περιοχή. 

Η κατείσδυση, είναι αυξημένη στις αλλουβιακές αποθέσεις όπου τα υλικά τους είναι κατά τόπους 
αδρομερή και κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα στους ανθρακικούς σχηματισμούς λόγω 
καρστικοποίησης-δευτερογενούς πορώδους. 

Με τα δεδομένα της χαμηλής βροχόπτωσης, έντονης εξατμισοδιαπνοής και εποχιακής-χειμαρρρώδους 
απορροής, οι ποσότητες νερού, που κατεισδύουν και συντελούν έτσι στην ετήσια αναπλήρωση 
υδροφορέων, είναι περιορισμένες. 

Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζονται σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες που αφορούν την βροχόπτωση – 
εξατμισοδιαπνοή – επιφανειακή απορροή και κατείσδυση για τα έτη 1985-2000 με βάση τις μηνιαίες 
τιμές τους. 
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Σχ. 5.3 : Βροχόπτωση – εξατμισοδιαπνοή – επιφανειακή απορροή και κατείσδυση  
στη νήσο Σύρο για τα έτη 1985-2000 με βάση τις μηνιαίες τιμές τους. 

 

5.3 ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ 

Οι βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εξατμισοδιαπνοή μιας περιοχής είναι : 

 Το υψόμετρο  

 Η υγρασία του αέρα 

 Η υγρασία του εδάφους 

 Το ποσοστό κάλυψης της βλάστησης και το είδος αυτής 

 Η θερμοκρασία του αέρα 

 Η ποσότητα των βροχοπτώσεων 

 Ο τρόπος πτώσεως και η κατανομή των βροχών 

Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής δύναται να γίνει έμμεσα με διάφορες εμπειρικές μεθόδους 
συνεκτιμώντας κυρίως τους παράγοντες των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας. 

5.4 ΚΑΤΕΙΣΔΥΣΗ 

Η κατείσδυση αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνων των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και της 
απορροής που κινείται κατακόρυφα, λόγω βαρύτητας προς το υπέδαφος και φθάνει στους 
υδροφόρους ορίζοντες, προστιθέμενο στα αποθέματα των υπογείων νερών και μετέχει στην κίνηση 
του υπόγειου νερού. Η ικανότητα κατείσδυσης εξαρτάται, από την υγρασία του εδάφους, τη λιθολογία, 
την κλίση του εδάφους, τη βλάστηση, την ένταση και κατανομή των βροχοπτώσεων κλπ. Μέτρο της 
κατείσδυσης είναι ο συντελεστής κατείσδυσης, ο οποίος εκφράζει το ποσοστό του νερού που 
κατεισδύει, σε σχέση µε την ολική βροχόπτωση. Για τον υπολογισµό του συντελεστή κατείσδυσης 
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στους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς που απαντούν στη περιοχή έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα από μετρήσεις άλλων περιοχών. 

Περιοχές με ανθρακικούς σχηματισμούς 

Ο Μάστορης, (1967), για την ασβεστολιθική περιοχή Ν. Γκιώνας, υπολογίζει την κατείσδυση µε 
εφαρμογή της μεθόδου Kessler, ίση µε 60% των βροχοπτώσεων. Ο Κακαβάς, (1995), υπολόγισε 
κατείσδυση, µε άμεσες μετρήσεις παροχών, στους τριαδικο -ιουρασικούς ασβεστόλιθους της 
Υποπελαγονικής 53,6% στους ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους της ζώνης Ανατολικής Ελλάδος, 
αντίστοιχους με τους ασβεστολίθους που εντοπίζονται στο πεδίο άρδευσης, 50,4% και στους 
ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους της ζώνης Παρνασσού- Γκιώνας 49,9%. Ο Μαρίνος, (1975), εκτιμά για 
τους ασβεστόλιθους της πηγής Κρύας Μιτσικέλι Ιωαννίνων της ζώνης Πίνδου, συντελεστή 
κατείσδυσης 55%. Ο Γιαννάτος, (1999), υπολογίζει µε βάση την δίαιτα καρστικής πηγής στον άνω ρου 
Βουραϊκού συντελεστή κατείσδυσης, για τους Ανω-Κρητιδικούς ασβεστολίθους της ζώνης Ωλονού – 
Πίνδου, 47%. 

Περιοχές με προσχώσεις - αλλουβιακές αποθέσεις 

Οι Καλλέργης-Χριστοδούλου, (1972), υπολογίζουν µε τη χρήση λυσιμέτρου τιμές 6-21% στις 
αλλουβιακές αποθέσεις της περιοχής Καλαµπάκας. Ο Σούλιος, (1975), εκτιμά το συντελεστή 
κατείσδυσης των προσχωσιγενών περιοχών μεταξύ 10-25%. Ο Λαµπράκης, (1989), δέχεται την 
κατείσδυση στα αλλούβια της περιοχής Ιεράπετρας Κρήτης ίση µε 13.35% της βροχόπτωσης. Ο 
Σταυρόπουλος, (1992), εκτιμά τιμές 16% για τις σύγχρονες και χαλαρές αποθέσεις της πεδινής ζώνης, 
στην περιοχή Κάτω Αχαΐας – Μανωλάδας µε μέτρια φυτοκάλυψη. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Σύρου κατατάσσονται σε ομάδες ως προς την υδροπερατότητά τους, 
με βάση τον Συντελεστή Κατείσδυσης (Σ.Κ.) ως κάτωθι:  

Α. Σχηματισμοί με περατότητα ελάχιστη (Σ.Κ≤ 3%) 

 Σχιστόλιθοι Κάμπου – Βαποριάς – Μάννας και Χαρασώνα. (Sch2). 

 Μεταβασικοί σχιστόλιθοι Κάμπου - Βαποριάς – Μάννας και Χαρασώνα. (Sch1). 

 Μεταγάββρος. (θ). 

 Σερπεντινίτες ή χλωριτικοί σχιστόλιθοι. (σ). 

 Σχιστόλιθοι Σύρου. (Sch). 

 Πρασινοσχιστόλιθοι και αμφιβολίτες. (Sch,ab,ep). 

Β. Σχηματισμοί με περατότητα χαμηλή (3%<Σ.Κ.≤8%) 

 Αλλουβιακές αποθέσεις αδιαφοροποίητες: (al).H χαμηλή περατότητα οφείλεται κυρίως στην 
προέλευσή τους (παράκτιες αποθέσεις, λεπτοκοκκώδη υλικά). 

 Γνεύσιοι Μαύρων Βουνακίων. (gn2). Εξαιτίας του δευτερογενούς ίσως πορώδους στα 
υπολειμματικά κροκαλοπαγή και τις ασβεστολιθικές στρώσεις. 

Γ. Σχηματισμοί με περατότητα μέτρια (8%<Σ.Κ.≤20%) 

 Πλευρικά κορήματα: (Q.sc). 

 Αλλουβιακές ποταμοχειμάρριες αποθέσεις στους άξονες απορροής (τοπικά όπου επικρατούν 
αρδομερή υλικά) 

Δ. Σχηματισμοί με περατότητα υψηλή (Σ.Κ>20%) 

 Μάρμαρα. (Mr). Περατότητα αυξημένη λόγω δευτερογενούς πορώδους. 
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5.5 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σύμφωνα με το κεφ. 5.1.2, η μέση ετήσια βροχόπτωση, για την περίοδο 1953 – 2003, ανέρχεται σε 
346,25mm. 

Σύμφωνα με την μελέτη «Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου» Α’ Φάση, (Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου, 12/2005), 
λαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Περιοχή Φοίνικα 

Η έκταση της λεκάνης απορροής του Φοίνικα είναι 5,36 τ.χλμ., το μέσο υψόμετρό της είναι 99,7m και η 
μέση κλίση είναι 17,6%. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 339mm. Με αναγωγή των 
αποτελεσμάτων της επιφανειακής απορροής, της κατείσδυσης και της εξατμισοδιαπνοής, λαμβάνονται 
τα ακόλουθα: 

 H μέση ετήσια επιφανειακή απορροή R= 36,77mm, παρουσιάζει μικρή τιμή της τάξης του 

10,62% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 

 H μέση ετήσια κατείσδυση Ι=28,60mm, παρουσιάζει σχετικά χαμηλή τιμή της τάξης του 8,26% 

της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 

 Η μέση ετήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή Ε=281,90mm, λαμβάνει υψηλή τιμή της τάξης του 

81,41% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 

 Η μέση ετήσια ενεργός βροχόπτωση ανέρχεται περίπου σε 57,10mm, δηλαδή σε ποσοστό 

16,49% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης.  

 Ο μέσος ετήσιος εισερχόμενος όγκος νερού στην λεκάνη είναι = 57,10mm x 

5,36km2=306.056m3. 

 

Περιοχή Γαλησσά 

Η έκταση της λεκάνης απορροής του Γαλησσά είναι 13,79 τ.χλμ., το μέσο υψόμετρό της είναι 92,1m 
και η μέση κλίση είναι 18,3%. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 331mm. Με αναγωγή των 
αποτελεσμάτων της επιφανειακής απορροής, της κατείσδυσης και της εξατμισοδιαπνοής, λαμβάνονται 
τα ακόλουθα: 

 H μέση ετήσια επιφανειακή απορροή R= 29,30mm, παρουσιάζει μικρή τιμή της τάξης του 

8,46% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 

 H μέση ετήσια κατείσδυση Ι=33,47mm, παρουσιάζει σχετικά χαμηλή τιμή της τάξης του 9,66% 

της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 

 Η μέση ετήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή Ε=283,48mm, λαμβάνει υψηλή τιμή της τάξης του 

81,87% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. 

 Η μέση ετήσια ενεργός βροχόπτωση ανέρχεται περίπου σε 47,52mm, δηλαδή σε ποσοστό 

13,72% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης.  

 Ο μέσος ετήσιος εισερχόμενος όγκος νερού στην λεκάνη είναι = 47,52mm x 

13,79km2=655.300m3. 

 

Στην παρούσα μελέτη οι λεκάνες απορροής του Φοίνικα και του Γαλησσά λαμβάνονται ως ενιαίο 
σύνολο, επομένως η μέση ετήσια αναπλήρωση του συστήματος ανέρχεται σε 961.356m3. 
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6 .  Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α  -  Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  

6.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Σύμφωνα με τον Γεωτεκτονικό Χάρτη της Ελλάδας (Γεωλογία της Ελλάδας, Δ.Ι. Παπανικολάου, 1986) 
οι αλπικοί γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν το υπόβαθρο της Σύρου ανήκουν στην Αττικο-
Κυκλαδική γεωτεκτονική υποενότητα, η οποία εντάσσεται στην Πελαγονική ενότητα. Η Αττικο-
Κυκλαδική ενότητα περιλαμβάνει κυρίως μεταμορφωμένους κρυσταλλο-σχιστώδεις γεωλογικούς 
σχηματισμούς  

Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Σύρος κλίμακας 1:50.000, η γεωλογική 
διάρθρωση της Ν. Σύρου περιλαμβάνει τους κάτωθι μεταλπικούς και αλπικούς σχηματισμούς: 

Μεταλπικοί σχηματισμοί (Τεταρτογενές) 

 Αλλουβιακές αποθέσεις αδιαφοροποίητες 

 Πλευρικά κορήματα, με λατύπες σχιστόλιθου και μαρμάρου 

Αλπικοί σχηματισμοί – Μεταμορφωμένα Πετρώματα 

 Σχιστόλιθοι Συκαμινιάς: τεφροί πηλιτικοί σχιστόλιθοι με σπάνιες παρεμβολές ασβεστολιθικών 
σχιστόλιθων. 

 Μαρμαροσχιστολιθική σειρά Πάλου – Παγιαβλών : σχιστόλιθοι που εναλλάσσονται με λευκά 
λεπτοστρωματώδη μάρμαρα. 

 Σχιστόλιθοι Κάμπου – Βαποριάς – Μάννας και Χαρασώνα: τεφροί πηλιτικοί σχιστόλιθοι 

 Μεταβασικοί Σχιστόλιθοι Κάμπου – Βαποριάς – Μάννας και Χαρασώνα: αποτελούν τα κατώτερα 
μέρη των σχιστόλιθων Κάμπου – Βαποριάς – Μάννας και Χαρασώνα. 

 Μεταγάββρος : αδρόκοκκος σωσσυριτιωμένος γάββρος μέσα στους μέσα στους μεταβασικούς 
σχιστόλιθους και γνευσίους. 

 Μαγματικό λατυποπαγές, επιμηκυσμένα και λεπιδωτά, υπογωνιώδη ως ελλειψοειδή τεμάχη μετά-
εκρηξιγενών πετρωμάτων και μαρμάρου. 

 Σερπεντινίτες ή χλωριτικοί σχιστόλιθοι : Οι σερπεντινίτες συνήθως εξαλλοιωμένοι σε σχιστόλιθους 
ή τάλκη. 

 Μεταμορφωμένο Κροκαλοπαγές Πάλου : αποστρογγυλεμένα ασβεστιτικά χαλίκια και λιγότερα 
επιμήκη σχιστόλιθων. 

 Μετα-αρκοζικοί γνεύσιοι Πάλου: εμφανίζονται στα ανώτερα τμήματα της μαρμαροσχιστολιθικής 
σειράς 

 Μάρμαρα: μέσο-αδρόκοκκα, ασβεστιτικά, ανοιχτού τεφρογάλαζου χρώματος 

 Σχιστόλιθοι Σύρου: μεταπηλιτικοί, σπάνια μεταψαμμιτικοί σχιστόλιθοι με παρεμβολές ασβεστιτικών 
και βασικών σχιστόλιθων, χαλαζιτών και μεταμορφωμένων κροκαλοπαγών. 

 Πρασινοσχιστόλιθοι και αμφιβολίτες: τα ανώτερα μερη αποτελούνται από σκούρους έως ανοιχτούς 
πρασινους βασικούς ραβδωτούς σχιστόλιθους, με φακούς και ενστρώσεις επιδοτίτη 

 Γνεύσιοι Μαύρων Βουνακίων: ημιπηλιτικοί και αρκοζικοί γνεύσιοι, μερικώς με υπολλειματικά 
κροκαλοπαγή και ασβεστολιθικές στρώσεις. Αφθονούν ασύμφωνες φλέβες χαλαζία 

 Γνεύσιοι Βάρης: υψηλότερος βαθμός μεταμόρφωσης από τους γνευσίους Μαύρων Βουνακίων 

Όλα τα πετρώματα της Σύρου έχουν υποστεί μεταμόρφωση υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης 
Ηωκαινικής ηλικίας, σύμφωνα με ραδιομετρική χρονολόγηση (Altherr et al). Κατά το Άνωτερο 
Ολιγόκαινο – Κατώτερο Μειόκαινο (Altherr et al. 1982) τα πετρώματα αναμεταμορφώθηκαν σβήνοντας 
την αρχική μεταμόρφωση, κυρίως με μέσες τιμές θερμοκρασίας και πίεσης, κατά το Μπαρόβιο τύπο 
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μεταμόρφωσης (πρασινοσχιστολιθική φάση). Στο Σχήμα 6.1 δίδεται απλοποιημένος γεωλογικός 
χάρτης νήσου Σύρου (από Höpfer και Schumacher). 

 

Σχ. 6.1 : Απλοποιημένος Γεωλογικός χάρτης Ν. Σύρου, (Höpfer και Schumacher) –  
Στο πλαίσιο η περιοχή μελέτης 

 

6.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης, παρουσιάζεται γεωλογικός 
χάρτης επί τοπογραφικού υποβάθρου κλίμακας 1:10.000 (Σχέδιο ΓΛ1). Τα όρια των γεωλογικών 
σχηματισμών προέρχονται από τον γεωλογικό χάρτη της Ελλάδος του ΙΓΜΕ, φύλλο Νήσος Σύρος. 

Απεικονίζεται επίσης η θέση: της ΕΕΛ, των υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων, της νέας 
υδρογεώτρησης εμπλουτισμού και του δίκτυο 
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 καθώς και τα όρια των οικισμών Φοίνικα και Γαλησσά. 

Η λιθολογική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών κατά στρωματογραφική σειρά, από τους 
νεότερους (ανώτερους) προς τους αρχαιότερους (κατώτερους), που παρουσιάζονται στον γεωλογικό 
χάρτη, είναι η ακόλουθη : 

ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 

 Αλλουβιακές αποθέσεις (al), πρόσφατες παράκτιες αποθέσεις αποτελούμενες από αργίλους, 
άμμους και χάλικες. Το πάχος του σχηματισμού εκτιμάται έως 20m. Πρόκειται για εδαφικό 
σχηματισμό, χαμηλής συνεκτικότητας, μέσης έως υψηλής υδροπερατότητας (αναλόγως τη 
συμμετοχή του λεπτόκοκκου κλάσματος). 

 Πλευρικά κορήματα (Q.sc), αποτελούμενα από ογκόλιθους και χάλικες μαρμάρων και 
σχιστόλιθων, άμμο και αργιλοϊλύ, τοπικά συγκολλημένα. Το μέγιστο πάχος του σχηματισμού 
εκτιμάται σε 15m. Κυριαρχεί η εδαφική φάση και σπανιότερα η ημιβραχώδης λόγω χαμηλής 
διαγένεσης. Ο σχηματισμός παρουσιάζει μέση έως υψηλή περατότητα. 

ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

 Σχιστόλιθοι Κάμπου - Βαποριάς - Μάννας - Χαρασώνα (sch2), πρόκειται για τεφρούς 
πηλιτικούς σχιστόλιθους με μικρές παρεμβολές μετά-όξινων και μεταβασικών σχιστόλιθων και 
γνευσίων. Το πάχος του σχηματισμού εκτιμάται έως και 90m. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως 
βραχώδης, παρουσιάζει πολύ χαμηλή υδροπερατότητα, μέτρια αντοχή, μέση έως υψηλή 
αποσαθρωσιμότητα. Γενικά εμφανίζεται μέτρια κερματισμένος και πολυπτυχωμένος. Λόγω 
αποσαθρωσιμότητας συχνά στην επιφάνεια εμφανίζεται εδαφικός μανδύας αποσαθρωσιμότητας 
πάχους έως ολίγων μέτρων. Τα κατώτερα μέλη του σχηματισμού μεταβαίνουν σε μεταβασικούς 
γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους (sch1) που περιλαμβάνουν σώματα μεταγάββρου (θ).  

 Μεταγάββρος (θ), ανδρόκοκκος γάββρος µέσα στους µεταβασικούς σχιστολίθους και γνεύσιους 
(Sch1). Μερικές φορές τα πετρώµατα αυτά παρουσιάζουν σαφή φακοειδή δοµή.  

 Σερπεντινίτες & χλωριτικοί σχιστόλιθοι (σ), πρόκειται για εξαλλοιωμένους σερπεντινίτες σε 
λεπτόκοκκους αντιγοριτικούς σχιστόλιθους ή τάλκη. Το πάχος του σχηματισμού εκτιμάται έως και 
λίγες δεκάδες μέτρα. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως βραχώδης, έως ήμιβραχώδης και τοπικά 
εδαφικός στις ζώνες έντονης εξαλλοίωσης. Παρουσιάζει χαμηλή υδροπερατότητα, χαμηλή έως 
μέτρια αντοχή, υψηλή αποσαθρωσιμότητα τοπικά. Είναι πολύ κερματισμένος έως 
κατακερματισμένος και πολυπτυχωμένος. 

 Μάρμαρα (mr), πρόκειται για μεσο-αδρόκοκκα μάρμαρα, ασβεστιτικά φαιογάλαζου χρώματος. 
Στους ανώτερους ορίζοντες εμφανίζονται λεπτοστρωματώδη, ενώ βαθύτερα πιο συμπαγή. Στους 
ανώτερους ορίζοντες, εναλλασσόμενα με Σχιστόλιθους Σύρου, το πάχος τους εκτιμάται έως και 
30m, ενώ στους βαθύτερους ορίζοντες έως και 140m. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως 
βραχώδης, με μέτρια υδροπερατότητα στο δευτερογενές πορώδες (διακλάσεις, καρστικοποίηση), 
υψηλής αντοχής. Έχει χαμηλή αποσαθρωσιμότητα και είναι ελαφρά κερματισμένος.  

 Σχιστόλιθοι Σύρου (sch), πρόκειται για μεταπηλιτικούς και σπανιότερα μεταψαμμιτικούς 
σχιστόλιθους με παρεμβολές ασβεστιτικών και βασικών σχιστόλιθων, χαλαζιτών και 
μεταμορφωμένων κροκαλοπαγών. Στους ανώτερους ορίζοντες το πάχος τους εκτιμάται σε 20m, 
ενώ στους βαθύτερους έως και 200m. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως βραχώδης. Παρουσιάζει 
χαμηλή υδροπερατότητα, μέτρια έως χαμηλή αντοχή, μέτρια έως υψηλή αποσαθρωσιμότητα και 
είναι μέτρια κερματισμένος, πολυπτυχωμένος. Συχνά στην επιφάνεια εμφανίζεται εδαφικός 
μανδύας αποσάθρωσης πάχους έως ολίγων μέτρων.  

 Πρασινοσχιστόλιθοι και αμφιβολίτες (sch. ab), πρόκειται στις ανώτερες βαθμίδες για βασικούς 
ραβδωτούς σχιστόλιθους σκούρου έως ανοιχτού πράσινου χρώματος, λιγότερο συμπαγείς και στις 
κατώτερες βαθμίδες πρόκειται για σκουροπράσινους πρασινοσχιστόλιθους. Το πάχος του 
σχηματισμού εκτιμάται έως και 200m. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως βραχώδης. Παρουσιάζει 
χαμηλή υδροπερατότητα, μέτρια έως χαμηλή αντοχή, μέτρια έως υψηλή αποσαθρωσιμότητα και 
είναι μέτρια κερματισμένος, πολυπτυχωμένος. Συχνά στην επιφάνεια εμφανίζεται εδαφικός 
μανδύας αποσαθρωσιμότητας πάχους έως ολίγων μέτρων. 
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 Επιδοτίτες (ep), πρόκειται για ενστρώσεις συμπαγούς επιδοτίτη εντός των ανώτερων βαθμίδων 
των πρασινοσχιστόλιθων (sch, ab). Το πάχος του σχηματισμού εκτιμάται έως και 20m. Ο 
σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως βραχώδης. Παρουσιάζει χαμηλή υδροπερατότητα, μέτρια αντοχή, 
μέτρια έως υψηλή αποσαθρωσιμότητα και είναι μέτρια κερματισμένος, πολυπτυχωμένος. 

 Γνεύσιοι Μαύρων Βουνακίων (gn2), πρόκειται για ημιπηλιτικούς και αρκοζωϊκούς γνευσίους με 
στρώσεις ασβεστολίθου και κροκαλοπαγούς και ασύμφωνες φλέβες χαλαζία. Το πάχος του 
σχηματισμού εκτιμάται σε 350m ή και περισσότερο. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως βραχώδης. 
Παρουσιάζει χαμηλή υδροπερατότητα, μέτρια έως υψηλή αντοχή, μέτρια αποσαθρωσιμότητα και 
είναι ελαφρά κερματισμένος. 

6.3 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Η ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων επηρεάστηκε από τις κατακόρυφες και εφαπτόμενες τεκτονικές 
κινήσεις της ανατολικής Μεσογείου, που είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία συστήματος πτυχώσεων. Η 
τεκτονική της Σύρου χαρακτηρίζεται ως αλπικού τύπου με μεταπτώσεις και πτυχές, η οποία 
χαρακτηρίζει την ευρύτερη κρυσταλλική λωρίδα, μέρος της οποίας αποτελούν οι Κυκλάδες. 

Οι διευθύνσεις των κύριων ρηξιγενών γραμμών είναι ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ. Όλα τα συστήματα 
μεταπτώσεων εκδηλώνονται τόσο στο εσωτερικό του νησιού όσο και προς την περίμετρο. Το 
περίγραμμα – σχήμα του νησιού, είναι αποτέλεσμα της τεκτονικής αυτών των ρηξιγενών ζωνών – 
ρηγμάτων, που έδρασαν μετά τη μεταμόρφωση, κατά το κατώτερο Μειόκαινο. 

Η τεκτονική δραστηριότητα που επηρέασε το νησί, σε συνδυασμό με τα πετρώματα από τα οποία 
αυτό δομείται, επιτρέπει το διαχωρισμό του σε δύο μέρη: α) το βόρειο μέρος το οποίο εμφανίζεται 
ανυψωμένο σε σχέση με το νότιο και δομείται κυρίως από μάρμαρα και β) το νότιο τμήμα που 
αποτελείται από σχιστόλιθους και ασβεστολιθικούς σχιστόλιθους. Η νοητή γραμμή που διαχωρίζει τα 
δύο αυτά κύρια τμήματα διέρχεται από τις περιοχές Κίνι – Ερμούπολης. 

Οι παραμορφωτικές φάσεις που έλαβαν χώρα στο νησί είναι δύο. Η αρχαιότερη και κύρια φάση 
πτύχωσης έχει επικρατούσα διεύθυνση αξονικών επιπέδων Ν20οW και κλίση SSE ενώ η 
μεταγενέστερη φάση έχει επικρατούσα διεύθυνση αξονικών επιπέδων N65οE και κλίση NE. Το 
γεγονός αυτό υπακούει μεν στον γενικό κανόνα ότι οι Κυκλάδες υπέστησαν δυο μεταμορφικούς 
κύκλους, ενισχύεται δε από την παρατήρηση πως σε αρκετές θέσεις του νησιού συνυπάρχουν δύο 
συστήματα πτυχώσεων με σχεδόν κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. 

Γενικότερα τα αποτελέσματα των τεκτονικών επιδράσεων στην περιοχή αυτή του Αιγαίου είναι η 
δημιουργία ενός αυτοτελούς μονοκλινούς (διεύθυνσης Β-Ν), εγκάρσια προς τον άξονα του οποίου 
εκδηλώνονται δομές πτυχών. Παρατηρείται πως οι άξονες των πτυχών στο νότιο μέρος του νησιού 
είναι Α-Δ. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιμέρους δομές πτυχών εξελίσσονται σε αναθολώσεις 
ελλειψοειδούς μορφής, γεγονός συνηθισμένο στις Κυκλάδες. Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως στο 
νοτιοδυτικό μέρος του νησιού (περιοχή μελέτης), συναντάται ολόκληρή η στρωματογραφική ακολουθία 
που απαντάται στο νησί, εν αντιθέσει με το κεντρικό και βόρειο όπου κυριαρχούν οι μεσαίοι και 
ανώτεροι ορίζοντες της στρωματογραφικής ακολουθίας. 

Στην νότια Σύρο τα ρήγματα είναι κανονικά και κλίνουν προς την περίμετρο – ακτές του νησιού. 
Παρατηρούνται επίσης εφιππεύσεις (ανάστροφα ρήγματα μικρής κλίσης) σε τμήματα της ενδιάμεσης 
στρωματογραφικής ακολουθίας, και κυρίως στις εναλλαγές Σχιστόλιθων Σύρου (sch) – Μαρμάρων 
(mr). Στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού (περιοχή μελέτης) παρατηρείται επώθηση των μεσαίων 
οριζόντων (μάρμαρα και σχιστόλιθοι) της αττικο-κυκλαδικής ενότητας επί των γνευσίων και των 
αμφιβολιτών. Τα ρήγματα και οι επωθήσεις της περιοχής μελέτης σημειώνονται στον Γεωλογικό Χάρτη 
ΓΛ1. 
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7 .  Υ Δ Ρ Ο Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α  

Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών είναι συνάρτηση της λιθολογικής τους σύστασης, 
των γεωτεκτονικών συνθηκών καθώς και της σχέσης των δύο αυτών παραγόντων μεταξύ τους. Η 
ύπαρξη υδροφόρων οριζόντων έχει άμεση σχέση με το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων 
και την υδροπερατότητα των πετρωμάτων. 

Είναι γνωστό πως οι Κυκλάδες χαρακτηρίζονται υδρολογικά ως οι δυσμενέστερες του Ελλαδικού 
χώρου, με ετήσιο έλλειμμα νερού της τάξης των 500mm. Αυτό οφείλεται στα περιορισμένα 
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, που δεν ξεπερνούν τα 400mm το χρόνο, στη μεγάλη ηλιοφάνεια και 
στην ταχύτητα των ανέμων. Αποτέλεσμα των παραγόντων αυτών είναι ότι η εξατμισοδιαπνοή 
ξεπερνάει το 75% των κατακρημνισμάτων, ενώ η επιφανειακή απορροή και η κατείσδυση 
περιορίζονται από 20-25%. 

7.1 ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Η νήσος Σύρος δεν παρουσιάζει πολύπλοκη λιθογεωλογία βάση των παραπάνω στρωματογραφικών 
παρατηρήσεων. Από τους ανωτέρω σχηματισμούς ενδιαφέρον παρουσιάζουν με σειρά 
σπουδαιότητας, 1ον τα μάρμαρα, 2ον οι τεταρτογενείς αποθέσεις και 3ον θέσεις αποσαθρωμένων 
σχιστολίθων. Παρόλα αυτά η υδρολιθολογία περιπλέκεται αρκετά καθώς ο έντονος μεταμορφισμός, ο 
τεκτονισμός και η αποσάθρωση των σχηματισμών δημιουργούν σε συνδυασμό, τοπικές 
υδρογεωλογικές συνθήκες, με υδροφόρους ορίζοντες σε κατάσταση μη ισορροπίας και μικρής 
παροχετευτικής ικανότητας.  

Έτσι ανάλογα με την τιμή του συντελεστή περατότητάς τους k και τον τύπο του πορώδους τους, οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί κατατάσσονται σε : 

 περατούς - μακροπερατούς σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας k > 10-5 m/sec και 
δευτερογενές πορώδες, κυρίως διακλάσεις και ρήγματα και ενδεχομένως έγκοιλα (καρστ) 

 περατούς - μικροπερατούς σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας k > 10-5 m/sec και 
πρωτογενές πορώδες (κοκκώδεις σχηματισμοί) 

 ημιπερατούς σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας 10-5  k < 10-9 m/sec 

 πρακτικά αδιαπέρατους σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας k ≤ 10-9 m/sec 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος η υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών είναι η 
ακόλουθη: 

 Οι αλλουβιακές αποθέσεις (al), χαρακτηρίζονται γενικά ως περατοί έως ημιπερατοί - μικροπερατοί 
σχηματισμοί ανάλογα με το μέγεθος του αργιλικού κλάσματος στην κοκκομετρική τους διαβάθμιση. 
Οι αλλουβιακές ποταμοχειμάρριες αποθέσεις στους άξονες απορροής (τοπικά όπου επικρατούν 
αρδομερή υλικά) χαρακτηρίζονται περατοί. 

 Όλοι ανθρακικοί σχηματισμοί της περιοχής δηλ τα μάρμαρα χαρακτηρίζονται γενικά ως περατός – 
μακροπερατός, καρστικός σχηματισμός, επιτρέποντας την κίνηση των υπογείων υδάτων διαμέσου 
του συστήματος των ασυνεχειών και του καρστ τους. 

 Οι σχηματισμοί των σχιστολίθων και των γνευσίων, χαρακτηρίζονται γενικά ως ημιπερατοί – 
μακροπερατοί σχηματισμοί, επιτρέποντας περιορισμένη κίνηση υπογείων υδάτων διαμέσου του 
συστήματος των ασυνεχειών τους. Γενικά εξαιτίας της παρουσίας αργιλικών υλικών εμφανίζουν 
συνήθως έμφραξη των ασυνεχειών της βραχομάζας τους που τους καθιστά πρακτικά 
αδιαπέρατους. 

Με βάση την τιμή του συντελεστή περατότητας k και τον τύπο του πορώδους των γεωλογικών 
σχηματισμών χαρακτηρίστηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι σχηματισμοί με βάση τον γεωλογικό χάρτη. Τα 
αποτελέσματα αυτής της κατάταξης των γεωλογικών σχηματισμών απεικονίζονται στον 
Υδρογεωλογικό Χάρτη ΓΛ2. 
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Από τους γεωλογικούς σχηματισμούς που δομούν το νησί, υδρογεωλογικό ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης παρουσιάζουν τα Μάρμαρα (mr), οι Τεταρτογενείς αποθέσεις (al, 
Q.sc) και ο μανδύας αποσάθρωσης των Σχιστόλιθων. 

Τα Μάρμαρα του νησιού εμφανίζουν τον μεγαλύτερο συντελεστή κατείσδυσης και συντελεστή 
περατότητας k λόγω των διαρρήξεων και της καρστικοποίησης που εμφανίζουν. Η δυναμικότητα του 
σχηματισμού καθορίζεται από αυτό το δευτερογενές πορώδες και κυρίως από την τεκτονική 
καταπόνηση και το βαθμό ανάπτυξης των μορφών καρστικής διάβρωσης στη μάζα τους. Διαμόρφωση 
υδροφόρων οριζόντων έχουμε στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν τα Μάρμαρα υπέρκεινται των υδατοστεγών Σχιστολίθων, δημιουργείται υδροφόρος 
ορίζοντας κατά μήκος της επαφής αυτής. 

ii. Σε μικρού πάχους ενστρώσεις ή φακούς εντός Σχιστόλιθων, εφόσον υφίσταται επιφανειακή 
τροφοδοσία από βροχή, συναντάται αξιόλογη υδροφορία. 

Τα μάρμαρα εμφανίζουν υδροφορία που επιφανειακά εκδηλώνεται με πηγές οι οποίες αξιολογούνται 
μικρής ως μέτριας δυναμικότητας. 

Οι Σχιστόλιθοι γενικά χαρακτηρίζονται ως υδατοστεγείς και δεν εμφανίζουν υδρογεωλογικό 
ενδιαφέρον. Συχνά λόγω ρηγμάτων και διακλάσεων αλλά και λόγω της παρουσίας 
μετακροκαλοπαγών και χαλαζιτών, που ευνοούν την δημιουργία ασυνεχειών, παρουσιάζουν 
δευτερογενές πορώδες με πολύ μικρή ανάπτυξη υδροφόρων, μη εκμεταλλεύσιμων. Στις περιπτώσεις 
που δημιουργείται μανδύας αποσάθρωσης, λόγω ύπαρξης μεγάλου ποσοστού αργιλικών υλικών, 
διαμορφώνεται εντός του υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος δύναται να καταστεί εκμεταλλεύσιμος με 
μεγάλης διαμέτρου πηγάδια, χαμηλής όμως δυναμικότητας. Επίσης δύναται να παρουσιαστούν πηγές 
επαφής κατά μήκος των επαφών μανδύα αποσάθρωσης – μητρικού πετρώματος, με εποχιακή κυρίως 
παροχή. 

Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις παρουσιάζουν μεγάλη υδαταγωγιμότητα και αποθηκευτική ικανότητα. 
Εντός των αλλουβιακών λεκανών διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες που αποτελούν τον κυριότερο 
υδατικό πόρο του νησιού. Οι υδροφόροι όμως αυτοί υπεραντλούνται με αποτέλεσμα την ποιοτική 
υποβάθμιση τους λόγω υφαλμύρινσης. Κυριότερες αλλουβιακές λεκάνες της περιοχής μελέτης είναι 
αυτές του Φοίνικα και της Ποσειδωνίας, σε μεγάλο τμήμα των οποίων αναπτύσσονται οι ομώνυμοι 
οικισμοί. Το πάχος τους εκτιμάται ότι κυμαίνεται από λίγα μέτρα έως και 20m. Η σύσταση τους 
εξαρτάται από τα μητρικά πετρώματα της αντίστοιχης λεκάνης απορροής. Η παρουσία σχιστολιθικών 
– γνευσιακών θραυσμάτων μειώνει την υδροπερατότητα τους, με αυτή πάντως να παραμένει υψηλή. 
Ανάλογα με τη λιθολογική τους σύσταση και την συμμετοχή χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων υλικών σε 
αυτή, παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ως προς τη διαπερατότητα. Χαρακτηρίζονται ως μέτριας 
γενικά περατότητας που τοπικά είναι υψηλή, σε περιοχές που επικρατούν χονδρόκοκκα υλικά, ενώ 
αντίθετα γίνεται χαμηλή στις ζώνες ανάπτυξης των αργίλων. 

7.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Η υπόγεια υδροφορία της περιοχής μελέτης εντοπίζεται στις Τεταρτογενείς αποθέσεις που καλύπτουν 
τις υψομετρικά χαμηλότερες περιοχές, στο δευτερογενές πορώδες των μαρμάρων και στις ζώνες 
αποσάθρωσης και διάρρηξης των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. 

Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των λόφων που 
περιβάλλουν τις προσχωσιγενείς λεκάνες του Φοίνικα και της Ποσειδωνίας, και θεωρούνται 
σχηματισμοί πολύ χαμηλής έως χαμηλής υδροπερατότητας. Οι σχιστόλιθοι εμφανίζονται έντονα 
διαρρηγμένοι και τοπικά κατακερματισμένοι, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ασθενής ρωγματική 
υδροφορία τοπικής σημασίας με προνομιακές ροές μέσω διακλάσεων και ασυνεχειών που δεν έχουν 
πληρωθεί με αργιλικό υλικό. Στο ανώτερο τμήμα των σχιστόλιθων σχηματίζεται μανδύας 
αποσάθρωσης μικρού πάχους, στον οποίο αναπτύσσεται φρεάτια υδροφορία μικρής δυναμικότητας 
λόγω της παρουσίας αργιλικών ορυκτών σε μεγάλη συγκέντρωση. Συνολικά, οι σχιστόλιθοι αποτελούν 
τα αρνητικά υδρογεωλογικά όρια στην υπό μελέτη περιοχή, με εκλεκτική υπόγεια ροή μόνο μέσω 
ρηξιγενών δομών. 

Τα μάρμαρα εμφανίζουν αυξημένη υδροπερατότητα λόγω του υψηλού βαθμού καρστικοποίησης και 
τεκτονισμού, επιτρέποντας την ανάπτυξη υδροφορίας εντός του δευτερογενούς πορώδους. Εντούτοις, 
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η μικρή επιφανειακή εξάπλωση των μαρμάρων στην περιοχή μελέτης περιορίζει το δυναμικό της 
καρστικής υδροφορίας σε αυτά. Η υδροφορία εντός των μαρμάρων αναπτύσσεται με επίπεδο βάσης 
είτε τους υποκείμενους αδιαπέρατους σχιστόλιθους, στην περίπτωση που η επαφή τους βρίσκεται σε 
θετικά υψόμετρα, είτε την στάθμη της θάλασσας, στην περίπτωση που τα μάρμαρα βυθίζονται σε 
αρνητικά υψόμετρα. Οι καρστικές υδροφορίες που αναπτύσσονται σε μάρμαρα που βρίσκονται σε 
άμεση υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα, εκφορτίζονται υποθαλάσσια.  

Οι υδροφόροι ορίζοντες που αναπτύσσονται στις αλλουβιακές αποθέσεις και προσχώσεις της υπό 
μελέτη περιοχής, είναι ελεύθεροι υδροφόροι ορίζοντες, μέγιστου εκτιμώμενου πάχους 20m οι οποίοι 
εδράζονται ως επί το πλείστον σε σχιστολιθικό και ανθρακικό υπόβαθρο. Οι εισροές του νερού 
λαµβάνουν χώρα από κατακόρυφη φυσική διήθηση και τροφοδοσία του νερού της βροχής, από την 
πλευρική τροφοδοσία των μαρμάρων και των σχιστόλιθων, από τις επιστρεφόµενες ροές άρδευσης 
καθώς και από διηθήσεις νερού επιφανειακής απορροής ιδιαίτερα κατά μήκος των χειμάρρων που 
διέρχονται από την περιοχή. Η φρεάτια υδροφορία υφίσταται εντατική εκμετάλλευση μέσω 
πολυάριθμων σημείων υδροληψίας, ιδιαίτερα στις περιοχές του Φοίνικα, της Ποσειδωνίας και του 
Βήσσα, με αποτέλεσμα οι παράκτιες περιοχές που έρχονται σε άμεση υδραυλική επικοινωνία με την 
θάλασσα να έχουν υποστεί υφαλμύρινση. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) στη Σύρο διακρίνονται τρία 
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ), όπως παρουσιάζονται στο Σχ. 7.1. Πρόκειται για καρστικές / 
ρωγματικές υδροφορίες που αναπτύσσονται σε εναλλαγές μαρμάρων και σχιστολίθων υψηλής 
περατότητας. Το ΥΥΣ Σύρου (Α) – EL1400671 περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού, το νότιο και 
δυτικό άκρο του καθώς και τμήματα των ανατολικών ακτών, και εμφανίζεται σε καλή ποιοτική και 
ποσοτική κατάσταση. Το κεντρικό τμήμα του νότιου μισού του νησιού ανήκει στο ΥΥΣ Σύρου (Β) – 
EL1400672, ενώ στις περιοχές ανατολικά και δυτικά του οριοθετείται το ΥΥΣ Σύρου (Γ) – EL1400673. 
Τα παραπάνω ΥΥΣ εμφανίζονται σε κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση, ενώ διαπιστώθηκαν 
υπεραντλήσεις και υφαλμύρινση λόγω θαλάσσιας διείσδυσης. Ο οικισμός του Γαλησσά και ο οικισμός 
του Φοίνικα όπου χωροθετείται η θέση της ΕΕΛ ανήκουν στο ΥΥΣ Σύρου (Γ) – EL1400673. 

Αποθέματα του υδροφόρου στρώματος 

Η χωρητικότητα σε νερό του υπόγειου υδροφόρου στρώματος (αλλουβιακές αποθέσεις και πλευρικά 
κορήματα) μπορεί να υπολογισθεί, κατά προσέγγιση, με τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Tο υδροφόρο στρώμα έχει έκταση 3.913.847m2 και μέσο πάχος 20m. Έτσι ο συνολικός όγκος 
του υδροφόρου στρώματος είναι 3.913.847m2 x 20m = 78.276.940m3. 

 Βάσει υδρογεωλογικών μελετών που έχουν διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή, λαμβάνεται 
ενεργό πορώδες ίσο με 0,10. Η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να αποθηκευτεί στο 
υδροφόρο στρώμα είναι 78.276.940m3 x 0,10 = 7.827.694m3. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η μέση 
ετήσια αναπλήρωση ανέρχεται σε 961.356m3, δηλαδή υπολείπεται της μέγιστης 
χωρητικότητας. Αυτό σημαίνει, ότι το υδροφόρο στρώμα, στην διάρκεια ενός μέσου 
υδρολογικού έτους (από απόψεως βροχοπτώσεων), δεν μπορεί να φθάσει σε πλήρη 
κορεσμό. 

Υπόγεια απορροή προς την θάλασσα 

Εάν θεωρηθεί ότι στο υδροφόρο στρώμα δεν γίνονταν αντλήσεις και το πάχος του υδροφόρου 
στρώματος ήταν 20m (δηλαδή εάν το στρώμα ήταν κορεσμένο), τότε υπολογίζεται η παροχή της 
φυσικής υπόγειας εκφόρτισης προς την θάλασσα χρησιμοποιώντας τον τύπο του Darcy: Q = k * i * S 

Όπου Q: ζητούμενη παροχή, k = περατότητα και S: διατομή του υδροφόρου στρώματος 

Υποθέτουμε ότι η επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα ακολουθεί υψομετρικά την κοίτη των ρεμάτων 
(πράγμα που είναι το πιο πιθανό), τότε μπορούμε να δεχθούμε ότι και η κλίση της επιφάνειας του 
υδροφόρου ορίζοντα είναι i = 0,176. 

Θεωρώντας ότι η περατότητα k=10-5 λαμβάνεται: 

Q = 10-5m/sec * 0,176 * 20m *1.625,78m= 0,0572 m3/sec= 205,92m3/h. 

Επομένως, εν απουσία αντλήσεων, η φυσική εκφόρτιση του συστήματος θα ήταν 205,92m3/h ή 
περίπου 4.942,08m3/day. Φυσικά, εάν το στρώμα δεν ήταν κορεσμένο και το πάχος του υδροφόρου 
ήταν μικρότερο, η φυσική υπόγεια εκφόρτιση προς την θάλασσα θα ήταν μικρότερη. 
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Σχ. 7.1 : Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που έχουν οριοθετηθεί στην Σύρο σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ 
και αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας. Στο πλαίσιο η περιοχή μελέτης. 
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Επιτυγχανόμενη αραίωση με τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα 

Η ποσότητα των ανακτημένων υδάτων, που θα διατίθεται κατά την πρώτη φάση (έως το 2040) για 
εμπλουτισμό, θα ανέρχεται σε 730.000 m3/έτος. Η μέση φυσική αναπλήρωση του συστήματος 
ανέρχεται σε 961.356m3/έτος. Συνεπώς η συμμετοχή των επεξεργασμένων υδάτων στην συνολική 
ποσότητα τροφοδοσίας του συστήματος εκτιμάται σε 43%. Οι ποσότητες αυτές θα αυξηθούν 
μελλοντικά, καθώς η ΕΕΛ θα έχει την δυνατότητα να παρέχει μέχρι 239 m3/ημέρα επεξεργασμένων 
υδάτων. Ωστόσο εκτιμάται, ότι στους υδροφόρους ορίζοντες, σε πρώτη φάση, η μέση ετήσια 
ποσότητα θα είναι μικρότερη κατά 30% περίπου, δηλαδή 511.000 m3. Συνεπώς θα προστεθεί ετησίως 
ποσότητα 511.000 m3 έναντι της φυσικής τροφοδοσίας του συστήματος, που ανέρχεται σε 961.356 
m3/έτος, δηλαδή θα επέλθει αύξηση των αποθεμάτων κατά 53% περίπου(αραίωση κατά 35%). 

7.3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Στον Γεωλογικό και Υδρογεωλογικό Χάρτη (ΓΛ1 και ΓΛ2) απεικονίζονται τα αδειοδοτημένα σημεία 
εμφάνισης νερού, καθώς και υδροσημεία που συμμετέχουν σε πρόγραμμα παρακολούθησης του 
ΙΓΜΕ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στην υπό μελέτη περιοχή απαντώνται συνολικά διακόσια 
τριάντα εννιά (239) σημεία υδροληψίας, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως αρδευτικές ανάγκες. Η Σύρος 
καλύπτει το σύνολο των υδρευτικών αναγκών της από μονάδες αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Κατά 
συνέπεια, δεν υπάρχει νόμιμη υδροληψία στην Σύρο η οποία να χρησιμοποιείται για υδρευτικούς 
σκοπούς.  

Τα σημεία υδροληψίας, γεωτρήσεις και πηγάδια που καταγράφηκαν στην παρούσα μελέτη 
παρουσιάζονται στον Πίνακα Α1 του Παραρτήματος Α. Στον πίνακα αυτόν δίνονται για κάθε 
υδροσημείο νέα σήμανση, το ΥΥΣ στο οποίο ανήκουν, η περιοχή στην οποία εντοπίζονται, η χρήση 
τους και οι συντεταγμένες τους. Για όποια σημεία υδροληψίας υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία δίνονται 
επίσης, ο κωδικός ΕΜΣΥ, ο κωδικός του ΙΓΜΕ, το υψόμετρό τους, ο μέγιστος απολήψιμος όγκος 
νερού, το είδος και το βάθος της υδροληψίας. Επιπροσθέτως αναφέρονται τα υδροσημεία στα οποία 
έχουν πραγματοποιηθεί γενικές και ειδικές χημικές αναλύσεις. 

Τα περισσότερα υδροσημεία αποτυπώνονται στις πεδινές περιοχές του Φοίνικα και της Ποσειδωνίας, 
και τροφοδοτούνται από τις φρεάτιες υδροφορίες που αναπτύσσονται στις κοκκώδεις και αδρομερείς 
αλλουβιακές αποθέσεις της περιοχής. Στις λοφώδεις περιοχές των Αδειατών ,του Βήσσα, νότια της 
Ποσειδωνίας και βόρεια του Φοίνικα, εντοπίζονται κυρίως υδρογεωτρήσεις που εκμεταλλεύονται τις 
ρωγματικές υδροφορίες του κρυσταλλοσχιστώδους υποβάθρου και τις καρστικές υδροφορίες των 
μαρμάρων.  

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Νήσων Αγαίου (EL14), η υδροφορία των περιοχών του  
Φοίνικα και του Γαλησσά ανήκουν στο καρστικό / ρωγματικό ΥΥΣ Σύρου (Γ) – EL1400673, ενώ οι 
περιοχές της Ποσειδωνίας, Βήσσα και Αδειατών υπάγονται στο καρστικό / ρωγματικό ΥΥΣ Σύρου (Β) 
– EL1400672. Αντίστοιχα, οι υδροφορίες στις λοφώδεις εκτάσεις, στο δυτικό και νότιο περιθώριο της 
περιοχής μελέτης, ανήκουν στο καρστικό / ρωγματικό ΥΥΣ Σύρου (Α) – EL1400671. Τα όρια των 
υπόγειων υδατικών συστημάτων παρουσιάζονται στα Σχέδια ΓΛ1 και ΓΛ2. 

7.4 ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Στην υπό μελέτη περιοχή αναπτύσσεται ρωγματική και καρστική υδροφορία στο βραχώδες υπόβαθρο 
και προσχωματική στους εδαφικούς σχηματισμούς που καλύπτουν τις χαμηλότερα υψομετρικά 
εκτάσεις. 

Σύμφωνα με την μελέτη «Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου» Α’ Φάση, (Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου, 12/2005) και τα 
δεδομένα που αφορούν την πιεζομετρία της προσχωματικής υδροφορίας του Φοίνικα και του 
Γαλησσά, τον Οκτώβριο του 2000, συντάχθηκαν πιεζομετρικές καμπύλες που παρουσιάζονται στον 
Υδρογεωλογικό Χάρτη (ΓΛ2). Από την πιεζομετρική επιφάνεια του προσχωματικού υδροφορέα του 
Φοίνικα προκύπτει ότι ο κύριος άξονας αποστράγγισης του υπόγειου νερού συμπίπτει με τον κύριο 
κλάδο του υδρογραφικό δικτύου, με τελικό αποδέκτη τον όρμο του Φοίνικα. 
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Λόγω της απουσίας μετρήσεων στάθμης στους υπόλοιπους υδροφορείς, εκτιμήθηκε και απεικονίζεται 
με βέλη στον Υδρογεωλογικό Χάρτη (ΓΛ2) η κίνηση των υπόγειων υδάτων λαμβάνοντας υπόψη τις 
γεωλογικές, τεκτονικές, γεωμορφολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της υπό μελέτη περιοχής. 
Από την εκτιμώμενη κίνηση των υπόγειων υδάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος επισημαίνονται τα 
ακόλουθα: 

 Η διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού στην προσχωματική λεκάνη του Φοίνικα ακολουθεί την 
μορφολογική κλίση του εδάφους προς την ακτή, ενώ η διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού 
στην προσχωματική λεκάνη του Γαλησσά ακολουθεί ΝΑ/κή πορεία, μαρτυρώντας θαλάσσια 
διείσδυση. 

 Η διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού στις καρστικές και ρωγματικές υδροφορίες ορίζεται από 
την γεωμετρία των ρωγμών και ασυνεχειών της βραχομάζας.  

 Οι προσχωματικές, ρωγματικές και καρστικές υδροφορίες της περιοχής του Φοίνικα 
εκφορτίζονται στον όρμο του Φοίνικα και της περιοχής του Γαλησσά στον όρμο του Γαλησσά. 

Η γενική κατεύθυνση κίνησης των υπόγειων νερών στις προσχωματικές λεκάνες είναι περίπου η ίδια 
µε αυτή των επιφανειακών. Τα κοκκώδη συστήματα βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία µε την 
θάλασσα, γεγονός που καθιστά τις παράκτιες πεδινές περιοχές επιδεκτικές σε υφαλµύρωση. Ενδείξεις 
υφαλµύρωσης καταγράφονται στο νερό της προσχωµατικής υδροφορίας κάτι που διαπιστώθηκε και 
με χημικές αναλύσεις. 
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8 .  Υ Δ Ρ Ο Χ Η Μ Ε Ι Α  

Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων στην υπό μελέτη περιοχή, χρησιμοποιήθηκαν 
τα διαθέσιμα στοιχεία από τα προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης των υπόγειων υδάτων 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Τα δεδομένα του ΙΓΜΕ αφορούν 
χρονοσειρές μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων και ειδικών χημικών παραμέτρων σε δεκαεπτά 
(17) γεωτρήσεις και πηγάδια που καλύπτουν τις περιόδους 2006 έως 2008 και 2013 έως 2015. Τα 
υδροσημεία των οποίων οι χημικές αναλύσεις αξιολογούνται, παρουσιάζονται στον γεωλογικό και 
υδρογεωλογικό χάρτη (Σχέδια ΓΛ1 και ΓΛ2). Επισημαίνεται ότι από τα παραπάνω υδροσημεία 
απουσιάζουν μικροβιολογικές αναλύσεις και συνεπώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί το μικροβιολογικό 
φορτίο των υπόγειων υδάτων στην υπό μελέτη περιοχή. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία χημικών αναλύσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν συγκεντρώσεις των ιόντων 
Cl-, SO4

=, NO3
-, NO2

-, NH4
+, της αγωγιμότητας και του pH. Σε περιορισμένο αριθμό δειγμάτων έγινε και 

προσδιορισμός ιχνοστοιχείων βαρέων και τοξικών μετάλλων. Τα αποτελέσματα όλων των διαθέσιμων 
χημικών αναλύσεων για κάθε υδροσημείο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε πίνακες στο Παράρτημα 
Β, όπου αναφέρονται και οι Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) σύμφωνα με την ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ 
3322/30.12.2011, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2006/188/ΕΚ. 

Ο βαθμός εμπλουτισμού του νερού σε άλατα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 
θερμοκρασία του νερού, ο χρόνος επαφής του νερού με τα συγκεκριμένα πετρώματα, η σύσταση των 
πετρωμάτων μέσα από τα οποίοι κυκλοφορεί το νερό, η επιφάνεια επαφής νερού - πετρώματος, ο 
εμπλουτισμός του νερού σε CO2 το οποίο βοηθάει στη διαλυτοποίηση κυρίως των ανθρακικών 
πετρωμάτων, η κίνηση του νερού αργή ή γρήγορη, το pH του νερού καθώς και το δυναμικό 
οξειδοαναγωγής Eh του νερού.  

Η άρδευση των καλλιεργειών με ποσότητες μεγαλύτερες από τις αναγκαίες, προκαλεί την απόπλυση 
των εδαφών και τη διήθηση λιπασμάτων και αλάτων στην κορεσμένη ζώνη του υπεδάφους. Επίσης οι 
έντονες αντλήσεις σε παράκτιες περιοχές, μειώνουν ή αναστρέφουν την υδραυλική κλίση με 
αποτέλεσμα να διεισδύει θαλασσινό νερό προς την ενδοχώρα. 

Οι αυξημένες περιεκτικότητες του νερού σε ιχνοστοιχεία είναι δυνατόν να προέλθουν, είτε από φυσικά 
αίτια που έχουν να κάνουν με την φύση των πετρωμάτων μέσα από τα οποία διέρχεται το υπόγειο 
νερό, είτε από ανθρωπογενή δραστηριότητα και να καταστήσουν το νερό όχι μόνο ακατάλληλο για 
πόση αλλά και για βιομηχανική χρήση ή άρδευση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Πινάκων Β1 και Β2 του Παραρτήματος Β, στην περιοχή μελέτης 
παρατηρούνται υπερβάσεις των ΑΑΤ της αγωγιμότητας, των χλωριόντων (Cl), των θειικών (SO4), των 
νιτρικών (NO3), του σιδήρου (Fe) και του μαγγανίου (Mn). Τοπικά και σε μεμονωμένες μετρήσεις 
παρατηρούνται υπερβάσεις των ΑΑΤ χρωμίου (Cr), νικελίου (Ni), μολύβδου (Pb), και αρσενικού (As), 
που αποδίδονται στην παρουσία του σχιστολιθικού υποβάθρου. 

Οι διαθέσιμες αναλύσεις στα φρέατα και στις γεωτρήσεις της περιοχής ενδιαφέροντος κατέδειξαν 
υψηλή αγωγιμότητα κυρίως στην περιοχή του Φοίνικα και στην παράκτια ζώνη και ΝΑ/κά της 
Ποσειδωνίας (Σχ. 8.1). Υπέρβαση των ΑΑΤ χλωριόντων καταγράφηκε σε όλα τα υδροσημεία, 
μαρτυρώντας τη θαλάσσια επίδραση (υφαλμύρινση) στους υδροφορείς της υπό μελέτη περιοχής λόγω 
υπεράντλησης (Σχ. 8.2). Επίσης, στις περιοχές των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνία, Άδειατα και Βήσσα 
παρατηρείται υπέρβαση των ΑΑΤ των θειικών (SO4) και νιτρικών (NO3) ιόντων (Σχ. 8.3 και 8.4), λόγω 
της απουσίας αποχετευτικού δικτύου και της παρουσίας αγροκτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή. 
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Σχ. 8.1 : Χάρτης αγωγιμότητας στην περιοχή μελέτης 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 
«Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των 

 οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
ΝΑΜΑ AE Σύνταξη : Α. Μοσχοβέλης 
 Κωδ. Αρ. Τεύχους : - 
 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου : Τελικό 
Ydrogeol_Report_Foinikas_r1 

29 από 42 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 2 

 

 

Σχ. 8.2 : Χάρτης συγκέντρωσης χλωριόντων στην περιοχή μελέτης 
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Σχ. 8.3 : Χάρτης συγκέντρωσης θειικών ιόντων στην περιοχή μελέτης 
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Σχ. 8.4 : Χάρτης συγκέντρωσης νιτρικών στην περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Νήσων Αγαίου (EL14), οι καρστικές / ρωγματικές 
υδροφορίες του ΥΥΣ Σύρου (Α) – EL1400671 εμφανίζονται σε καλή ποιοτική - χημική κατάσταση. 
Εντούτοις, σε ένα υδροσημείο που εντοπίζεται σε περιοχή ανάντη της Ερμούπολης και εκτός της 
περιοχής ενδιαφέροντος, καταγράφηκε υπέρβαση των ΑΑΤ χλωριόντων που αποδίδεται στα 
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αερομεταφερόμενα άλατα. Λόγω των παραπάνω αυξημένων συγκεντρώσεων, δόθηκαν νέες τιμές 
ΑΑΤ για τα χλωριόντα 319 mg/l. Αντίστοιχα, οι καρστικές / ρωγματικές υδροφορίες του ΥΥΣ Σύρου (Β) 
– EL1400672 εμφανίζονται σε κακή ποιοτική - χημική κατάσταση και έχουν υποστεί υφαλμύρινση, 
καθώς καταγράφηκαν αυξημένες τιμές και υπερβάσεις των ΑΑΤ αγωγιμότητας και χλωριόντων. 
Επίσης η αυξημένη συγκέντρωση θειικών που παρατηρήθηκε σε ένα υδροσημείο νότια της 
Ερμούπολης και εκτός περιοχής ενδιαφέροντος, αποδίδεται σε ανθρωπογενείς επεμβάσεις που 
σχετίζονται είτε με τις αυξημένες απολήψεις είτε με τις καλλιέργειες. Σε κακή ποιοτική - χημική 
κατάσταση εμφανίζονται οι υδροφορίες του ΥΥΣ Σύρου (Γ) – EL1400673, καθώς αναφέρεται 
υφαλμύρινση στην παράκτια ζώνη και τοπικά καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών. 
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9 .  Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Τ Ρ Ο Π Ο Ι  Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ  

Η νέα ΕΕΛ Φοίνικα Σύρου, προβλέπεται να χωροθετηθεί σε διαθέσιμη έκταση γηπέδου 3,5 
στρεμμάτων περίπου στην περιοχή του οικισμού Φοίνικα. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύματα 
των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας Σύρου.  

Η προσαγωγή των λυμάτων από τους παραπάνω οικισμούς προς την ΕΕΛ θα γίνεται μέσω στεγανών 
αποχετευτικών αγωγών. Τα διαυγασμένα λύματα, μέσω των αντλιών διαυγασμένων οδηγούνται στη 
δεξαμενή καθαρών ενεργού όγκου 1.000m3 περίπου, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του γηπέδου 
της ΕΕΛ. Προβλέπονται δυο αντλητικά συγκροτήματα. Από τη δεξαμενή καθαρών αναρροφά και το 
πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού της ΕΕΛ και το δίκτυο άρδευσης όλων των χώρων 
πρασίνου στο εσωτερικό του γηπέδου. Από την δεξαμενή καθαρών θα αναρροφούν επίσης τα 
αντλητικά συγκροτήματα προς διάθεση: 

α) σε 23 υφιστάμενα πηγάδια και γεωτρήσεις 

β) σε νέα γεώτρηση στην ενδεδειγμένη θέση, η οποία θα λειτουργεί εφεδρικά σε περίπτωση μη 
χρησιμοποίησης όλης της παροχής από τα υφιστάμενα πηγάδια και γεωτρήσεις, ως διάταξη 
ασφαλείας. 

Για την διάθεση του ανακτημένου νερού για εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα προβλέπεται η 
κατασκευή δικτύου διάθεσης αγωγών υπό πίεση ενδεικτικής διαμέτρου Φ160-Φ315 συνολικού μήκους 
13.608m. Μέσω κατάλληλου χειρισμού δικλείδων θα γίνεται η κατανομή του ανακτημένου νερού στις 
γεωτρήσεις και σύμφωνα με την ζήτηση. 

 

9.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Προβλέπεται η διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων σε 23 ιδιωτικά υφιστάμενα πηγάδια και 
γεωτρήσεις (Σχ.9.1). Εννιά (9) υδροσημεία βρίσκονται στην περιοχή του Φοίνικα και εγγύς της νέας 
ΕΕΛ, οκτώ (8) υδροσημεία τοποθετούνται στην περιοχή του Γαλησσά και έξι (6) υδροσημεία στην 
περιοχή του Βήσσα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά των εν λόγω 
υδροσημείων. Επισημαίνεται ότι τα υδροσημεία με α/α 1, 2, 4, 12 και 13, ταυτίζονται με τα 
αδειοδοτημένα σημεία εμφάνισης νερού με α/α 48, 24, 129, 31, 26 αντίστοιχα (όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ / ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Χ Υ

1 Νεκροταφείο Φοίνικα 578063.778 4140277.917 30 20

2 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577740.515 4139979.585 - -

3 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577692.725 4140323.189 15 2

4 Φυτώριο Βήσσα 578878.880 4139418.202 80 40

5 Φυτώριο Βήσσα 579098.294 4139756.694 80 30

6 Ποταμός 579131.272 4139764.099 80 40

7 Πηγάδι Φοίνικα 578319.208 4139346.608 35 10

8 Πηγάδι Βήσσα 578881.630 4139564.720 80 43

9 Πηγάδι Βήσσα 578917.449 4139462.252 75 15

10 Πηγάδι Βήσσα 578857.989 4139524.382 74 25

11 Πηγάδι Φοίνικα 577456.991 4139313.984 10 2

12 Γαλησσάς 578062.884 4141251.752 - -

ΕΓΣΑ '87
Α/Α Περιοχή Βάθος (μ.) Στάθμη (μ.)
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Χ Υ

13 Γαλησσάς 578372.588 4141906.179 - -

14 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577847.816 4140121.227 15 7

15 Κοντά στο ΒΙΟΚΑ 577764.950 4140227.652 15 6

16 Γαλησσάς 578216.371 4142237.330 18 2

17 Άσπρος Γκρεμός 578402.959 4140577.975 80 0

18 Γαλησσάς 578273.776 4141998.815 12 2

19 Γαλησσάς 577852.113 4142199.118 9 4.5

20 Γαλησσάς 578009.351 4141589.656 11 0.5

21 Γαλησσάς 578170.082 4141833.710 11 5

22 Γαλησσάς 577841.562 4141220.749 70 10

23 Φοίνικας 578178.680 4139312.615 12 2

ΕΓΣΑ '87
Α/Α Περιοχή Βάθος (μ.) Στάθμη (μ.)

 

 

 

Σχ. 9.1 : Απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ με τις θέσεις των υφιστάμενων πηγαδιών και 
γεωτρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την υπόγεια διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων. 

Αποτυπώνεται επίσης η θέση της ΕΕΛ και της νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης. 
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Η πλειονότητα των υδροσημείων στα οποία θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των επεξεργασμένων 
υδάτων χωροθετούνται στις περιοχές του Φοίνικα και του Γαλησσά, όπου έχουν διαπιστωθεί 
φαινόμενα υφαλμύρινσης. Ο τεχνητός εμπλουτισμός των φρεάτιων υδροφοριών μέσω των 
υφιστάμενων πηγαδιών/γεωτρήσεων αναμένεται να δράσει ευεργετικά και να αναβαθμίσει την 
ποιότητα των υπόγειων υδάτων και να προστατεύσει τις παράκτιες υδροφορίες από περαιτέρω 
υφαλμύρινση. Εντούτοις, ο τεχνητός εμπλουτισμός των προσχωματικών υδροφορέων δύναται να 
προκαλέσει απότομες αυξομειώσεις στην στάθμη των υπόγειων υδάτων κυρίως στις οικιστικές ζώνες 
των περιοχών αυτών χαμηλού υψομέτρου, με δυσμενείς επιπτώσεις στην στατικότητα των 
υφιστάμενων κτηρίων λόγω ανάπτυξης καθιζήσεων. 

9.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ 

Η νέα γεώτρηση θα χρησιμοποιείται ως διάταξη ασφαλείας σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης όλης 
της παροχής από τα διαθέσιμα σημεία. Η προτεινόμενη θέση ανόρυξης της υδρογεώτρησης διάθεσης 
των επεξεργασμένων υδάτων (X:577136.05, Y:4139540.13) χωροθετήθηκε σε μέσο υψόμετρο +85, σε 
σχετικά επικλινή περιοχή, 800m περίπου ΝΔ/κά της ΕΕΛ και 400m δυτικά του Φοίνικα. Η άμεση 
περιοχή της υδρογεώτρησης δομείται κυρίως από μάρμαρα τα οποία καλύπτονται από τεταρτογενή 
πλευρικά κορήματα μικρού πάχους. Στο βραχώδες υπόβαθρο αναπτύσσεται καρστική υδροφορία, με 
εκτιμώμενη κίνηση υπόγειων υδάτων προς τα νότια (Σχ. 9.2), ακολουθώντας την φορά μέγιστης 
κλίσης της στρώσης και κατάληξη στη θάλασσα στο δυτικό όριο του όρμου του Φοίνικα. Επίσης τα 
απαντώμενα επιφανειακά πλευρικά κορήματα παρουσιάζουν και αυτά μέση έως υψηλή 
υδροπερατότητα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των αδειοδοτημένων σημείων υδροληψίας, στην 
εγγύς περιοχή εντοπίζονται υδρογεωτρήσεις που αντλούν τον ίδιο υδροφορέα των μαρμάρων αλλά 
πιθανά και τον ρωγματικό σχιστολιθικό υδροφορέα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα η υδρογεώτρηση 
Νο 1, 250m νότια και κατάντη της προτεινόμενης θέσης της νέας γεώτρησης διάθεσης, έχει υψόμετρο 
κεφαλής +38 περίπου και βάθος 65m, δηλαδή εκτείνεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και 
εκτιμάται ότι παρουσιάζει υφαλμύρινση καθώς βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα. Επίσης 
δυτικότερα στον υδροφορέα των μαρμάρων εντοπίζεται και η γεώτρηση Νο 230 (ΣΥΡ-Γ17), η οποία 
τροφοδοτείται από την ίδια καρστική υδροφορία. Η κεφαλή της βρίσκεται σε υψόμετρο +54 περίπου, 
αλλά δεν διατίθενται πληροφορίες για το βάθος της. 

Η θέση της ΕΕΛ, του δικτύου διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων, των υφιστάμενων γεωτρήσεων 
και πηγαδιών και της νέας γεώτρησης παρουσιάζονται στον Γεωλογικό και Υδρογεωλογικό Χάρτη 
(Σχεδια ΓΛ1 και ΓΛ2). 
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Σχ. 9.2 : Απόσπασμα υδρογεωλογικού χάρτη Σχεδίου ΓΛ2 άμεσης περιοχής νέας γεώτρησης 
διάθεσης. Σημειώνεται η εκτιμώμενη κίνηση των υπογείων υδάτων προς νότο (μπλε και γκρι 

βέλη) από την υδρογεώτρηση διάθεσης προς τη θάλασσα. 

 

Η ανόρυξη της νέας γεώτρησης διάθεσης επεξεργασμένων υδάτων προτείνεται να γίνει κατά μήκος 
της ισοϋψούς +85 που διέρχεται στο στροφή υφιστάμενου δρόμου και το βάθος της να ξεπεράσει τα 
100m, ώστε να φτάσει σε αρνητικά υψόμετρα. Από την αρχή έως τα 15m βάθος περίπου θα 
διατρηθούν πλευρικά κορήματα που αποτελούνται από ογκόλιθους και χάλικες μαρμάρων και 
σχιστόλιθων, άμμο και αργιλοϊλύ, τοπικά συγκολλημένα. Εν συνεχεία και έως το τελικό βάθος της 
διάτρησης αναμένεται να διατρηθούν μάρμαρα και ενδεχομένως σχιστόλιθοι. Από την επιφάνεια του 
εδάφους και σε όλο το πάχος εμφάνισης των κορημάτων προτείνεται να τοποθετηθούν αδιάτρητοι 
(τυφλοί) σωλήνες και στην συνέχεια μόνο διάτρητοι φιλτροσωλήνες. Τυπική διατομή της γεώτρησης 
διάθεσης παρουσιάζεται στο Σχ. 9.3. 
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ΙΙ.  

Σχ. 9.3 : Τυπική διατομή γεώτρησης διάθεσης 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 
«Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των 

 οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
ΝΑΜΑ AE Σύνταξη : Α. Μοσχοβέλης 
 Κωδ. Αρ. Τεύχους : - 
 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου : Τελικό 
Ydrogeol_Report_Foinikas_r1 

38 από 42 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 2 

 

1 0 .  Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Σ Τ Α Δ Ι Ω Ν  

10.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Πριν την χρησιμοποίηση των υφιστάμενων υδροσημείων για την υπόγεια διάθεση των 
επεξεργασμένων υδάτων θα πρέπει να προηγηθεί καθαρισμός τους, καθώς αναμένεται να εμφανίζεται 
μειωμένη περατότητα λόγω απόθεσης αιωρούμενης ιλύος και της πιθανής ανάπτυξης καλλιεργειών 
από βακτήρια στη σωλήνωσή τους. 

Για τον προσδιορισμό την μέγιστης παροχής υπόγειας διάθεσης, προτείνεται η εκτέλεση δοκιμαστικών 
αντλήσεων ή δοκιμών επανέγχυσης σε αντιπροσωπευτικά υδροσημεία.  

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΕΕΛ και της υπόγειας διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων, 
συστήνεται η παρακολούθηση της στάθμης των υπογείων υδάτων σε υφιστάμενα πηγάδια και 
γεωτρήσεις, ώστε να ελέγχεται η μεταβολή της πιεζομετρικής στάθμης στην περιοχή ενδιαφέροντος. 
Επίσης, για την διαχρονική υδροχημική και μικροβιολογική παρακολούθηση των υπογείων υδάτων 
των περιοχών, προτείνεται να καταγράφονται οι διαχρονικές επιπτώσεις από την υπόγεια διάθεση των 
επεξεργασμένων υδάτων μέσω προγράμματος παρακολούθησης σημείων υδροληψίας που θα 
περιλαμβάνει τα υφιστάμενα πηγάδια και γεωτρήσεις καθώς και επιλεγμένα υδροσημεία του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης. 

10.2 ΝΕΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ 

Για την ανόρυξη της νέας υδρογεώτρησης διάθεσης απαιτείται η διενέργεια δοκιμαστικών εισπιέσεων, 
ώστε να διαπιστωθεί η μέγιστη παροχή διάθεσης επεξεργασμένων υδάτων. Ακολούθως 
παρουσιάζεται η μεθοδολογία διάτρησης της ερευνητικής γεώτρησης εμπλουτισμού: 

Διάτρηση - Δειγματοληψία 

Έναρξη διατρητικών εργασιών μετά την εγκατάσταση του διατρητικού εξοπλισμού στο χώρο. Θα 
χρησιμοποιηθεί περιστροφική μέθοδος διάτρησης με τρίφτερο κοπτήρα διαμέτρου 12’’ και χρήση 
αφρού ως γεωτρητικό ρευστό. Η διαδικασία διάτρησης θα ξεπεράσει σε βάθος τα 100m, ώστε η 
γεώτρηση να φτάσει σε αρνητικά υψόμετρα. Κατά την διάρκεια της διάτρησης θα λαμβάνονται 
δείγματα των διατρούμενων σχηματισμών ανά τρία μέτρα, ώστε να προσδιοριστεί η στρωματογραφία 
του υπεδάφους. Τα δείγματα θα συλλέγονται, θα καταγράφεται το βάθος από το οποίο ελήφθησαν και 
θα συσκευάζονται. 

Σωλήνωση 

Στην υδρογεώτρηση θα τοποθετηθεί μόνιμη σωλήνωση με πιστοποιημένους σωλήνες μεγάλων βαθών 
PVC-U εξωτερικής διαμέτρου 8’’ (Φ200) πάχους τοιχωμάτων 10mm και οδηγούς κεντρώσεως 
(centralizers) που σκοπό έχουν να διατηρούν τη σωλήνωση στο κέντρο της διάτρησης. Η τοποθέτηση 
των φιλτροσωλήνων θα γίνει σε όλο το μήκος της γεώτρησης εκτός από το επιφανειακό τμήμα 
κατάλληλου μήκος σε όλο το πάχος των κορημάτων στην εναλλακτική θέση Ι και μήκους 6m στην 
εναλλακτική θέση ΙΙ. 

Πιεζόμετρο 

Για την παρακολούθηση της στάθμης της γεώτρησης κατά την δοκιμαστική εισπίεση νερού, θα 
τοποθετηθεί πλαστικός πιεζομετρικός σωλήνας διαμέτρου Φ32 16bar, παράλληλα στη στήλη της 
σωλήνωσης και σε άμεση επικοινωνία με τον θύλακα της γεώτρησης. 

Χαλίκωση 

Η τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου θα γίνει με αργό ρυθμό (~5m3/h) ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη 
πάκτωση του δακτυλιοειδούς χώρου διάτρησης – σωλήνωσης έως τον πυθμένα της γεώτρησης. Το 
χαλικόφιλτρο θα είναι χαλαζιακής σύστασης, απαλλαγμένο από άμμους και αργίλους, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 3-6mm. 

Δοκιμαστικές εισπιέσεις 
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Για την διενέργεια των δοκιμαστικών εισπιέσεων απαιτείται παρουσία υδροφόρας ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη προμήθεια μεγάλου όγκου νερού με μεγάλη παροχή. Κατά την δοκιμή 
θα μετράται συνεχώς η παροχή μέσω υδρομετρητή καθώς και η στάθμη του νερού εντός της 
γεώτρησης μέσω του πιεζόμετρου. Η παροχή θα είναι σταδιακά αυξανόμενη σε βαθμίδες μέχρι να 
προσεγγιστεί η μέγιστη δυνατή, η οποία επιτυγχάνεται μόλις διαπιστωθεί η διατήρηση της στάθμης του 
νερού σε σταθερό βάθος κάτωθεν της στάθμης εμφάνισης των κορημάτων στην εναλλακτική θέση Ι ή 
έως βάθος 10m στην εναλλακτική θέση ΙΙ. 

Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη για την 20ετία μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων στην ΕΕΛ 
εκτιμήθηκε σε 1297 m3/ημ κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Μέρος των επεξεργασμένων υδάτων θα 
επαναχρησιμοποιείται μέσω απεριόριστης άρδευσης, ενώ η περίσσεια θα διατίθεται υπόγεια μέσω 
των υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων και της νέας γεώτρησης εμπλουτισμού. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 
«Συλλογή, μεταφορά και Επεξεργασία λυμάτων των 

 οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
ΝΑΜΑ AE Σύνταξη : Α. Μοσχοβέλης 
 Κωδ. Αρ. Τεύχους : - 
 Σελίδα Κατάσταση Εγγράφου : Τελικό 
Ydrogeol_Report_Foinikas_r1 

40 από 42 
Ημερομηνία : 24/03/2022 

 Έκδοση : 2 

 

1 1 .  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  -  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  

Στην νοτιοδυτική Σύρο προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο μεταφοράς των ακαθάρτων των 
οικισμών Ποσειδωνία, Φοίνικα, Γαλησσά, Βήσσα και Άδειατα, νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ), καθώς και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στις περιοχές 
όπου προβλέπεται η διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων μέσω υφιστάμενων πηγαδιών και 
γεωτρήσεων, καθώς και ο εντοπισμός κατάλληλης θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης εμπλουτισμού, η 
οποία θα λειτουργεί εφεδρικά, ως διάταξη ασφαλείας. Επίσης εκτιμώνται οι επιπτώσεις σε 
υφιστάμενους υπόγειους υδροφορείς και κυρίως υδροφορείς τα ύδατα των οποίων χρησιμοποιούνται 
για απόληψη πόσιμου νερού. 

Η θέση της ΕΕΛ χωροθετείται ανάντη και βόρεια του οικισμού Φοίνικα, ενώ η προτεινόμενη περιοχή 
ανόρυξης της νέας υδρογεώτρησης εμπλουτισμού βρίσκεται ανάντη και δυτικά του Φοίνικα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υδρογεωλογικής μελέτης, συμπεραίνονται τα ακόλουθα : 

 Καμία υδροληψία δεν χρησιμοποιείται για ύδρευση, μιας και η Σύρος καλύπτει το σύνολο των 
υδρευτικών αναγκών της από μονάδες αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Κατ’ επέκταση δεν υπάρχει 
νόμιμη υδροληψία στην Σύρο η οποία να χρησιμοποιείται για υδρευτικούς σκοπούς, οπότε η 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από την ΕΕΛ Ερμούπολης Σύρου δεν θα επηρεάσει καμία 
υδροληψία που χρησιμοποιείται για ύδρευση. 

 Η επιφανειακή απορροή που συντελείται από το υδρογραφικό δίκτυο στην περιοχή ενδιαφέροντος 
χαρακτηρίζεται εποχιακή που εκδηλώνεται μετά από ραγδαίες βροχές.  

 Η εξατμισοδιαπνοή έχει υψηλές τιμές, λόγω μειωμένης φυτοκάλυψης, μεγάλης μέσης 
θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας και ταχύτητας ανέμων που παρουσιάζει η περιοχή. 

 Η προτεινόμενη περιοχή για την ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης εμπλουτισμού που θα εξυπηρετεί 
την ΕΕΛ, δομείται κυρίως από μάρμαρα τα οποία καλύπτονται από Τεταρτογενή πλευρικά 
κορήματα μικρού πάχους. 

 Η υπόγεια υδροφορία της περιοχής μελέτης εντοπίζεται στις Τεταρτογενείς αποθέσεις που 
καλύπτουν τις υψομετρικά χαμηλότερες περιοχές, στο δευτερογενές πορώδες των μαρμάρων και 
στις ζώνες αποσάθρωσης και διάρρηξης των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. 

 Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των λόφων που 
περιβάλλουν τις προσχωσιγενείς λεκάνες του Φοίνικα και του Γαλησσά και θεωρούνται 
σχηματισμοί πολύ χαμηλής έως χαμηλής υδροπερατότητας. Οι σχιστόλιθοι εμφανίζονται έντονα 
διαρρηγμένοι και τοπικά κατακερματισμένοι, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ασθενής 
ρωγματική υδροφορία τοπικής σημασίας με προνομιακές ροές μέσω διακλάσεων και ασυνεχειών 
που δεν έχουν πληρωθεί με αργιλικό υλικό. Στο ανώτερο τμήμα των σχιστόλιθων σχηματίζεται 
μανδύας αποσάθρωσης μικρού πάχους, στον οποίο αναπτύσσεται φρεάτια υδροφορία μικρής 
δυναμικότητας λόγω της παρουσίας αργιλικών ορυκτών σε μεγάλη συγκέντρωση. Συνολικά, οι 
σχιστόλιθοι αποτελούν τα αρνητικά υδρογεωλογικά όρια στην υπό μελέτη περιοχή, με εκλεκτική 
υπόγεια ροή μόνο μέσω ρηξιγενών δομών. 

 Τα μάρμαρα εμφανίζουν αυξημένη υδροπερατότητα λόγω του υψηλού βαθμού καρστικοποίησης 
και τεκτονισμού, επιτρέποντας την ανάπτυξη υδροφορίας εντός του δευτερογενούς πορώδους. 
Εντούτοις, η μικρή επιφανειακή εξάπλωση των μαρμάρων στην περιοχή μελέτης περιορίζει το 
δυναμικό της καρστικής υδροφορίας σε αυτά. Η υδροφορία εντός των μαρμάρων αναπτύσσεται με 
επίπεδο βάσης είτε τους υποκείμενους αδιαπέρατους σχιστόλιθους, στην περίπτωση που η 
επαφή τους βρίσκεται σε θετικά υψόμετρα, είτε την στάθμη της θάλασσας, στην περίπτωση που 
τα μάρμαρα βυθίζονται σε αρνητικά υψόμετρα. Οι καρστικές υδροφορίες που αναπτύσσονται σε 
μάρμαρα που βρίσκονται σε άμεση υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα, εκφορτίζονται 
υποθαλάσσια. 
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 Οι υδροφόροι ορίζοντες που αναπτύσσονται στις αλλουβιακές αποθέσεις και προσχώσεις της υπό 
μελέτη περιοχής, είναι ελεύθεροι υδροφόροι ορίζοντες, μέγιστου εκτιμώμενου πάχους 20m οι 
οποίοι εδράζονται ως επί το πλείστον σε σχιστολιθικό και ανθρακικό υπόβαθρο. Οι εισροές του 
νερού λαµβάνουν χώρα από κατακόρυφη φυσική διήθηση και τροφοδοσία του νερού της βροχής, 
από την πλευρική τροφοδοσία των μαρμάρων και των σχιστόλιθων, από τις επιστρεφόµενες ροές 
άρδευσης καθώς και από διηθήσεις νερού επιφανειακής απορροής ιδιαίτερα κατά μήκος των 
χειμάρρων που διέρχονται από την περιοχή. Η φρεάτια υδροφορία υφίσταται εντατική 
εκμετάλλευση μέσω πολυάριθμων σημείων υδροληψίας, ιδιαίτερα στις περιοχές του Φοίνικα, του 
Γαλησσά, της Ποσειδωνίας και του Βήσσα, με αποτέλεσμα οι παράκτιες περιοχές που έρχονται σε 
άμεση υδραυλική επικοινωνία με την θάλασσα να έχουν υποστεί υφαλμύρινση. 

 Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Νήσων Αγαίου (EL14), οι οικισμοί του Φοίνικα και 
του Γαλησσά, η θέση της ΕΕΛ, η νέα γεώτρηση και η προτεινόμενη περιοχή των έργων διάθεσης 
ανήκουν στο ΥΥΣ Σύρου (Γ) – EL1400673. Το ΥΥΣ βρίσκεται σε κακή ποσοτική και ποιοτική 
κατάσταση. Ενώ οι περιοχές της Ποσειδωνίας, Βήσσα και Αδειατών ανήκουν στο ΥΥΣ Σύρου (Β) – 
EL1400672. Το ΥΥΣ βρίσκεται επίσης σε κακή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση. 

 Η διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού στις προσχωματικές λεκάνες του Φοίνικα και της 
Ποσειδωνίας ακολουθεί την μορφολογική κλίση του εδάφους προς την ακτή. Ενώ η διεύθυνση 
ροής του υπόγειου νερού στην προσχωματική λεκάνη του Γαλησσά ακολουθεί ΝΑ/κή πορεία, 
μαρτυρώντας θαλάσσια διείσδυση. 

 Η διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού στις καρστικές και ρωγματικές υδροφορίες ορίζεται από την 
γεωμετρία των ρωγμών και ασυνεχειών της βραχομάζας.  

 Ο κύριος άξονας αποστράγγισης του υπόγειου νερού στην περιοχή του Φοίνικα, συμπίπτει με τον 
κύριο κλάδο του υδρογραφικό δικτύου. 

 Οι προσχωματικές υδροφορίες του Φοίνικα και του Γαλησσά εκφορτίζονται στον όρμο του Φοίνικα 
και τον όρμο του Γαλησσά αντίστοιχα. 

 Στην προτεινόμενη περιοχή υπόγειας διάθεσης της θέσης της ΕΕΛ, τα υπόγεια ύδατα του 
καρστικού υδροφορέα ρέουν προς τα νότια, ακολουθώντας την διεύθυνση μέγιστης κλίσης της 
στρώσης των μαρμάρων. 

 Τα περισσότερα υδροσημεία αποτυπώνονται στις πεδινές περιοχές του Φοίνικα και της 
Ποσειδωνίας, και τροφοδοτούνται από τις φρεάτιες υδροφορίες που αναπτύσσονται στις 
κοκκώδεις και αδρομερείς αλλουβιακές αποθέσεις της περιοχής. Στις λοφώδεις περιοχές των 
Αδειατών ,του Βήσσα, νότια της Ποσειδωνίας και βόρεια του Φοίνικα, εντοπίζονται κυρίως 
υδρογεωτρήσεις που εκμεταλλεύονται τις ρωγματικές υδροφορίες του κρυσταλλοσχιστώδους 
υποβάθρου και τις καρστικές υδροφορίες των μαρμάρων.  

 Οι διαθέσιμες αναλύσεις στα φρέατα και στις γεωτρήσεις της περιοχής ενδιαφέροντος κατέδειξαν 
υψηλή αγωγιμότητα κυρίως στην περιοχή του Φοίνικα και στην παράκτια ζώνη και ΝΑ/κά της 
Ποσειδωνίας. Υπέρβαση των ΑΑΤ χλωριόντων καταγράφηκε σε όλα τα υδροσημεία, μαρτυρώντας 
τη θαλάσσια επίδραση (υφαλμύρινση) στους υδροφορείς της υπό μελέτη περιοχής λόγω 
υπεράντλησης. Επίσης, στις περιοχές των οικισμών Φοίνικα, Ποσειδωνία, Άδειατα και Βήσσα 
παρατηρείται υπέρβαση των ΑΑΤ των θειικών (SO4) και νιτρικών (NO3) ιόντων, λόγω της 
απουσίας αποχετευτικού δικτύου και της παρουσίας αγροκτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή. 
Τοπικά και σε μεμονωμένες μετρήσεις παρατηρούνται υπερβάσεις των ΑΑΤ χρωμίου (Cr), 
νικελίου (Ni), μολύβδου (Pb), και αρσενικού (As), που αποδίδονται στην παρουσία του 
σχιστολιθικού υποβάθρου. 

 Η προβλεπόμενη για την 20ετία μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων στην ΕΕΛ εκτιμήθηκε σε 
1297 m3/d για το καλοκαίρι και 645 m3/d για τον χειμώνα. Μέρος των επεξεργασμένων υδάτων θα 
επαναχρησιμοποιηθεί μέσω απεριόριστης άρδευσης, ενώ η περίσσεια θα διατίθεται υπόγεια μέσω 
υδρογεώτρησης εμπλουτισμού. 

 Το βάθος ανόρυξης της νέας υδρογεώτρησης διάθεσης επεξεργασμένων υδάτων προτείνεται να 
ξεπερνάει το υψόμετρο κεφαλής. 
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 Ο τεχνητός εμπλουτισμός των φρεάτιων υδροφόρων που αναπτύσσονται στις προσχωσιγενείς 
λεκάνες του Φοίνικα και του Γαλησσά, μέσω υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων καθώς και 
της νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης, δύναται να προκαλέσει απότομες αυξομειώσεις στην στάθμη 
των υπόγειων υδάτων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην στατικότητα των υφιστάμενων κτηρίων της 
περιοχής. 

 Για την ανόρυξη της νέας υδρογεώτρησης διάθεσης απαιτείται η διενέργεια δοκιμαστικών 
εισπιέσεων, ώστε να διαπιστωθεί η μέγιστη παροχή διάθεσης επεξεργασμένων υδάτων. Από την 
εκτίμηση της μέγιστης παροχής εισπίεσης στην ερευνητική γεώτρηση, θα προσδιορισθεί ο 
συνολικός αριθμός των υδρογεωτρήσεων εμπλουτισμού που απαιτείται για την υπόγεια διάθεση 
των πλεοναζόντων παραγόμενων προϊόντων της ΕΕΛ τα οποία δεν θα διατίθενται για αρδευτικούς 
σκοπούς. 

 Η διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων στην εξεταζόμενη θέση δεν αναμένεται να προκαλέσει 
προβλήματα ρύπανσης σε υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ή υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες 
της περιοχής, αλλά αντιθέτως θα μειώσει τα φαινόμενα υφαλμύρινσης που παρουσιάζονται στις 
παράκτιες περιοχές. 

Συμπερασματικά η υπόγεια διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων στην εξεταζόμενη θέση καθώς και 
στα υφιστάμενα πηγάδια και γεωτρήσεις, θα είναι ευεργετική για την βελτίωση της ποσότητας και της 
ποιότητας των υπογείων υδάτων στις περιοχές που έχουν υποστεί υφαλμύρινση. Επίσης στις υπόψη 
περιοχές δεν υπάρχουν υφιστάμενα έργα υδροληψίας για ύδρευση ούτε πρόκειται να υπάρξουν στο 
μέλλον λόγω ακαταλληλότητας των υπογείων υδάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μελλοντικά, η 
υδροχημική και μικροβιολογική παρακολούθηση των υπογείων υδάτων της περιοχής, έτσι ώστε να 
καταγράφονται οι διαχρονικές επιπτώσεις από την υπόγεια διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων. Πιο 
συγκεκριμένα προτείνεται πρόγραμμα παρακολούθησης των υφιστάμενων πηγαδιών και γεωτρήσεων, 
της νέας γεώτρησης καθώς και επιλεγμένων σημείων υδροληψίας, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9. 

 

Αθήνα, Μάρτιος 2022 
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ   Α  

Απογραφή  υδροσημε ίων  περ ιοχής  μελέ της  



ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X Y

1 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046578 577170 4139275 65 100

2 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631027555 1400000208680 577320 4139223 500

3 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046951 577321 4139235 20 150

4 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048086 577367 4139780 Γεώτρηση 45 730

5 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631047726 577377 4139384 120

6 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048481 577384 4139767 Γεώτρηση 45 730

7 EL1400673 Βάρη Άρδευση 147631041966 ΣΥΡ-Φ40 577399 4139760 +42.0 Πηγάδι 25 1 000 NAI

8 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631026295 1400000207468 577412 4139502 200

9 EL1400673 Φοίνικας Μικτή αγροτική 147631047704 577480 4139620 150

10 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 146231042095 577490 4139713 Γεώτρηση 25 1 000

11 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631045893 ΣΥΡ-Φ42 577539 4139635 +28.0 Πηγάδι 23 1 200 NAI NAI

12 EL1400673 Φοίνικας Μικτή αγροτική 577550 4139736 Γεώτρηση 30 500

13 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046376 577569 4139611 400

14 EL1400673 Ποσειδωνία Άρδευση 147631025608 1400000206817 577577 4139685 1 000

15 EL1400673 Φοινικας Άρδευση 577586 4139830 Γεώτρηση 110 1 200

16 EL1400673 Φοινικας Άρδευση 147631071396 577598 4139815 Γεώτρηση 25 1 200

17 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048479 577605 4139422 15 700

18 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631042989 1400004196599 577609 4139759 20 300

19 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631074603 577642 4140280 Γεώτρηση 200 1 200

20 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043171 577644 4139754 3 200

21 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043182 577658 4139728 650

22 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043676 577667 4139667 Γεώτρηση 110 1200

23 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631074939 577671 4139811 Γεώτρηση 25 1 200

24 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631085954 1400006932843 577740 4139980 Γεώτρηση 25 1 600

25 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046275 577742 4140216 2 000

26 EL1400673 Φοίνικα Άρδευση 147631045408 577765 4140233 2 300

27 EL1400673 Φοίνικα Άρδευση 147631045397 577766 4140249 Γεώτρηση 170 2 300

28 EL1400671 Κόμητο Άρδευση 147631043362 577789 4136587 Γεώτρηση 80 600

29 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631030334 1400000190789 577803 4139717 150

30 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043867 577820 4139791 100

31 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048659 577845 4140122 12 1 500

32 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631047952 577857 4139988 18 2 000
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης
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33 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043733 577883 4140235 12 1 650

34 EL1400673 Φοίνικα Μικτή αγροτική 147635585717 1400006880570 577895 4140497 Γεώτρηση 150 2 000

35 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048626 577901 4140048 14 1 600

36 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631071137 577960 4140302 Γεώτρηση 120 6 400

37 EL1400673 Φοίνικα Άρδευση 147631085886 1400006924576 577978 4139686 15 7 600

38 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048244 577993 4137681 8 500

39 EL1400672 Αγκαθωπές Άρδευση 147631048738 578009 4137717 8 1 300

40 EL1400673 Ψαχνό Άρδευση 147631040155 578026 4139279 800

41 EL1400673 Γαλησσάς Άρδευση 147631041832 578034 4140824 1 000

42 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043979 578047 4139659 15 1 920

43 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043935 578050 4139117 800

44 EL1400673 Φοίνικα Άρδευση 147631045858 578053 4140107 Γεώτρηση 180 2 500

45 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046218 578054 4139654 15 800

46 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048233 578057 4137594 17 950

47 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043169 578068 4139994 12 800

48 EL1400673 Φοίνικα Άρδευση 147631045869 578068 4140275 20 900

49 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042372 578073 4137685 12 600

50 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631025968 1400000207153 578094 4137673

51 EL1400673 Φοίνικα Άρδευση 147631047524 578098 4140165 15 1 100

52 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631026036 1400000207237 578103 4137634

53 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046365 578121 4140175 600

54 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631046747 578127 4139311 2 000

55 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631047131 578129 4139412 35 800

56 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048301 578146 4139786 11 700

57 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042473 578154 4138655 12 1 500

58 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042484 578164 4138714 12 300

59 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631047636 578175 4139341 100

60 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631026071 1400000207278 578181 4137699 2 350

61 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042462 578236 4138615 7 1 500

62 EL1400673 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046602 578266 4139344 Γεώτρηση 39 19 000

63 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631026745 1400000207914 578267 4139617 2 500

64 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631043002 578272 4140160 Γεώτρηση 130 5 380

Σελίδα A2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / Φύλλο1



ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης
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65 EL1400672
Αγκαθωπές - 

Λιμνί
Άρδευση 174631049111 578283 4137961 16 400

66 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042282 578290 4137512 Γεώτρηση 50 2 000

67 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση 147631048751 578293 4139616 20 300

68 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042361 578297 4137500 Γεώτρηση 50 2 000

69 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631044554 578305 4139340

70 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043575 578325 4138365 7 150

71 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631040267 ΣΥΡ-Φ20 578338 4138633 +10.0 Πηγάδι 13 600 NAI

72 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048323 578344 4138436 800

73 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631049627 578348 4139317 Γεώτρηση 50 1 500

74 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631026611 1400000207773 578352 4140449 2 000

75 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631046422 578356 4139657 200

76 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046962 578367 4137674 20 500

77 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631042901 578373 4140212 Γεώτρηση 150 5 500

78 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043924 578384 4138519 600

79 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631041821 578391 4137980 9 600

80 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631043294 578392 4139848 400

81 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631049638 578393 4139333 Γεώτρηση 65 1 500

82 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631049652 578393 4139757 110

83 EL1400672 Γαλησσάς Άρδευση 147631040245 578393 4140853 Γεώτρηση 100 2 700

84 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631040199 578397 4137989 200

85 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043777 578402 4137545 100

86 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043147 578411 4138509 15 300

87 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631087877 1400007156871 578416 4138478 15 1 000

88 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631049649 578416 4139708 110

89 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046949 578423 4137929 400

90 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631039446 578440 4137942 800

91 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043744 578454 4137470 15 800

92 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631025564 1400000206775 578457 4138123 150

93 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631043711 578457 4140354 Γεώτρηση 250 3 000

94 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631045386 578465 4137923 17 400

95 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046545 578472 4138695 300

96 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043351 578473 4137892 600

Σελίδα A3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / Φύλλο1



ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης
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97 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048762 578473 4138494 14 700

98 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631084885 1400006704689 578476 4138400 15 1 340

99 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631040302 578482 4138129 10 3 200

100 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048378 578486 4138405 15 150

101 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631043283 ΣΥΡ-Φ19 578492 4139487 +19.0 Πηγάδι 500 NAI

102 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043057 578502 4138597 20 1 000

103 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043808 578504 4137428 Γεώτρηση 130 2 500

104 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631045375 578516 4137817 300

105 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631039391 578539 4138370 17 1 500

106 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631049008 578542 4137975 20 50

107 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631074175 578550 4138318 Γεώτρηση 29 1 500

108 EL1400672 Φοίνικα Άρδευση 147631047309 ΣΥΡ-Φ21 578556 4138647 +21.0 Πηγάδι 13 200 NAI

109 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631029671 1400000190110 578559 4139453 1 000

110 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631043856 578582 4140015 Γεώτρηση 112 2 000

111 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631040324 578607 4137354 Γεώτρηση 160 2 500

112 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631045465 578615 4138207 14 300

113 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631046185 578622 4139989 300

114 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631047996 578652 4137889 20 375

115 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043913 578653 4138382 1 150

116 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631087866 1400007160576 578659 4138231 16 1 000

117 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048007 578702 4137918 20 375

118 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048029 578710 4137743 22 375

119 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631048018 578726 4137882 20 375

120 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631047647 578756 4137605 250

121 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042293 578831 4139607 360

122 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631044767 578837 4139529 Γεώτρηση 270 7 500

123 EL1400672 Βήσσα Άρδευση 578840 4139505 1 500

124 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042585 1400000203541 578851 4137586 100

125 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043654 578857 4139507 Γεώτρηση 380 7 800

126 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043957 578860 4138501 300

127 EL1400672 Βάρη Άρδευση 147631046826 578860 4139551 9 000

128 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631059898 578877 4140835 Γεώτρηση 50 50
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης
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129 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631043665 578883 4139416 30 18 400

130 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042539 578908 4137570 12 300

131 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043643 578938 4139954 4 800

132 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 1400000206791 578946 4137690 160

133 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 1400000207898 578965 4139501 10 000

134 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046477 578983 4137531 50

135 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043564 579024 4138046 18 200

136 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043248 579030 4137634 2 000

137 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043845 579032 4137519 9 2 000

138 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042326 579050 4137990 10 100

139 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043788 579056 4138158 Γεώτρηση 60 1 000

140 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046995 579084 4138776 Γεώτρηση 30 20

141 EL1400672 Βήσσα Άρδευση 147631043722 579085 4139963 600

142 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631043676 579098 4139764 Γεώτρηση 300 18 400

143 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631045311 579114 4139992 600

144 EL1400672 Βήσσα Άρδευση 147631043711 579119 4140078 2 400

145 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631047355 579122 4139762 Γεώτρηση 300 18 400

146 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043968 579128 4137427 1 000

147 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631026058 1400000207252 579128 4138742 25

148 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043632 579143 4139793 Γεώτρηση 96 2 400

149 EL1400672 Ποσειδωνία Μικτή αγροτική 147635526363 1400000207534 579167 4139108 1 000

150 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631025935 579175 4138734 15

151 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631085998 1400006944756 579193 4140021 Γεώτρηση 100 1 600

152 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043597 579203 4139737 2 000

153 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631048716 579217 4139804 Γεώτρηση 50 1 500

154 EL1400672 Φοίνικα πολλαπλή 147639033066 1400000193387 579218 4139675 3 600

155 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043755 579241 4137631 10 1 000

156 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631048817 579247 4139741 Γεώτρηση 285 300

157 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631046466 579251 4139905 1 000

158 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631085785 1400006892872 579301 4140062 Γεώτρηση 60 3 000

159 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631042618 579367 4139699 12 600

160 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631034801 579388 4140167 Γεώτρηση 130 350

Σελίδα A5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / Φύλλο1
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Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης
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161 EL1400672 Άδειατα Άρδευση 147631025621 1400000206833 579478 4138937 200

162 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631048042 579498 4139685 25 350

163 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631046444 579510 4139905 1 000

164 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631044104 579515 4140855 Γεώτρηση 70 4 000

165 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631046455 579518 4139905 1 000

166 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631087855 1400007156863 579533 4137268 6 200

167 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042269 579544 4138599 Γεώτρηση 170 8 000

168 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631045577 579547 4138960 2 000

169 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043891 579596 4138289 800

170 EL1400672 Μέρη Άρδευση 147631043902 579625 4138003 450

171 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043349 579635 4137057 Γεώτρηση 100 200

172 EL1400671 Μέγα Γυαλός Άρδευση 147631043531 579662 4137105 17 150

173 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631042765 579670 4139570 Γεώτρηση 280 3 000

174 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043068 579685 4138149 800

175 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631046556 579706 4137781 1 000

176 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 579717 4140238 Γεώτρηση 350 2 400

177 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631030108 1400000190540 579781 4140364 75

178 EL1400672 Φοίνικας Ύδρευση 1400000207187 579783 4139791 3 000

179 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631040122 579837 4137624 400

180 EL1400671 Αμπέλα Άρδευση 147631046411 579845 4136909 1 600

181 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631059887 579878 4140832 Γεώτρηση 25 25

182 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631030097 1400000190524 579895 4136842

183 EL1400672 Άδειατα Άρδευση 147631089429 1400007280747 579900 4139361 10 800

184 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631044407 579914 4139378 20 6 950

185 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631040166 579919 4138962 100

186 EL1400672 Βήσσας Άρδευση 147631049875 579934 4139641 18 300

187 EL1400672 Παρακοπή Άρδευση 147631043237 579957 4140266 3 125

188 EL1400672 Άνω Σύρος Άρδευση 147631048222 579962 4140479 13 300

189 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση 147631029581 1400000190037 579980 4139654 150

190 EL1400672 Παρακοπή Άρδευση 147631046354 579990 4140705 1 500

191 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631044431 579994 4139202 Γεώτρηση 100

192 EL1400672 Άδειατα Άρδευση 147631063544 580000 4139300 20 1 400

Σελίδα A6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / Φύλλο1



ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X Y

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΣΥ
Z

ΕΙΔΟΣ 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΔΡΟ-

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΥΔΑΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ (ΥΥΣ)

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

(m3)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΙΓΜΕ
ΒΑΘΟΣ

193 EL1400672 Άνω Σύρος Άρδευση 147631048211 580011 4140495 17 600

194 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631029985 ΣΥΡ-Φ30 1400000190425 580061 4137180 +12.0 Πηγάδι 300 NAI

195 EL1400672 Άδειατα Άρδευση 147631047614 580062 4139070 1 200

196 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631045555 580064 4140430 19 1 500

197 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043204 580067 4139058 1 900

198 EL1400672
Ποσειδωνία-

Άδειατα
Άρδευση 147631085616 1400006856638 580067 4139441 Γεώτρηση 180 1 200

199 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 580088 4137199 500

200 EL1400671 Βάρη Άρδευση 147631048918 580094 4137148 7 400

201 EL1400671 Μέγας Γιαλός Άρδευση 147631047669 580100 4137129 1 100

202 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631044418 580122 4139301 Γεώτρηση 25 100

203 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631029996 1400000190433 580130 4137178 30

204 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042787 580151 4137074 7.5 500

205 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631025406 1400000206635 580165 4137111 400

206 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631043553 580173 4138975 14 1 200

207 EL1400672 Παρακοπή Άρδευση 147631039435 580175 4140705 300

208 EL1400672 Παρακοπή Άρδευση 147631043057 580177 4140753 Γεώτρηση 90 3 500

209 EL1400672 Άδειατα Άρδευση 147631049897 580186 4139569 18 100

210 EL1400672 Άδειατα Άρδευση 147631063533 580202 4139173 Γεώτρηση 170 1 400

211 EL1400672 Παρακοπή Άρδευση 147431041312 580285 4140416 350

212 EL1400671 Βάρη Ύδρευση 147630104662 1400000205868 580297 4137456

213 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631047142 580303 4139527 18 200

214 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση 147631042798 580316 4137461 12 400

215 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631030301 1400000190755 580400 4140359 600

216 EL1400671 Μέγας Γιαλός Άρδευση 147631048356 580495 4138100 12 30

217 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631041843 580537 4140351 Γεώτρηση 80 600

218 EL1400672 Παρακοπής Άρδευση 147631048075 580647 4140683 Γεώτρηση 140 1 200

219 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631048964 580702 4140822 16 300

220 EL1400671 Λιαρωπά Άρδευση 147431041301 580851 4137416 300

221 EL1400671 Μέγας Γιαλός Άρδευση 147631045599 580873 4137960 Γεώτρηση 55 500

222 EL1400671 Βάρη Άρδευση 147631044699 580905 4137441

223 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση 147631044429 580909 4140152

224 EL1400672 Παρακοπή Άρδευση 147631030312 1400000190763 580941 4140143 1 350

Σελίδα A7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / Φύλλο1



ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Γεωγραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης σημείων υδροληψίας ευρύτερης περιοχής μελέτης

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X Y

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΣΥ
Z

ΕΙΔΟΣ 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΔΡΟ-

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΥΔΑΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ (ΥΥΣ)

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

(m3)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΙΓΜΕ
ΒΑΘΟΣ

225 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631049763 ΣΥΡ-Φ45 580962 4140858 +89.0 Πηγάδι 35 750 NAI

226 EL1400672 Πάγος Άρδευση 147631043024 581016 4140783 Γεώτρηση 170 2 000

227 EL1400671 Βάρη Άρδευση 147631032099 1400000192496 581020 4137540 1 100

228 EL1400672 Ποσειδωνία Ύδρευση ΣΥΡ-Γ13 579220 4139045 +56.0 Γεώτρηση 300

229 EL1400672 Φοίνικας Ύδρευση ΣΥΡ-Γ14 579015 4139189 +42.0 Γεώτρηση NAI NAI

230 EL1400671 Φοίνικας Ύδρευση ΣΥΡ-Γ17 576744 4139191 +54.0 Γεώτρηση

231 EL1400671 Ποσειδωνία Ύδρευση ΣΥΡ-Γ21 580252 4137976 +73.0 Γεώτρηση NAI NAI

232 EL1400672 Φοίνικας Άρδευση ΣΥΡ-Γ28 579215 4139872 +59.0 Γεώτρηση 182 NAI

233 EL1400672 Πάγος Ύδρευση ΣΥΡ-Γ7 579940 4140374 +67.0 Γεώτρηση 150 NAI NAI

234 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση ΣΥΡ-Φ18 578176 4140223 +10.0 Πηγάδι 15 NAI

235 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση ΣΥΡ-Φ22 578328 4137647 +18.0 Πηγάδι 12 NAI

236 EL1400672 Ποσειδωνία Άρδευση ΣΥΡ-Φ23 579045 4137534 +30.0 Πηγάδι 10 NAI NAI

237 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση ΣΥΡ-Φ24 579649 4137097 +27.0 Πηγάδι 14 NAI

238 EL1400671 Ποσειδωνία Άρδευση ΣΥΡ-Φ25 579874 4136906 +15.0 Πηγάδι 9 NAI

239 EL1400673 Φοίνικας Άρδευση ΣΥΡ-Φ41 577740 4139698 +19.0 Πηγάδι 15 NAI

Σελίδα A8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / Φύλλο1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ   B  

Χημ ι κ ές  αναλύσε ι ς  υδροσημε ίων  

 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

Αναλυτικά στοιχεία χημικών αναλύσεων υδροσημείων της περιοχής μελέτης από το ΙΓΜΕ (2006-2008 και 2013-2015)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X Y pH
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

(μS/cm)
Cl  SO4 NO3 NO2 NH4

6.50-9.50 2 500 250 250 50 0.5 0.5

ΣΥΡ-Γ14 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579015 4139189 22/3/2006 7.50 1355 308.0 78.0 <5.0

ΣΥΡ-Γ14 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579015 4139189 8/10/2008 7.70 1512 294.0 19.6 <5.0

ΣΥΡ-Γ21 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400671 580252 4137976 9/10/2008 7.80 2675 590.0 150.0 <5.0

ΣΥΡ-Γ28 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579215 4139872 28/3/2006 7.20 3560 667.0 490.0 99.2

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 11/2/2013 7.42 1926 354.6 92.0 <5.0 <0.05 <0.02

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 10/4/2013 7.52 1923 379.4 95.8 <5.0 <0.05 <0.02

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 6/7/2013 7.37 1911

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 23/11/2013 7.35 1923 354.6 106.6 <5.0 <0.05 <0.02

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 14/2/2014 7.85 858 44.3 79.1 <5.0 <0.05 <0.02

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 5/7/2014 7.40 900 120.6 37.3 11.4 <0.05 <0.02

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 16/6/2015 7.14 1984 368.8 111.7 <5.0 <0.05 0.3

ΣΥΡ‐Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 8/12/2015 7.40 2020 375.8 127.4 <5.0 <0.05 <0.02

ΣΥΡ-Φ18 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400673 578176 4140223 22/3/2006 7.40 3730 865.0 365.0 112.0

ΣΥΡ-Φ19 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 578495 4139484 22/3/2006 7.60 2490 475.0 299.0 112.0

ΣΥΡ-Φ20 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 578332 4138628 22/3/2006 7.30 4280 1064.0 490.0 186.0

ΣΥΡ-Φ21 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 578557 4138646 22/3/2006 7.50 2050 422.0 252.0 93.0

ΣΥΡ-Φ22 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 578328 4137647 22/3/2006 7.60 1983 440.0 168.0 12.4

ΣΥΡ-Φ23 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 579045 4137534 22/3/2006 7.40 2800 631.0 255.0 24.8

ΣΥΡ-Φ23 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 579045 4137534 9/10/2008 7.30 2675 532.0 227.0 30.7

ΣΥΡ-Φ24 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400671 579649 4137097 22/3/2006 7.30 2860 709.0 279.0 24.8

ΣΥΡ-Φ25 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400671 579874 4136906 22/3/2006 7.20 2730 638.0 301.0 <5.0

ΣΥΡ-Φ30 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400671 580066 4137177 24/3/2006 7.40 1887 319.0 225.0 49.6

ΣΥΡ-Φ40 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400673 577403 4139765 28/3/2006 7.50 3988 908.0 243.0 112.0

ΣΥΡ-Φ41 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400673 577740 4139698 28/3/2006 7.50 5150 1106.0 595.0 155.0

ΣΥΡ-Φ42 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400673 577542 4139638 28/3/2006 7.40 2660 567.0 216.0 62.0

ΣΥΡ-Φ42 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400673 577542 4139638 9/10/2008 7.50 2617 550.0 205.0 76.3

ΣΥΡ-Φ45 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 580963 4140863 28/3/2006 7.40 2640 482.0 275.0 112.0

∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΜΟΛΥΝΣΗΣ 

(mg/l)

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΤΙΜΗ (ΑΑΤ)

ΥΠΟΓΕΙΟ 
Υ∆ΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(ΥΥΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Υ∆ΡΟ-

ΣΗΜΕΙΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΦΥΣ/ΧΗΜΙΚΕΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Θ=25οC
ΑΝΙΟΝΤΑ (mg/l)

Σελίδα Β1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / ΓΕΝΙΚΕΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β2

Αναλυτικά στοιχεία χημικών αναλύσεων ιχνοστοιχείων υδροσημείων της περιοχής μελέτης από το ΙΓΜΕ (2006-2008 και 2013-2015)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X Y Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Al Ag Ba B As Hg Sb Se Co Mo

200 50 2000 50 20 25 5 10 10 1 5

ΣΥΡ-Γ14 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579015 4139189 8/10/2008 1600 88 24 7 <5 <5 <5 <1 33 <5 20 123 <5 <1 <5 <5 <5 33

ΣΥΡ-Γ21 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400671 580252 4137976 9/10/2008 <100 56 1500 13 <5 33 52 <1 75 <5 50 440 72 <1 <5 9 <5 <5

ΣΥΡ-Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 9/10/2008 1200 94 34 <5 <5 <5 <5 <1 110 <5 17 268 <5 <1 <5 <5 <5 <5

ΣΥΡ-Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 11/2/2013 2100 140 10 10 16 <5 <0.5 <10 <5 <0.5

ΣΥΡ-Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 23/11/2013 5800 350 14 120 46 <5 <0.5 59 8 <0.5

ΣΥΡ-Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 5/7/2014 860 10 <5 <5 7 18 1 69 <5 <0.5

ΣΥΡ-Γ7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ EL1400672 579940 4140374 16/6/2015 150 <5 9 <5 71 <5 <0.5 <10 <5 <0.5

ΣΥΡ-Φ23 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400672 579045 4137534 9/10/2008 <100 <5 48 11 <5 7 <5 <1 22 <5 22 320 <5 <1 <5 7 <5 <5

ΣΥΡ-Φ42 ΠΗΓΑ∆Ι EL1400673 577542 4139638 9/10/2008 200 7 30 8 <5 9 <5 <1 180 <5 25 166 <5 <1 <5 7 <5 <5

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΤΙΜΗ (ΑΑΤ)

ΥΠΟΓΕΙΟ 
Υ∆ΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(ΥΥΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Υ∆ΡΟ-

ΣΗΜΕΙΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(μg/l )

Σελίδα Β2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΣΗΜΕΙΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΕΣ



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Βεβαίωση πολεοδομίας





 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών 















































 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπεύθυνη Δήλωση -Πτυχίο Μελετητή



 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Ο – Η Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο: ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ 

Ημερομηνία γέννησης(2):  24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1941 

Τόπος Γέννησης: ΑΘΗΝΑ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΚ 621586/Τ.Α. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τηλ: 2106974604 

Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ Οδός: ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ Αριθ: 26-28 ΤΚ: 15126 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 2106983657 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): gsoile@namanet.gr 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (4): 
 
1. Η Μελέτη ΜΠΕ του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, 

Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» έχει εκπονηθεί από εμένα τον Γεώργιο Σοϊλεμέζογλου, 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, για λογαριασμό της εταιρείας ΝΑΜΑ ΑΕ. 

2. Είμαι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ τάξεως, στην κατηγορία 27, το οποίο είναι ενταγμένο στο 
εταιρικό πτυχίο Δ’ τάξεως, στην κατηγορία 27, της εταιρείας ΝΑΜΑ ΑΕ. 

3. Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του πτυχίου, τo οποίο είναι εν ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4821/2021 (απόσπασμα του οποίου επισυνάπτεται στην 
παρούσα). 

 

 
Ημερομηνία:      24-03-2022 

Ο Δηλών 

 
(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  





NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, 

νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφι-

ακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός 
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙ-

ΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογρά-

φησης - Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995
Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών 

σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας 
κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του 
ν. 2308/1995

Άρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιω-
μάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 
2 του ν. 2308/1995 

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτη-
ματογράφησης  - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του 
ν. 2308/1995 

Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών 
κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την 
εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης - Τροποποίηση των 
άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙ-
ΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περί-
πτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία δια-
μεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 2664/1998 

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των 
αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν 
υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του 
ν. 3481/2006 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 
102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε 
περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης - Προσθήκη 
άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης - Τροποποίηση της 
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλ-

μάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου 
ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υπο-
θηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, 
Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά - Τροποποίηση 
της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων 
της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του 
ν. 4512/2018

Άρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου 
κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευού-
σης

Άρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Άρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - Αντι-
κατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχα-
νικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευ-
μένων Μηχανικών

Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για 
το Κτηματολόγιο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134
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Άρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το 
Κτηματολόγιο

Άρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των 
διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου
Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου - Δι-

οικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
Άρθρο 29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου
Άρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης 

και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού 
καταλόγου του δικτύου Natura 2000 - Τροποποίηση της 
παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής 
πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

Άρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»
Άρθρο 33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογρα-

φής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερ-
νοασφάλειας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙ-
ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Άρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλε-
κτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών 
συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα 
(G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Το-
μέα Υγείας (H-Cloud) - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 
του ν. 4727/2020

Άρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων 
στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(RE-Cloud) - Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 
του ν. 4727/2020

Άρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας 
εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών 
χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυ-
βερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας 
(H-Cloud) - Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 
του ν. 4727/2020 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»

Άρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την 
παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 

Άρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου 
και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επεν-

δυτικών σχεδίων - Αντικατάσταση του άρθρου 30 του 
ν. 4487/2017 

Άρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτι-
κοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων - 
Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ-
ΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Άρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της 
Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνο-
τήτων - Τροποποίηση της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 
113 του ν. 4727/2020 

Άρθρο 42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατα-
σκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης 
και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) - Τροποποίηση της 
περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 

Άρθρο 43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδι-
κασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών 
κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμά-
των χρήσης ραδιοφάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙ-
ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστά-
μενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Τροποποίηση 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019

Άρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο - Τροποποί-
ηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’ 
Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς 

Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 
και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περι-
ουσίας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποί-
ηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστο-
σύνης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020

Άρθρο 48 Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της δια-
δικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της παρ. 10Α του 
άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Άρθρο 49 Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου 
ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

Άρθρο 50 Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώ-
ου Διαδικασιών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του 
ν. 4727/2020

Άρθρο 51 Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτη-
ματολογικό Γραφείο Ρόδου

Άρθρο 52 Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δη-
μοσίου και ΕΑΤΕ - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του 
ν. 4727/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 55 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε’ - ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕ-

ΡΙΚΩΝ
Άρθρο 57 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονά-

δων - Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε. - Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και 
κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 18 του ν. 3870/2010

Άρθρο 58 Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων 
της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου

Άρθρο 59 Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Άρθρο 60 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 
2021-2022 

Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετο-
χικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 62 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 63 Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 64 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθ-
μών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρ-
θρου 13 του ν. 4623/2019

Άρθρο 65 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟ-
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Άρθρο 68 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία 
του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών 
οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 69 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021

Άρθρο 70 Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων 
μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

Άρθρο 71 Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 
5 του ν. 2232/1994

Άρθρο 72 Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων 
στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 73 Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους 
Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων - Τροπο-
ποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

Άρθρο 74 Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών 
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τε-
χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι-
ών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του 
ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 
του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορη-
γηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή 
είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώ-
σεων του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του 
άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Άρθρο 76 Επανένταξη πληγέντων από την πανδη-
μία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρ-
θρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του 
ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 - Αντικατάσταση του 
άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 77 Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις - Συμπλήρωση του άρθρου 8 
του ν. 4223/2013

Άρθρο 78 Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους 
Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Συμπλήρωση του άρθρου 3 του 
ν. 4223/2013

Άρθρο 79 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 
αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγω-
γή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την 
παράδοση ακινήτων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του 
Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 80 Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο 
συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ 
«Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 81 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 
13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων - Τροποποίηση 
του Κεφαλαίου Β «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 82 Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ κα-
ταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών 
συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 
2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση του 
άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 83 Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχό-
σπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του 
ν. 2960/2001 

Άρθρο 84 Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη 
της αφερεγγυότητας - Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου 
Πρώτου του ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85 Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε για τη διενέργεια 
κατ’ οίκον εμβολιασμών

Άρθρο 86 Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευ-
τικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των 
ΟΤΑ

lmbet
Highlight
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Άρθρο 87 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια 
εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α 
του ν. 4764/2020 

Άρθρο 88 Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών 
για προγραμματισμό εμβολιασμών - Τροποποίηση της 
παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Άρθρο 89 Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδι-
αγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κο-
ρωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 2 του ν. 4790/2021 

Άρθρο 90 Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 91 Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού 
του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αερο-
πορίας

Άρθρο 92 Γενόσημα προϊόντα - Αντικατάσταση της 
παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 

Άρθρο 93 Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 94 Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδι-
κότητας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 
του ν.δ. 3366/1955 

Άρθρο 95 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλά-
δου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

Άρθρο 96 Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύ-
θυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστά-
σεων Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση της περ. γ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)

Άρθρο 97 Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχεί-
ρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98 Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής 
ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες - Τροποποίηση 
των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη παρ. 3ζ και 
3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016

Άρθρο 99 Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φω-
τοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 100 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλο-
ποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης

Άρθρο 101 Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθ-
μούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν 
λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 - 
Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4254/2014

Άρθρο 102 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Άρθρο 103 Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του 
ν. 4414/2016 

Άρθρο 104 Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήμα-
τος - Προσθήκη της περ. λα’ στην παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4001/2011

Άρθρο 105 Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης κατανα-
λωτών ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη του άρθρου 
58Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 106 Α’ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου - 
Κρήτης - Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 107 Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β’ 
φάση διασύνδεσης  - Προσθήκη άρθρου 108Γ στον 
ν. 4001/2011 

Άρθρο 108 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και 
ζητήματα προσωπικού 

Άρθρο 109 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περι-
βαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκα-
ταστάσεων

Άρθρο 110 Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το 
βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδα-
κτικό έτος 2021-2022

Άρθρο 112 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδο-
τούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της 
πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδα-
κτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 - Τροποποίηση του 
άρθρου 36 του ν. 4722/2020

Άρθρο 113 Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία από-
δοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών 
ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 114 Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού 
οφειλής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του 
ν. 4485/2017

Άρθρο 115 Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλ-
μανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 116 Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαι-
δευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θρά-
κης

Άρθρο 117 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ 
Κω και Ρόδου

Άρθρο 118 Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 119 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι η επιτάχυνση της ολοκλή-
ρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και 
της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματο-
λογίου, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διόρθωσης 
των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και 
της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
και, μέσω των ανωτέρω, η ενίσχυση της ασφάλειας των 
συναλλαγών και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών στον θεσμό του Κτηματολογίου. 
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Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ρυθμίσεων 
για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας κτηματογρά-
φησης και του μηχανισμού διόρθωσης των ανακριβών 
πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Άρθρο 3

Πρόωρη περάτωση διαδικασίας 

κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του 

άρθρου 11 του ν. 2308/1995

Το άρθρο 11 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 11
Περάτωση της κτηματογράφησης

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προ-
βλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 8α και 8β, το αρμόδιο Γρα-
φείο Κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά 
διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβά-
νοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί 
εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Η κτηματογράφηση περαιώνεται και πριν την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων 
διόρθωσης του άρθρου 7Α. Σε αυτή την περίπτωση η 
εξέταση των σχετικών υποθέσεων κτηματογράφησης 
που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης διε-
ξάγεται κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηματολογίου. 
Το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης αναμορφώνει τα 
κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς 
πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που 
έχει συλλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, εγγραπτέο δι-
καίωμα, για το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλω-
ση της παρ. 8 του άρθρου 2 μετά την ανάρτηση, δεν 
καταχωρίζεται στον κτηματολογικό πίνακα, εφόσον η 
καταχώρισή του θα συνεπαγόταν την αντικατάσταση 
(τον εκτοπισμό) δικαιώματος που είχε περιληφθεί στον 
κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης. Ο περιορισμός 
αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις της ειδικής και καθο-
λικής διαδοχής στο δικαίωμα που είχε περιληφθεί στους 
κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης, ούτε στις πε-
ριπτώσεις που προσκομίζεται δικαστική απόφαση, με 
την οποία επιλύεται διαφορά μεταξύ των δηλούντων. 
Σε κάθε περίπτωση, στη στήλη των παρατηρήσεων του 
κτηματολογικού πίνακα καταχωρίζεται σύντομη αιτιο-
λόγηση για τις μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με 
τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης. 
Αμέσως μετά το πέρας της αναμόρφωσης, εκδίδεται από 
τον Φορέα διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης δι-
αδικασίας κτηματογράφησης.

4. Οι αναμορφωμένοι κτηματολογικοί πίνακες και 
διαγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα. 
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού 
χαρακτήρα για την ανάρτηση. Με ίδια απόφαση μπορεί 
να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασμάτων από τους 
αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και τα δια-
γράμματα στους αναγραφόμενους ως δικαιούχους.

5. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, με αι-
τιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης μπορεί να διαπιστώνεται η περαίωση της 
διαδικασίας κτηματογράφησης για κτηματολογικές ενό-
τητες, όταν για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται 
σε αυτές δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά το άρθρο 7 ή 
αυτές δεν επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την 
υποβολή ένστασης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμε-
νο των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και δια-
γραμμάτων του άρθρου 4, όπως αυτό αναμορφώθηκε 
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των άρθρων 6, 8, 
8α και 8β, μεταφέρεται στους τελικούς κτηματολογικούς 
πίνακες και διαγράμματα και διενεργούνται οι πρώτες 
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία κατά το άρθρο 12.»

Άρθρο 4

Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών 

σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης 

της διαδικασίας κτηματογράφησης - 

Αντικατάσταση του άρθρου 12 του 

ν. 2308/1995

Το άρθρο 12 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 12
Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

1. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαί-
ωσης της κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο 
που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 (Α’ 275) προβαίνει 
στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα 
ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή.

2. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης σύμφω-
να με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτημα-
τολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 
προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βι-
βλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη 
αυτή. Για όσα ακίνητα έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρ-
θωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α, η συζήτηση 
των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης 
του άρθρου 7Α, η σχετική εκκρεμότητα σημειώνεται στο 
οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτη-
ση απορριφθεί, η απόφαση της Επιτροπής σημειώνεται 
στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα 
αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση σημειώνεται στο οικείο 
κτηματολογικό φύλλο και ο προϊστάμενος του αρμόδι-
ου κτηματολογικού γραφείου προβαίνει σε διόρθωση 
της πρώτης εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση, χωρίς δικαίωμα απόκλισης από αυτή. Για την 
κατά τα παραπάνω διορθωμένη πρώτη εγγραφή εφαρ-
μόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν σε κάθε πρώτη 
κτηματολογική εγγραφή.

3. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών 
στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.»
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Άρθρο 5

Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων 

δικαιωμάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 

10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  2 του άρθρου 2 του 
ν. 2308/1995 (Α’ 114) τροποποιείται με την αναφορά του 
άρθρου 6Α και της παρ. 9 του άρθρου 2 για την υποβολή 
αιτήματος διόρθωσης ή ένστασης, το δεύτερο εδάφιο 
τροποποιείται ως προς τα παρεχόμενα από τον Φορέα 
στοιχεία, στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο η εταιρεία 
«Ε.Κ.Χ.Α.» αντικαθίσταται από τον Φορέα και η παρ. 2 
του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγ-
γραπτέου δικαιώματος, και μπορεί να υποβάλει αίτηση 
διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6, 6Α, 7 και την 
παρ. 9 του παρόντος για λόγους διασφάλισης και προ-
στασίας των δικαιωμάτων του.

Ο Φορέας παρέχει υποχρεωτικά στις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τον υπό κτηματο-
γράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών 
προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτά-
σεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 (Α’ 169), 
διανομών και αναδασμών, τυχόν εγκεκριμένες πολεο-
δομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια καθώς και τα 
όρια των γραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αι-
γιαλού όπου έχουν καθοριστεί διοικητικά, όπως επίσης 
και την οριογραμμή Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όπου έχει 
καθοριστεί διοικητικά, τα οποία λαμβάνει υπόψη του 
και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. 
Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και 
δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη 
από τις οικείες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου τα 
προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση 
ούτε ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στις περιπτώσεις 
του εδαφίου α’ της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 
23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

Ο Φορέας αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για 
την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρε-
σία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών 
στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολο-
γικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία 
των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα 
που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως 
ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδι-
οκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί 
σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία 
και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη 
της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει, τα γεωχωρικά 
δεδομένα με πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ των κτηματο-
λογικών διαγραμμάτων των πρώτων εγγραφών για το 
σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, χορηγού-
νται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές που τα αιτούνται 
εφόσον θεμελιώνονται στην αίτηση λόγοι διασφάλισης 
των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.»

2. Στην περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 
μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, στο τέ-
λος της περ. β’ προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 8 του 
άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κα-
τάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα 
που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικο-
δομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει 
τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημο-
νεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύ-
εται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο 
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με 
απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο. 
Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγρα-
πτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακι-
νήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιο-
ρισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον 
καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την 
προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής 
και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνο-
λο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως 
ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της 
περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου 
αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση 
υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των 
δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξά-
νεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής 
της δήλωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως 
την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπο-
λογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπε-
ριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω 
καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δη-
μοσίευσή της.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβο-
λής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
του Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από 
την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των 
υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε 
να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί 
του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο 
δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή 
των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η 
οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτη-
ματογράφησης.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το πε-
ριεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την 
ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η 
ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 
εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματο-
γραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 
και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασί-
στηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρό-
θεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, 
θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.»
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3. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. α’ και οι 
περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 
τροποποιούνται ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις και 
τα αρμόδια όργανα και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«10. α) «Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρό-
ντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαι-
ωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης, 
καθώς επίσης και για τα δικαιώματα που έχουν περιλη-
φθεί στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ 
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ανταποδοτικό τέ-
λος κτηματογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως εξής:

αα’. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται, κα-
ταβάλλεται από τον δηλούντα έναντι του συνολικά οφει-
λόμενου ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης και 
επί ποινή απαραδέκτου της δηλώσεώς του πάγιο τέλος 
κτηματογράφησης. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα 
πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα, με εξαίρεση τα δικαιώμα-
τα σε χώρους στάθμευσης ή αποθήκες που αποτελούν 
αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε 
είκοσι (20) ευρώ. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρό-
σωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα 
του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μό-
νον εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού 
αριθμού αυτών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων 
κυριότητας και δουλειών.

ββ’. Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτή-
σεων διορθώσεως και των ενστάσεων κατά τα άρθρα 
6, 6Α, 7 και την παρ. 9 του παρόντος και στο πλαίσιο 
της αναμόρφωσης των κτηματολογικών πινάκων και 
διαγραμμάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθη-
σόμενοι στους αναμορφωμένους πίνακες ως κύριοι ή 
επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό 
τέλος κτηματογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και 
καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1‰) επί 
της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του 
δικαιώματός τους, η οποία υπολογίζεται με βάση την 
τιμή ζώνης του ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, με 
βάση την αντίστοιχη κατά τη φορολογική νομοθεσία 
αξία αυτού, συνυπολογιζομένων, στην περίπτωση των 
κτισμάτων και των οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, 
της παλαιότητας και του ορόφου. Σε κάθε περίπτωση το 
ύψος του κατά το προηγούμενο εδάφιο καθοριζόμενου 
αναλογικού τέλους κτηματογράφησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η κατα-
βολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του 
κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του 
καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαι-
ώματος.

Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής του καταχωρι-
σθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές φυσικού 
προσώπου ή μετασχηματισμού του καταχωρισθέντος 
ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές νομικού προσώ-
που η υποχρέωση καταβολής βαρύνει εκείνους που ως 
καθολικοί διάδοχοι ή συνεπεία του μετασχηματισμού 

αποκτούν το εγγεγραμμένο στο κτηματολόγιο δικαίω-
μα και η εκπλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταχώρισή τους στο κτηματολόγιο ως δικαιούχων. Σε 
περίπτωση πλειστηριασμού το αναλογούν στο πλειστη-
ριασθέν δικαίωμα αναλογικό τέλος κτηματογράφησης 
καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και αφαιρείται 
από το οφειλόμενο εκ μέρους του πλειστηρίασμα. Στην 
υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της 
παρούσας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστρο-
φής του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης στην πε-
ρίπτωση που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί στη 
συνέχεια από το κτηματολογικό βιβλίο συνεπεία διορ-
θώσεως της εγγραφής με δικαστική απόφαση ή με από-
φαση του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου, 
καθώς επίσης ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του 
αντίστοιχου ποσού από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή 
ή η διόρθωση.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η κατα-
βολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του 
κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του 
καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαι-
ώματος.

β) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόμενου στις υπο-
περ. αα’ και ββ’ της περ. α’ ανταποδοτικού τέλους κτη-
ματογράφησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης. Στην υπουργική αυτή απόφαση ορίζεται 
προθεσμία, όχι μικρότερη των δύο (2) μηνών, για την 
καταβολή του αναλογικού τέλους της υποπερ. ββ’ της 
περ. α’ της παρούσας, η οποία έρχεται από την ημερο-
μηνία ειδοποίησης του οφειλέτη εκ μέρους του Φορέα, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το τέλος αυτό 
προσαυξάνεται σε ποσοστό 20% για τις πρώτες δεκα-
πέντε (15) ημέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία, εάν ο 
οφειλέτης δεν καταβάλλει το τέλος πλέον των ανωτέρω 
προσαυξήσεων, το οφειλόμενο ποσό διπλασιάζεται, μη 
ισχύοντος εν προκειμένω του προβλεπόμενου για το 
αναλογικό τέλος ανώτατου ύψους των εννιακοσίων (900) 
ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της προθεσμίας 
καταβολής το οφειλόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον 
Φορέα και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατά-
ξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., ανεξαρτήτως αν είναι μικρότερο από 
το τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο για την εφαρμογή του 
Κ.Ε.Δ.Ε. κατώτατο ποσό.

γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηματογράφη-
σης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και κάθε άλλου 
προβλεπόμενου στον νόμο αυτόν εγγράφου ή αίτησης 
διόρθωσης κατά τα άρθρα 6, 6Α ή ενστάσεως, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 και την παρ. 9 του παρόντος, καταβάλλε-
ται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ του Φορέα. Για την 
υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν 
καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος.

Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στην 
υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περ. β’ 
της παρούσας.
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δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρού-
σας, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή 
Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Φορέα 
και διατίθενται για τους σκοπούς του.

ε) Εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης οι δηλώσεις ιδιοκτησίας 
και οι καταχωρίσεις στους τελικούς κτηματολογικούς 
πίνακες της κτηματογράφησης του δικαιώματος κυριό-
τητας Ν.Π.Δ.Δ. επί κοινόχρηστων ακινήτων.»

Άρθρο 6

Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων 

κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του 

άρθρου 4 του ν. 2308/1995 

Το άρθρο 4 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 4
Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι 
προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στο 
Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ανακοίνωση του Φορέα για την ανάρτηση, με αναφο-
ρά στον τόπο και χρόνο: α) της ανάρτησης και μνεία του 
δικαιώματος υποβολής αίτησης διόρθωσης ή ένστασης 
κατά της εγγραφής, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 
6Α,7 και την παρ. 9 του άρθρου 2, και β) της ημερομη-
νίας έναρξης υπολογισμού των προθεσμιών που προ-
βλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, στην παρ. 3 του 
άρθρου 6, στην παρ. 3 του άρθρου 6Α και στην παρ. 1 
του άρθρου 7, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της πε-
ριφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, εφόσον υπάρ-
χουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα 
πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο 
δημοτικό κατάστημα.

Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία 
Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
στα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά 
τόπον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και στους συμβο-
λαιογραφικούς συλλόγους όλης της Χώρας.

Αν η τελευταία στον τύπο δημοσίευση είναι μεταγενέ-
στερη της ημερομηνίας έναρξης των προθεσμιών του 
δευτέρου εδαφίου, ο υπολογισμός των προθεσμιών γί-
νεται από την τελευταία αυτή δημοσίευση. Τα διαγράμ-
ματα και οι πίνακες παραμένουν αναρτημένα επί δύο (2) 
μήνες από την κατά τα προηγούμενα εδάφια ημερομηνία 
έναρξης υπολογισμού προθεσμίας.

Στις περιπτώσεις που ο Φορέας κρίνει ότι υπάρχουν 
ή μπορούν να συμπληρωθούν κτηματολογικά διαγράμ-
ματα και πίνακες για τμήμα δήμου, τότε η διαδικασία 
δύναται να συνεχιστεί μετά την κήρυξη της περιοχής 
υπό κτηματογράφηση, με την ανάρτηση, όπως αυτή 
προβλέπεται στην παρ. 1.

Με απόφαση του Φορέα, μπορούν να προβλεφθούν 
η αποστολή αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς 
πίνακες και τα διαγράμματα της ανάρτησης σε ορισμένες 
κατηγορίες προσώπων.»

Άρθρο 7

Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών 

κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων 

μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης - 

Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του 

ν. 2308/1995

1. Στο άρθρο 8 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) προστίθεται 
το άρθρο 6Α στις αναφορές, ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα 
και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 6, 

6Α και 7, το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητή-
σει από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, 
μέσω του Φορέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση 
πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων με σκοπό τη συμπλή-
ρωση των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων.»

2. Στο άρθρο 8α του ν. 2308/1995 ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εται-
ρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον 
Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 8α
Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να 

ζητεί από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υπο-
θηκών μέσω του Φορέα τη χορήγηση πιστοποιητικών 
και άλλων στοιχείων και πριν από τον προβλεπόμενο 
στο προηγούμενο άρθρο χρόνο.»

3. Στο άρθρο 8β του ν. 2308/1995 ο ΟΚΧΕ αντικαθίστα-
ται από τον Φορέα, επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική 
διάταξη ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και το 
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 8β 
Ο Φορέας, για τη διασφάλιση της ορθότητας των 

πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, μπορεί να ζητεί 
την παροχή πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών από 
τους αρμόδιους φύλακες μεταγραφών και υποθηκών. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύ-
νης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση 
του Φορέα, ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών από τους υποθηκοφύλακες και ιδίως 
το αντικείμενο της εργασίας τους, ο χρόνος εντός του 
οποίου αυτή πρέπει να παρασχεθεί και η αμοιβή τους. Με 
όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή και 
άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών φορέων στη 
διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της κτηματογρά-
φησης μέσω των τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία βι-
βλίων και ιδίως των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8

Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε 

περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - 

Διαδικασία διαμεσολάβησης - Αντικατάσταση 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 

Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 
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(Α’ 275) τροποποιούνται το πρώτο και το πέμπτο εδάφιο 
και προστίθεται έκτο εδάφιο, προστίθενται περ. δ’ και ε’ 
και η παρ. 2 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, 
μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου 
καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση 
του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή 
εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης 
εγγραφής. Η αγωγή, αναγνωριστική ή διεκδικητική, 
ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) 
έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την 
περ. γ’ της παρούσας.

[β) Έχει καταργηθεί]
γ) Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της αγω-

γής της περ. α’ αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Δ.Σ. του 
Φορέα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1. Η αγωγή 
απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου 
του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή 
κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδι-
κής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη 
εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του 
φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή 
των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδι-
κών διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος 
δικαιώματος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 (Α’ 488), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 
(Α’ 154). Εάν στην πρώτη εγγραφή έχει σημειωθεί ότι εκ-
κρεμεί η εξέταση αίτησης διόρθωσης από τις Επιτροπές 
Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης του άρθρου 7Α 
του ν. 2308/1995 (Α’ 114), η αγωγή στρέφεται υποχρεωτι-
κά κατά του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου στην πρώτη 
εγγραφή, των τυχόν ειδικών ή καθολικών του διαδόχων 
και του αιτούντος τη διόρθωση κατά το άρθρο 6Α του 
ν. 2308/1995. Η άσκηση αγωγής σύμφωνα με τα ανωτέ-
ρω συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας 
ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτημα-
τογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995.

δ) Πριν από τη συζήτηση της αγωγής της περ. α’ και 
επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ο ενάγων οφεί-
λει να καλέσει, με την αγωγή ή με ιδιαίτερο δικόγραφο, 
όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνε-
δρία διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμε-
σολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο 
καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την 
Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 10 του 
ν. 4640/2019 (Α’ 190). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη 
εμφάνισης των εναγόμενων στην υποχρεωτική αρχική 
συνεδρία επιβάλλεται αυξημένη δικαστική δαπάνη. Σε 
περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του δια-
μεσολαβητή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο 
και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή. 
Εάν με την αγωγή ζητούνται και γεωμετρικές μεταβολές 
στα κτηματολογικά διαγράμματα, επισυνάπτονται στο 
πρακτικό διαμεσολάβησης, επί ποινή ακυρότητας, το 

τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και το 
αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρο-
νική βάση του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ’ της 
παρ. 3. Ως προς τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της 
υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, το 
περιεχόμενο και την ισχύ του πρακτικού διαμεσολάβη-
σης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7 και στις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), αντίστοιχα.

ε) Η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την περ. δ’ 
απαγορεύεται να υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση του 
ακινήτου και υπόκειται σε διάρρηξη κατά τους όρους 
του άρθρου 939 του Αστικού Κώδικα.» 

Άρθρο 9

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης 

των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που 

κηρύχθηκαν  υπό κτηματογράφηση πριν 

την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 - 

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 

του ν. 4623/2019

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  2 του άρθρου 102 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) τροποποιείται ως προς την καταλη-
κτική ημερομηνία, προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 2 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματο-
γράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 
(Α’  162), η αποκλειστική προθεσμία της περ.  α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε 
λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, 
λήγει στις 31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική ημερο-
μηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες 
εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και 
την 31η.12.2013. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που 
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη 
ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να 
τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η 
διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης 
και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η 
αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 
έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. 

Άρθρο 10

Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε 

περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης - 

Προσθήκη άρθρου 7B στον ν. 2664/1998

Μετά το άρθρο 7Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275) προστί-
θεται άρθρο 7Β ως εξής: 

«Άρθρο 7Β
Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε 
περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης

1. Σε περίπτωση που έχει σημειωθεί στην πρώτη εγ-
γραφή η εκκρεμότητα εξέτασης αίτησης διόρθωσης 
του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) ενώπιον της 
Επιτροπής Εξέτασης του άρθρου 7Α του ίδιου νόμου, τα 
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δικαιώματα επί του ακινήτου, τα οποία αμφισβητούνται 
ή ασκούνται με την αίτηση διόρθωσης, μεταβιβάζονται 
και επιβαρύνονται σύμφωνα με τις οικείες για αυτά δι-
ατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για κάθε 
μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του δικαιώ-
ματος, για την οποία καταχωρίζεται σχετική σημείωση 
στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Το κύρος των 
πράξεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και των δικαιωμάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί 
υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του μετα-
βιβάζοντος ή του βεβαρημένου ως κυρίου στην πρώτη 
εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτρο-
πής του πρώτου εδαφίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 
και στην κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.

2. Σε περίπτωση που δικαίωμα καταχωρισμένο στο 
κτηματολόγιο έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις 
πρώτες εγγραφές με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, 
κατάσχεση, μεσεγγύηση ή άλλη δέσμευση της εξουσίας 
διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές, η 
άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από τα ανωτέρω 
βάρη και η διενέργεια των πράξεων που στηρίζονται σε 
αυτά τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρι-
σης του βεβαρημένου οφειλέτη ως κυρίου στην πρώτη 
εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής 
της παρ. 1.

3. Ο προϊστάμενος του κτηματoλoγικού γραφείου, 
κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί για τη σχε-
τική εγγραφή, σύμφωνα με το παρόν, περιορίζεται στη 
διακρίβωση της ύπαρξης της σχετικής σημείωσης στο 
κτηματολογικό φύλλο, χωρίς να εφαρμόζεται, εν προ-
κειμένω, η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16.»

Άρθρο 11

Κτηματολογικός εφέτης - Τροποποίηση 

της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998 
(Α’ 275) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 4 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«4. Αν αμφισβητηθεί η ακρίβεια κτηματολογικής εγ-
γραφής, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον κτηματολογικό δικα-
στή, που επιλαμβάνεται της υποθέσεως ως Μονομελές 
Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της αμφισβητούμενης 
δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρμοδιό-
τητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στη σύνθεσή του 
μετέχει και ο κτηματολογικός δικαστής. Η έφεση κατά 
της παραπάνω απόφασης δικάζεται από τον κτηματο-
λογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριμελές 
Εφετείο, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός 
εφέτης.»

Άρθρο 12

Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

Οι κτηματολογικοί δικαστές και οι κτηματολογικοί 
εφέτες κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους οφεί-
λουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα ειδικά σεμινάρια 
επιμόρφωσης των άρθρων 33 και 34 του ν. 3689/2008 
(Α’ 164) στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Η 
διενέργεια των σεμιναρίων του πρώτου εδαφίου δύναται 

να χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η 
ως άνω επιμόρφωση διενεργείται, ιδίως, από δικαστι-
κούς λειτουργούς, καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένη 
γνώση σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου.

Άρθρο 13

Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων 

αρχικών εγγραφών με την ένδειξη 

«άγνωστου ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της 

υποπερ. αα’ της περ. β’ των παρ. 1 και 2 

του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 

1. Η υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 
18 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) τροποποιείται και η περ. β’ 
διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρό-
δηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο 
της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, 
στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Η 
αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολο-
γικό φύλλο του ακινήτου. Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το 
σφάλμα όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής:

αα) προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρί-
σθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την 
ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία 
προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του 
άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή και μετά από αυτήν, εφό-
σον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρισθείσα 
στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω 
ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της διορθώ-
σεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, 
εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογρά-
φοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει 
άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στην 
περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτή-
τη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) 
ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο. Το 
Ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση 
και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη δι-
όρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία 
αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον Προϊστάμενο 
του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα 
(60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο Ελληνικό 
Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη 
και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να 
απορρίψει την αίτηση. Η παραπάνω επίδοση δεν απαι-
τείται εάν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, με βάση το 
οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηματολογικό φύλλο 
του ακινήτου δικαιώματα συνδικαιούχων. Επίδοση στο 
Ελληνικό Δημόσιο δεν απαιτείται και στην περίπτωση 
που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η 
διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δι-
καιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της 
ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε 
και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο, καθώς και όταν ο 
τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων 
του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελ-
ληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν 
το ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», για 
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το οποίο ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη 
ιδιοκτησία και από τον συσχετισμό του προσκομιζόμε-
νου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων 
του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, 
αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το 
σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου 
δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιο-
κτησίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν 
αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το 
αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του 
γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου ιδι-
οκτήτη». Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διορθώσεως της αρχικής εγγραφής με 
τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, δημιουργείται 
αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κά-
θετη, αντίστοιχα, ιδιοκτησία, 

ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγρα-
φής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που προηγείται 
της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 
του ν. 2308/1995, ή του τελικού αναμορφωμένου πίνα-
κα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ 
νόμιμου λόγου,

γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής 
προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής από-
φασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαι-
ώματος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχω-
ρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος, εφόσον η 
διόρθωση στην περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση 
με απόφαση επιτροπής ενστάσεων που εκδόθηκε κατά 
τη διαδικασία της κτηματογράφησης, 

δδ) αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανα-
κρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η 
οποία μπορεί να θεραπευθεί με αναδρομή στην πράξη 
σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας 
και στα συνοδευτικά αυτών ή επ’ αυτών ερειδόμενα 
δημόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτη-
ση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί, μέσω της 
διορθώσεως, να δημιουργηθεί και να συμπληρωθεί με 
τα στοιχεία του δικαιούχου κτηματολογικό φύλλο οριζό-
ντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη υλοποιηθείσας ή μέλ-
λουσας, η οποία δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές 
ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 2664/1998 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 
του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφεί-
ου δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει 
την αίτηση, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτη-
ματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής 
ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης. Η 
ανωτέρω προθεσμία απάντησης του Προϊσταμένου του 
Κτηματολογικού Γραφείου αναστέλλεται για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η προθεσμία απάντησης του ελληνι-
κού Δημοσίου σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. β’ 
της παρ. 1, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, περιέλθει σε γνώση 
του Προϊσταμένου ρητή απάντηση της αρμόδιας υπη-

ρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Η αίτηση προς τον Κτη-
ματολογικό Δικαστή καταχωρίζεται στα Κτηματολογικά 
φύλλα στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 
του άρθρου 13 αγωγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα 
ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14

Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» 

(Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο»

Οι αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες για 
τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
που αφορούν: α) στην ενημέρωση και διόρθωση των 
κτηματολογικών διαγραμμάτων, και ιδίως στον έλεγχο 
και την επεξεργασία των αστοχιών που έχουν εντοπισθεί 
στα κτηματολογικά διαγράμματα, των αιτημάτων επανα-
προσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχί-
ων και των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων 
με χωρική μεταβολή αιτήσεων διόρθωσης ορίων και 
στην καταχώριση διοικητικών πράξεων, β) στην υποστή-
ριξη των μηχανικών που είναι χρήστες των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών του Κτηματολογίου και γ) 
στη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών 
κτηματογράφησης, δύναται να παρέχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο πλαίσιο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του πρώτου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), στην οποία καθορίζο-
νται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης 
των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το 
ύψος της αμοιβής τους.

Άρθρο 15

Κατάργηση άμισθων και έμμισθων 

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 

Γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης 

και Πειραιά - Τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  7 του άρθρου 1 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία 
κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματο-
λογικών γραφείων και η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των 
Υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και 
των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εξήντα (60) μη-
νών, κατ’ ανώτατο όριο, από την 17η.1.2018, αντίστοιχες 
αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του 
Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου 
εδαφίου, οι προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλα-
κείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να 
χορηγούν προς το Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδει-
κτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξο-
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πλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος 
του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται 
με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται 
να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών 
τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών προϊ-
στάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος 
Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης 
του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για 
την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων 
και των κτηματολογικών γραφείων του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 5 και έναρξης της λειτουργίας των κτημα-
τολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους 
του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην 
ιστοσελίδα του.»

Άρθρο 16

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων 

της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της 

παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018

Το πρώτο εδάφιο και οι υποπαρ. 10.2.1 και 10.2.3 της 
παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποι-
ούνται και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Η Νομική Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμή-
ματα: i) Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
ii) Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου και iii) Νομικής 
Υποστήριξης Έργων.

10.1. Η Νομική Διεύθυνση είναι αρμόδια ιδίως για την 
υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εσω-
τερικής λειτουργίας του Φορέα, για ζητήματα που αφο-
ρούν τις σχέσεις του Φορέα με τρίτους, για την νομική 
υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου 
και, ειδικότερα, της λειτουργίας των κτηματολογικών 
γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, για την νομι-
κή υποστήριξη των έργων που υλοποιεί ο Φορέας, καθώς 
και για κάθε άλλη δραστηριότητα που προσιδιάζει στις 
αρμοδιότητές της. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Διεύ-
θυνσης ανήκουν επίσης η δικαστική εκπροσώπηση και η 
νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων 
του Φορέα, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προ-
τάσεων τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει την 
εν γένει λειτουργία του Φορέα, η προετοιμασία σχεδίων 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό-
τηση της ίδιας νομοθεσίας και η σύνταξη ερμηνευτικών 
οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους.

Στους υπηρετούντες στη Διεύθυνση δικηγόρους με 
έμμισθη εντολή ανατίθενται αρμοδιότητες, ανάλογα με 
τις εκάστοτε ανάγκες του Φορέα, με απόφαση του Δ.Σ., 
ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης.

10.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής Δι-
εύθυνσης ορίζονται ως ακολούθως:

10.2.1. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής 
Λειτουργίας είναι αρμόδιο, ιδίως, για την παροχή νομικής 
συνδρομής και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβου-
λίου και των υπηρεσιών του Φορέα για όλα τα θέμα-
τα εσωτερικής λειτουργίας, διενέργειας διαγωνισμών, 
σύναψης και παρακολούθησης των συμβάσεων του 

Φορέα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
των συμβάσεων κτηματογράφησης, και για την εν γένει 
νομική υποστήριξή του σε ζητήματα, ιδίως, εργατικής, 
ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και έργων 
δασικών χαρτών της Χώρας, καθώς και σε ζητήματα που 
άπτονται των σχέσεων του Φορέα με τρίτους.

10.2.2. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου 
είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήρι-
ξη του Φορέα, των κτηματολογικών γραφείων και των 
υποκαταστημάτων τους, σε ζητήματα ερμηνείας και 
εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εθνι-
κού Κτηματολογίου και του συστήματος Μεταγραφών 
και Υποθηκών.

10.2.3. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων είναι 
αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του 
Φορέα σε ζητήματα έργων κτηματογράφησης, ερμη-
νείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη δημιουργία 
του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το στάδιο της κτημα-
τογράφησης.»

Άρθρο 17

Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου 

κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 

Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, οι 
θέσεις της παρ. 1 καλύπτονται με διορισμό, για θητεία 
πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προ-
σόντα που απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις της 
παρ. 1 είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών 
Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ 
των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και 
γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουρ-
γήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε 
Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και 
των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία 
σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκη-
ση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργή-
ματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφα-
ση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από 
πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή 
των προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, 
τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης και η οποία αποτελείται από: α) 
μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (ΑΣΕΠ) με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της 
Επιτροπής, β) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι επιλεγέντες διορίζονται 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που 
επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμέ-
νου σε θέση της παρ. 1 μετά τη λήξη της θητείας του 
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πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν 
ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση ερ-
γασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, 
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της 
παρούσας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία 
ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.»

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, 
το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης 
και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα 
του Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» και μέχρι την ολοκλήρωση 
του έργου για την κατάργηση όλων των έμμισθων και 
άμισθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας και των κτη-
ματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς 
και την πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου 
των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων 
αυτών, δύναται να συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές 
θέσεις Τομεάρχη Κτηματολογίου στην Υποδιεύθυνση 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτηματολογίου της Διεύθυν-
σης Κτηματολογίου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των 
επιφορτισμένων με το έργο ομάδων, οι οποίες αναφέ-
ρονται σε αυτούς. Στους ανωτέρω καταβάλλεται μηνιαίο 
επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του 
επιδόματος θέσης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος 
της περ. αζ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176).

3. Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συστήνονται 
δώδεκα (12) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι 
δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) και το άρθρο 
51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

Άρθρο 19

Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

1. Για τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην τοπική αρ-
μοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης ισχύουν 
οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) 
και το απόσπασμα των κτηματογραφικών στοιχείων του 
άρθρου 4 του ν. 1512/1985 (Α’ 4) αντικαθίσταται με το 
πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρ-
θρου 4.

2. Από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των 
προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, για τα ακίνη-
τα τα οποία εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του 
Κτηματολογίου Πρωτευούσης, όποιος έχει έννομο συμ-
φέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης των προσωρινών 
κτηματολογικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 6Α 
του ν. 2308/1995 ή δήλωση μεταβολής εγγραπτέων δι-
καιωμάτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του 
ιδίου νόμου ή δήλωση για όλα τα εγγραπτέα δικαιώμα-

τα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προσωρινά 
κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης, και καταβάλλει 
το προβλεπόμενο στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ιδίου 
νόμου τέλος κτηματογράφησης. Η υποχρέωση καταβο-
λής κάθε άλλου τέλους παύει να ισχύει. 

3. Στην υποπαρ. 2.2.3 της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με 
την επικαιροποίηση του αρμόδιου υπουργείου, προστί-
θεται τρίτο εδάφιο και η υποπαρ. 2.2.3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«2.2.3. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλ-
λιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που 
υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με την παρ. 8 του άρθρου 1 του 
ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό, τα αρχεία και 
τις βάσεις δεδομένων του, στον Φορέα και λειτουργεί σε 
επίπεδο Τμήματος ως αυτοτελές Τμήμα της Διεύθυνσης 
Κτηματολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με τη μεταφορά στον Φορέα του τεχνικού 
εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων 
του Γραφείου. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δη-
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζε-
ται κάθε ζήτημα για τον τρόπο οργάνωσης, τήρησης και 
ενημέρωσης των αρχείων και των βάσεων δεδομένων 
του Γραφείου, την έκδοση και χορήγηση των προβλεπό-
μενων αποσπασμάτων, καθώς και κάθε θέμα τεχνικού 
ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με τα ανωτέρω 
ζητήματα.»

Άρθρο 20

Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τρο-
ποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος και το αρμόδιο 
υπουργείο και διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Από 1.1.2021, και κατά το μεθεπόμενο οικονομι-
κό έτος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο 
ποσό του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στον 
Φορέα, αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό, με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα.»

Άρθρο 21

Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - 

Αντικατάσταση του άρθρου 36 του 

ν. 4512/2018

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 36 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 36
Αιτήσεις αναθεώρησης κατά πράξεων 
προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων 
και υποκαταστημάτων

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται τρι-
μελείς Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων. Οι Επιτρο-
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πές συγκροτούνται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, 
για θητεία δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται και 
αποτελούνται από: α) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του 
κλάδου νομικών ή έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή 
στον Φορέα, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) 
έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου Μηχανικών 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με ει-
δικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, με τον 
αναπληρωτή του και γ) έναν (1) δικηγόρο με τουλάχιστον 
δεκαετή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού 
δικαίου, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επι-
τροπής ορίζεται υπάλληλος Κατηγορίας Π.Ε. του Φορέα. 

2. Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών της παρ. 1 ανή-
κει η εξέταση αιτήσεων αναθεώρησης που μπορούν να 
ασκούνται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογι-
κού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γρα-
φείου του Φορέα, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Η 
αίτηση αναθεώρησης ασκείται, ενώπιον των Επιτροπών 
της παρ. 1, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή την με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλήρη γνώση αυτής, ή την 
άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω 
άρθρα προθεσμιών προς έκδοση απόφασης. Η αίτηση 
καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. 
Η άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή συνιστά 
σιωπηρή απόρριψη αυτής. Μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών δεν επιτρέπεται 
η έκδοση απόφασης.

3. Η, κατά την παρ. 2, δυνατότητα άσκησης της αίτησης 
αναθεώρησης δεν αποκλείει την απευθείας άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 
17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 και στο άρθρο 791 ΚΠολΔ 
κατά των, ρητών ή σιωπηρών, αποφάσεων του προϊστα-
μένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος 
κτηματολογικού γραφείου. Σε περίπτωση άσκησης αί-
τησης αναθεώρησης, τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα 
στρέφονται κατά της, ρητής ή σιωπηρής, απόφασης της 
Επιτροπής.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζονται η 
ειδικότερη διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των αιτή-
σεων αναθεώρησης και δημοσιότητας των αποφάσεων 
των Επιτροπών της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
ζήτημα για τη λειτουργία τους. Στα μέλη των Επιτροπών 
καταβάλλεται αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικό-
τερες προϋποθέσεις καταβολής καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 
21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

Άρθρο 22

Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Συστήνεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο 
την επίλυση νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δι-

καίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας 
των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Τα μέλη της 
επιτροπής, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, επιλέ-
γονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος που εκδίδεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η επιτροπή συγκροτείται με από-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η θητεία 
των μελών είναι τριετής με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. 

2. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν:
α) Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαετή, τουλάχι-

στον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολο-
γικού δικαίου. Η συμμετοχή των ανωτέρω στην επιτροπή 
δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού 
λειτουργήματος.

β) Συμβολαιογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδε-
δειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αναστέλλεται 
η άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.

γ) Πτυχιούχοι Νομικής με δεκαετή, τουλάχιστον, προ-
ϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα.

δ) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι 
Τοπογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία.

3. Η επιτροπή έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: 
α) την υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. του Φορέα, κα-

τόπιν ερωτήματος αυτού, επί νομικών ζητημάτων κτη-
ματολογικού δικαίου,

β) την πρόταση στο Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν ερωτήμα-
τος, μέτρων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και 
οργάνωσης των κτηματολογικών γραφείων, και

γ) την αξιολόγηση, κατόπιν σχετικής εντολής από το 
Δ.Σ. του Φορέα, των παρεχόμενων από τα κτηματολο-
γικά γραφεία υπηρεσιών και την εισήγηση για τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων.

4. Τα μέλη της επιτροπής παραδίδουν στο Δ.Σ. του Φο-
ρέα, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση πεπραγμένων. Το Δ.Σ. 
αξιολογεί τα μέλη της επιτροπής με βάση την παραπάνω 
έκθεση και, εάν η απόδοσή τους δεν κριθεί ικανοποιη-
τική, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις ή να εισηγείται 
στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη λύση της 
σχέσης του Φορέα με το μέλος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23

Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου 

μηχανικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό 

Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτη-
ματολόγιο αποκτάται με τη χορήγηση άδειας από το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (εφεξής «Φορέας») 
και την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμέ-
νων Μηχανικών που τηρείται από τον Φορέα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παρόν. Η ιδιότητα του διαπιστευμέ-
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νου μηχανικού είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 
μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα κατά 
την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184).

Άρθρο 24

Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το 

Κτηματολόγιο

Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για 
το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υπο-
ψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
προσόντα:

α) Να διαθέτει δίπλωμα μηχανικού ή ισότιμο τίτλο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με ανα-
γνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ 
εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθε-
σίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό 
δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,

β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,

γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο 
για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μετα-
βολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να το έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων που διενερ-
γούνται υπό την εποπτεία του Φορέα και με την πιστο-
ποίηση του Τ.Ε.Ε., και

δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονι-
κής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων 
γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που 
έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 
(Α’ 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν 
τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα. 

Άρθρο 25

Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού 

για το Κτηματολόγιο

1. Ο διαπιστευμένος μηχανικός αναλαμβάνει και εκτε-
λεί τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη σύνταξη τεχνικής εισήγησης για την ενημέρωση 
των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω εγγραπτέας 
προς καταχώριση πράξης ή τη διόρθωσή τους κατά τα 
προβλεπόμενα στον ν. 2664/1998 (Α’ 275), σύμφωνα με 
τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών που 
έχει συντάξει ο ίδιος,

β) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμε-
τρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής 
έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που 
επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση των 
εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων, 

γ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμε-
τρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής 
έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που 
επισυνάπτονται στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρ-
θωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα 
κτηματολογικά διαγράμματα, και

δ) τον έλεγχο συμβατότητας και πληρότητας των ψηφι-
ακών δεδομένων που υποβάλλονται από τους επισπεύ-
δοντες Φορείς για την καταχώριση στην κτηματολογι-
κή βάση διοικητικών πράξεων, όπως απαλλοτριώσεων, 
πράξεων εφαρμογής και αναδασμών.

2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και 
εκτελούν τις εργασίες της περ. α’ της παρ. 1, ύστερα από 
εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή 
πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμ-
μάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας 
για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Για τις περ. β’ έως και δ’ της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι 
μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές ερ-
γασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης 
που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των 
κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή 
ανάθεσης εργασιών του τελευταίου. 

Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μη-
τρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί 
στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη 
πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτημα-
τολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματο-
λογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβα-
νομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, 
της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται 
με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια από-
φαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των 
εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης 
πορίσματος.

Άρθρο 26

Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου 

των διαπιστευμένων μηχανικών για το 

Κτηματολόγιο

1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των 
διαπιστευμένων μηχανικών και της ορθής εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους ανατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία 
του Φορέα, που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9 του 
άρθρου 53 και διενεργείται στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων 
δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία.

2. Αν, κατά τον έλεγχο της παρ. 1, διαπιστωθεί ότι ο 
διαπιστευμένος μηχανικός εκπληρώνει πλημμελώς τα 
καθήκοντά του και διενεργεί παραβάσεις, όπως την ανα-
γραφή ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολο-
γητικών, την παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας ως προς τη χρήση των στοιχείων και 
των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση 
του έργου του ή τη μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του, 
συντάσσεται από την υπηρεσία της παρ. 1 έκθεση ελέγ-
χου που επιδίδεται με συστημένη επιστολή στον ελεγ-
χόμενο διαπιστευμένο μηχανικό, με την οποία καλείται 
σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 
(Α’ 45) ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 
27, προς το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση ελέγχου μετά 
του φακέλου.

3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη διαβίβα-
ση του φακέλου στο Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι και την 
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έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 28, δεν 
δύνανται να ανατίθενται, προσωρινά, στον διαπιστευ-
μένο μηχανικό οι εργασίες του άρθρου 25.

Άρθρο 27

Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

1. Συστήνεται στον Φορέα πενταμελές Εποπτικό Συμ-
βούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από: 

α) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθυντή Κτηματολογίου του Φορέα, με τον 
αναπληρωτή του,

γ) τον Υποδιευθυντή Διαχείρισης Χωρικών Δεδομέ-
νων της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα, με τον 
αναπληρωτή του,

δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με τους αναπληρωτές τους.

2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου 
εκτελεί υπάλληλος του Φορέα που ορίζεται με τον ανα-
πληρωτή του με την απόφαση της παρ. 1.

3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι 
τριετής. 

Άρθρο 28

Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου - 

Διοικητικές κυρώσεις

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο:
α) εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και 

διαβιβάζονται μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και 
τους φακέλους τους σύμφωνα με το άρθρο 26 και 

β) εισηγείται στο Δ.Σ. του Φορέα την επιβολή διοικη-
τικών κυρώσεων. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει το αρμόδιο πει-
θαρχικό όργανο του Τ.Ε.Ε. και, αν υπάρχουν ενδείξεις 
για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, τον αρμόδιο Ει-
σαγγελέα.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, για 
την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το 
είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που 
προκύπτουν από αυτήν, η επιφάνεια του γεωτεμαχίου 
και η αξία του και ο βαθμός της υπαιτιότητας του διαπι-
στευμένου μηχανικού, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές 
κυρώσεις:

α) χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκα-
τό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

β) αποκλεισμός του διαπιστευμένου μηχανικού από 
την ανάθεση όλων των εργασιών του άρθρου 25 για 
περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 

γ) οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού 
από το Μητρώο, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής. 

3. Κάθε διοικητική κύρωση που επιβάλλεται, καταχω-
ρίζεται στο Μητρώο. Τα χρηματικά πρόστιμα που επι-
βάλλονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του 
Φορέα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)].

4. Η οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανι-
κού από το Μητρώο επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση 
της άδειάς του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 29

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστή-
ριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών 
επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος 
Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 
22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την απλούστευση 
και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογη-
τικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφι-
κών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή 
κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. 

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληρο-
φοριακά συστήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά 
την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, 
και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρο-
νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) και 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία 
αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες δια-
λειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 
του ν. 4727/2020. 

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος 
που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με 
τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. 
Ο συμβολαιογράφος αυθεντικοποιείται, σε δεύτερο επί-
πεδο, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου 
Συμβολαιογράφων. Κατά την έκταση που αυτό προβλέ-
πεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να εξουσιοδοτούν τον συμβολαιογράφο, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη διενέργεια 
των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπη-
ρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 

4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται: α) 
να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την 
άντληση πληροφοριών από τους Φορείς της παρ. 2, β) να 
αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφο-
ριών και γ) να αναρτά ψηφιοποιημένα έντυπα έγγραφα 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυ-
νατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα 
ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και 
την πληρότητα αυτών. 

5. Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους 
Φορείς της παρ. 2 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται 
στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώ-
σεις. 
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Άρθρο 30

Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης 

και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του 

εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 - 

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του 

ν. 3937/2011 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του 
ν. 3937/2011 (Α’ 60) τροποποιείται ως προς τους συναρ-
μόδιους Υπουργούς και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η ενημέρωση και τήρηση των ορίων ΕΖΔ (Ειδικές 
Ζώνες Διαχείρισης) και ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) 
σε εθνικό επίπεδο ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δι-
αχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα θεσμοθετημένα όρια του εθνικού καταλόγου του 
ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, επικαι-
ροποιούνται με βάση τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία 
ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια.»

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 31

Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής 

πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή 

Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

1. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονο-
μασίες «myAuto» και «Audit-Car», οι οποίες παρέχονται 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδι-
οκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό 
χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους 
και σχετίζονται, ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης 
και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά 
βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής 
τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία 
αφορούν, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ 
και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστο-
ρικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, 
με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, 
ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση 
του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό 
έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του στο Μητρώο 
Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και θ) 
την επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν 
πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

3. Για τον σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρε-
σίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 

του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ιδίως του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευ-
θύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας. 

4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και 
παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια 
για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτών.

Άρθρο 32

Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσ-
σει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει 
ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και απο-
θήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής 
απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού 
προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα 
(G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκο-
πό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά 
μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους 
επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρ-
μογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του 
Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρ-
θρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υπο-
θέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση 
φωτογραφίας ή η υπογραφή. Ειδικότερα, το ψηφιακό αρ-
χείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής 
κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέω-
σης διπλώματος οδήγησης. Η είσοδος στην ψηφιακή 
υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών - 
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 
24 του ν. 4727/2020.

2. Mέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 1 παρέχεται 
σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να αποθηκεύσει, 
να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψη-
φιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως 
συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτο-
ποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.). 

3. Η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας από το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνο επεξερ-
γασίας, διενεργείται βάσει ρητής συγκατάθεσης του 
φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικό Κανο-
νισμό για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.) και τον 
ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της ανω-
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τέρω υπηρεσίας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 
4 του Γ.Κ.Π.Δ., είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εκτελούντες την επε-
ξεργασία που δύνανται να οριστούν από το Υπουργείο, 
καθώς και οι Φορείς του δημοσίου τομέα, αποκλειστικά 
και μόνον για τον σκοπό της παρ. 1, στο μέτρο που εξου-
σιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να χρησιμοποιή-
σουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

5. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και 
παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία σε συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια 
για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής.

6. Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό 
Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) για χρονικό διάστημα 
δύο (2) εβδομάδων. Εφόσον συσχετισθούν με τα στοι-
χεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα 
με την παρ. 2, τα αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό 
νέφος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέ-
ρα της συσχέτισης.

Άρθρο 33

Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής 

στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς 
διεκπεραίωση στα Κ.Ε.Π. μπορεί να γίνεται με χρήση 
ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στο έγγραφο, 
η οποία αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπόν αυτόν 
επέχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιό-
χειρη υπογραφή φυσικού προσώπου. Ως ψηφιοποιημένη 
ιδιόχειρη υπογραφή λογίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή που 
τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επι-
φάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας.

2. Σε περίπτωση εκτύπωσης εγγράφων με ψηφιοποιη-
μένη ιδιόχειρη υπογραφή της παρ. 1 ισχύουν τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 34

Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης 

Κυβερνοασφάλειας 

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κα-
θημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση 
των αρμοδιοτήτων αυτών, η Γενική Διεύθυνση Κυβερ-
νοασφάλειας δύναται να συγκροτεί συνεργεία υπαλλή-
λων από έτερες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από ειδική κατάρτιση 
που παρέχει η ίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Άρθρο 35
Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών 
πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό 
Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το 
Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό 
Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) - Προσθήκη 
παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

Στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται 
παρ. 11 ως εξής:

«11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., 
τηρούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο κα-
ταχωρίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και 
τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίστα-
ται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), 
το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευ-
σης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας 
(H-Cloud), αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6.»

Άρθρο 36
Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών 
συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα 
Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) - 
Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 
του ν. 4727/2020

Η παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
τροποποιείται ως προς τους αναφερόμενους Φορείς του 
άρθρου 87 και διαμορφώνεται ως εξής:

«54. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης πραγματοποιείται η εγκατάσταση των κεντρικών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφο-
ριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 
87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), 
των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητι-
κό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud), 
και των φορέων της παρ. 6 του άρθρου 87 στο Κυβερ-
νητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και καθορίζονται 
οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά 
πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των 
φορέων του δημοσίου τομέα, των παρόχων υπηρεσιών 
Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και οι απαραίτητες 
τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 
άρθρου 87.»

Άρθρο 37
Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας 
εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων 
αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για 
υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα 
Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του 
Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) - 
Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 
του ν. 4727/2020 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 56 του άρθρου 107 του 
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ν. 4727/2020 (Α’ 184) τροποποιείται ως προς τα Κυβερ-
νητικά Νέφη του άρθρου 87, προστίθεται νέο δεύτερο 
εδάφιο και η παρ. 56 διαμορφώνεται ως εξής:

«56. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση από την απαγό-
ρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρε-
τητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού 
από τους Φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους επείγουσας αντιμε-
τώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας 
κατάλληλης υποδομής στα Κυβερνητικά Νέφη του άρ-
θρου 87, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων 
του δημοσίου τομέα. Εφόσον πρόκειται, ειδικά, για υπο-
δομές του RE-Cloud ή του H-Cloud, η ανωτέρω αίτηση 
υποβάλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., 
αντίστοιχα, οι οποίες υποβάλλουν υποχρεωτικά τεκμη-
ριωμένη εισήγηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης, 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία εξετάζει τη χορήγηση των 
αιτημάτων εξαίρεσης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών 
από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. 
Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που 
ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε 
δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της εξαίρεσης.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»

Άρθρο 38

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την 

παραγωγή οπτικοακουστικών έργων - 

Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 

του ν. 4487/2017 

1. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 
(Α’ 116) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«1. Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την 
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγμα-
τοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και δεν ξεπερ-
νούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του 
οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής).

Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι εξής:
α. δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου, 

σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική 
επένδυση, 

β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που 
αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού 
έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοι-
κίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής,

γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,

δ. δαπάνες προμήθειας υλικών,
ε. δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του 

λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του 

ν. 4487/2017 τροποποιείται σύμφωνα με την περ. α’ της 
παρ. 1 και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέ-
ξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) 
ευρώ, για τις δαπάνες της παρ.  1, που αφορούν σε 
αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματι-
κά δικαιώματα για μουσική επένδυση ή σε περίπτωση 
ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, 
για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικό-
νων - φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και 
αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του 
εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων 
που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή 
άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη 
εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν πρόκειται για κράτος μη συνεργάσιμο κατά 
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)]. Η αξία των 
αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερ-
νά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνό-
λου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 
και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ευρώ.»

Άρθρο 39

Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και 

πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων 

επενδυτικών σχεδίων - Αντικατάσταση του 

άρθρου 30 του ν. 4487/2017 

Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης 
υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται από τακτικό τριμελές 
όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, που συστήνεται με 
απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις υποβολής μεγάλου όγκου 
επενδυτικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου 
μεγέθους, σημασίας ή πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με απόφασή του 
δύναται να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα όργανα 
ελέγχου και πιστοποίησης, τα οποία αποτελούνται από 
τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγε-
θος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού 
σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από 
το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης ερ-
γασίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών 
Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, καθώς και 
από υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών 
κινηματογραφικών ταινιών. 

2. Για κάθε όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, τακτι-
κό ή έκτακτο, ισχύουν τα εξής: α) σε κάθε όργανο ελέγ-
χου, ανεξαρτήτως αριθμού μελών, πρέπει να συμμετέ-
χει τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με 
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εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, β) 
στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που αφορούν 
στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στο όργανο 
ελέγχου και πιστοποίησης πρέπει να συμμετέχει ένας (1) 
υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο 
οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέ-
ντρου Κινηματογράφου. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου 
και πιστοποίησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυν-
ση του έργου των οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης 
μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές - εξωτερικοί συνερ-
γάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του οργάνου ελέγχου και 
πιστοποίησης και υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγή-
σεις σε αυτό, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του.

3. α. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 
έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υπο-
βάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση ελέγχου, που συνοδεύε-
ται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ’, 
προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρ. 4, 
ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η 
προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. 

β. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, 
επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πι-
στοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, 
να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) 
του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς 
ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των 
επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην Ελληνι-
κή Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό 
υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων 
δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23. 

γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυ-
τικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: γα) 
τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστι-
κά κριτήρια, γβ) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων 
στην παραγωγή, γγ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών 
γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικρά-
τεια, γδ) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία 
εξόφλησής τους, γε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου 
της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, 
γστ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποί-
ας βαρύνει τον δικαιούχο, γζ) οπτικοακουστικό υλικό 
που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμέ-
νου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής, γη) προ-
σκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που πιστοποιούν ότι δεν 
έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν 
στο στάδιο της υπαγωγής. 

4. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον 
Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιούν, την επόμενη εργάσι-
μη ημέρα, το Π.Σ.Κ.Ε. και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συστήνει και 

συγκροτεί έκτακτο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης 
για την αξιολόγηση της αίτησης. Το όργανο ελέγχου 
και πιστοποίησης ελέγχει αρχικώς τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαί-
νει στις εξής ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές 
ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται 
εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλεί-
ψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρμόδιο 
όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά 
το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) την ανάκληση 
της απόφασης υπαγωγής. Εντός είκοσι (20) ημερών 
από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε. εκδίδεται η ανωτέ-
ρω απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής ή αποφασίζεται 
ο περαιτέρω έλεγχος της αίτησης. Η διαδικασία ελέγ-
χου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση ελλείψεων, το 
χρονικό περιθώριο παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέ-
ον ημέρες. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πι-
στοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από 
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., 
ύστερα από γραπτή εισήγηση του οργάνου ελέγχου. Με 
το πέρας των εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση 
του Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ε.Κ.ΟΜ.Ε. εκδίδει απόφαση μερικής πιστοποίησης εάν 
δεν έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου και το όργανο ελέγχου και πι-
στοποίησης διαπιστώσει σημαντική συμμόρφωση του 
επενδυτικού σχεδίου ως προς την πληρότητα και νομιμό-
τητα των δικαιολογητικών της περ. γ’ της παρ. 3. Με την 
απόφαση αυτή εκταμιεύεται κατ’ ελάχιστο το σαράντα 
τοις εκατό (40%) του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης. Το 
ποσό αυτό αφορά, ιδίως, στις εξής κατηγορίες δαπανών: 
α) αμοιβές συνεργείου, ηθοποιών, εκτελεστή παραγω-
γής, β) σχεδιασμό και υλοποίηση παραγωγής, γ) τεχνικό 
εξοπλισμό και δ) μοντάζ- επεξεργασία. 

5. O Φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αι-
τηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίω-
σης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει 
με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αί-
τηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή 
απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. γα’, γδ’ 
και γε’ της περ. γ’ της παρ. 3, καθώς και σχετική έκθεση 
από ορκωτό λογιστή του Φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου. Το όργανο ελέγχου της παρ. 1 ελέγχει την αίτηση 
και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή μη της προσωρινής βεβαί-
ωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά 
και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του 
δεύτερου εδαφίου και υπό την αίρεση της πιστοποίησης 
της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με 
την παρ. 1. Στην περίπτωση που ο Φορέας του επενδυ-
τικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του 
δίνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να 
αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε 
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περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς 
της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.»

Άρθρο 40

Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών 

Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας 

Ελέγχου Έργων - Προσθήκη άρθρου 35Α 

στον ν. 4487/2017

Μετά το άρθρο 35 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) προστί-
θεται άρθρο 35Α ως εξής:

«Άρθρο 35Α
Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών 
και Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων

1. Συστήνεται Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακου-
στικών Έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στο οποίο εγγράφονται τα 
πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη 
στα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 30. 
Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αναρτάται στις ιστοσε-
λίδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφε-
ρομένων στην Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων που δημιουρ-
γείται για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

2. Στο Μητρώο εγγράφονται ιδιώτες, μόνιμοι υπάλλη-
λοι ή υπάλληλοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή δημόσιοι λει-
τουργοί. Απαραίτητα προσόντα για την εγγραφή είναι: 
α) η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
ημεδαπής ή ισότιμου αλλοδαπού τίτλου με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τις ελεγκτικές δραστηριότητες ή 
β) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα 
της αξιολόγησης και του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων ή 
γ) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα 
της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Στη δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ορι-
σθούν πρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλό-
τητας και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Δεν δύνανται να 
εγγράφονται στο Μητρώο ιδιώτες οι οποίοι εργάζονται 
σε νομικά πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα στον 
οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός της Εθνικής 
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (Β’ 2149), όπως εκάστο-
τε ισχύει, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες: α) 59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, β) 59.12 Υπηρε-
σίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και γ) 
62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών 
υπολογιστή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δημοσιεύεται έως την 30ή.9.2021. 

3. Η διενέργεια των ελέγχων υποστηρίζεται από την 
Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων, η οποία διασυνδέεται με 
το ανωτέρω Μητρώο με σκοπό την άντληση μελών 
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των 

ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και 
των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκδί-
δεται Οδηγός Ελέγχου και Δεοντολογίας Ελεγκτών από 
το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως αρμόδιος Φορέας, μεριμνά 
για την κατάρτιση και επιμόρφωση των ελεγκτών και την 
περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. 

4. Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοα-
κουστικών Έργων υπέχουν υποχρέωση υποβολής Δή-
λωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικο-
νομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τον ν. 3213/2003 
(Α’ 309).» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Άρθρο 41

Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της 

Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο 

Ραδιοσυχνοτήτων - Τροποποίηση της περ. ιδ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020 

Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. ιδ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 113 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται νέα 
εδάφια τρίτο και τέταρτο και η περ. ιδ’ διαμορφώνεται 
ως εξής:

«ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδι-
οσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική 
σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι 
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκει-
μένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του άρθρου 114, θέματα που αφορούν την οργάνωση, 
λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, 
καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του 
παρόντος. Προκειμένου να ασκήσει τις ανωτέρω αρ-
μοδιότητες, ιδίως όταν απαιτείται άμεση και επείγουσα 
πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο για τον έλεγχο και την 
αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήμιων παρεμ-
βολών και την εύρεση διαθέσιμων συχνοτήτων για τις 
ανάγκες αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών και φυσικών καταστροφών, ή όταν απαιτείται 
επείγουσα συνδρομή στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Εθνικής Άμυνας, εφόσον δεν είναι δυνατή 
η προαναφερόμενη διασύνδεσή τους στο Μητρώο, η 
Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει σε λειτουργία το σύστημα επιφυλακής, ενερ-
γό και ετοιμότητας, των αρμόδιων για την πρόσβαση 
στο ανωτέρω Μητρώο οργανικών μονάδων της. Για τη 
θέση σε επιφυλακή του αρμόδιου προσωπικού εφαρ-
μόζονται τα οριζόμενα στην περ. κδ’ του άρθρου 12 του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82). Έχει πλήρη και επιγραμμική σύνδεση 
και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης στο Μητρώο 
Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4053/2012 (Α’ 44).» 
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Άρθρο 42

Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού 

Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας 

Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) - Τροποποίηση της 

περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

Μετά το δέκατο έβδομο εδάφιο της περ. κ’ του άρθρου 
12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) προστίθενται δύο νέα εδάφια 
και η περ. κ’ του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

Για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί συ-
νεργεία ελέγχου, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές 
αυτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει 
κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατά-
ξεως αυτής. Καθιερώνεται σύστημα επιφυλακής (ενερ-
γού και ετοιμότητας) του προσωπικού του Τμήματος 
Εποπτείας της Διεύθυνσης φάσματος και των Περιφερει-
ακών Γραφείων της Ε.Ε.Τ.Τ., που έχουν αρμοδιότητα την 
εποπτεία του Φάσματος, με στόχο την άμεση αντιμετώ-
πιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της ανθρώπινης ζωής και αφορά ιδίως τα συστήματα 
αεροναυτιλίας, ναυσιπλοΐας, σωμάτων ασφαλείας και 
σωμάτων Στρατού. Το προσωπικό που είναι σε επιφυ-
λακή, μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλες σοβαρές 
περιπτώσεις, μετά από σχετική εντολή από τον Πρόεδρο 
της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία 
τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επι-
φυλακή έχουν λάβει εντολή για την εκκίνηση της δια-
δικασίας εξεύρεσης λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα 
παρεμβολής, μέσω όλων των διαθέσιμων μετρητικών 
διατάξεων που διαθέτει η Ε.Ε.Τ.Τ.

Επιφυλακή ετοιμότητας νοείται η κατάσταση κατά την 
οποία τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι 
σε επιφυλακή είναι προσβάσιμα μέσω υπηρεσιακών 
τηλεφώνων και διαθέσιμα προς άμεση ενεργοποίηση, 
με στόχο την επίλυση προβλημάτων από παρεμβολές.

Η συμμετοχή των στελεχών των αρμοδίων οργανικών 
μονάδων (Τμήμα Εποπτείας Φάσματος και Περιφερεια-
κών Γραφείων) στο σύστημα επιφυλακής που καθιερώ-
νεται με την παρούσα διάταξη, είναι υποχρεωτική και 
γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες 
που ορίζονται από απόφαση του προϊσταμένου της Δι-
εύθυνσης Φάσματος για κάθε μονάδα.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος επιφυλα-
κής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε 
σχετική λεπτομέρεια.

Το ωρομίσθιο των ενεργών επιφυλακών υπολογίζεται 
με συντελεστή 0,0057 επί του βασικού μισθού που κα-
τέχει ο δικαιούχος.

Η συνολική αμοιβή για κάθε μέλος ενεργοποιούμενου 
κλιμακίου επιφυλακής προσδιορίζεται ανάλογα με τη 
διάρκειά της με το εξής ωρομίσθιο:

α. Για επιφυλακή ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η 
ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τις αντίστοιχες 
ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή επιφυλακή καθημερινής, από 22η ώρα 
μέχρι την 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δε-
καπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτε-
ρινής απασχόλησης.

γ. Για ημερήσια επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, από 6η μέχρι 22 η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες 
απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξη-
μένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες 
ώρες απασχόλησης.

Το ωρομίσθιο για κάθε επιφυλακή ετοιμότητας ορίζε-
ται στα πενήντα εκατοστά του αντίστοιχου ωρομισθίου 
ενεργούς επιφυλακής.

Ανεξαρτήτως των ωρών επιφυλακής, τα στελέχη της 
Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι υπόχρεοι επιφυλακής δεν μπορούν να 
λαμβάνουν μηνιαίως μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή 
που αντιστοιχεί σε 7 επιφυλακές ετοιμότητας (5 Καθη-
μερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα), μη 
τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Για τον ίδιο σκοπό, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς 
σταθμούς εποπτείας φάσματος, με τρόπον ώστε να επι-
τυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. 
Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης χώρου για την εγκατά-
σταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Δια-
χείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) της Ε.Ε.Τ.Τ. 
διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσί-
ευση προκήρυξης διαγωνισμού μετά από προηγούμενη 
ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης. Εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση 
και λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού και κατασκευών 
κεραιών υλοποιούνται από τον εκμισθωτή του χώρου 
ή τον υφιστάμενο πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών - 
μισθωτή, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, 
ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του 
φάσματος. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των 
ελεγκτικών καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ., τα υπηρεσιακά της 
οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν 
ειδικές σημάνσεις, διακριτικά και ειδικές πινακίδες κυ-
κλοφορίας κρατικών οχημάτων.

Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νο-
μοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών 
οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκλη-
ση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 
Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών 
απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από 
συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η 
καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού 
παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.. 
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Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 30.»

Άρθρο 43

Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη 

διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης 

κατασκευών κεραιών που αφορούν στην 

αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοφάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 
(Α’ 53) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 1 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«1. Για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων 
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167) και την ανάπτυξη του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών 
(ΣΗΛΥΑ) μπορούν να απασχολούνται στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ., 
ιδίως, εφόσον απασχολούνται σε σχετικό αντικείμενο ή 
διαθέτουν σχετική εμπειρία, εκτός του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κα-
θορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή παραδοτέο 
έργο, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 9 του άρθρου 
21 του ν. 4354/2015, το ύψος της οποίας δεν δύναται 
να υπερβαίνει το οριζόμενο στο τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Οι σχετικές δα-
πάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της 
Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση 
των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που 
αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος που χορηγήθηκαν κατά τον διαγωνισμό 
για τη χορήγηση φάσματος 5G, καθώς και των αιτημά-
των αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της παρ. 7 του 
άρθρου 39 του ν. 4635/2019. Για κάθε μέλος συλλογικού 
οργάνου, που συγκροτείται προς τον σκοπό του προη-
γούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε 
περισσότερα από δύο (2) κατά τα ανωτέρω συγκροτού-
μενα συλλογικά όργανα ανά έτος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 44

Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων 

δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών - 

Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 27 του ν. 4635/2019 

Στο τέλος της περ β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 27 διαμορφώνεται ως εξής: 

«β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ. α’, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου 
εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και 
σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια 

των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων 
για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., 
επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων απαραίτητων 
για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών 
κεραίας σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μικρότερο των πε-
ντακοσίων (500) τ.μ. και σε απόσταση μικρότερη των 
πέντε (5) μέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφο-
λογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων 
σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την 
εκπλήρωση των ως άνω όρων. Η παρέκκλιση του προη-
γούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις υφιστάμενες 
δομικές κατασκευές κεραιών του άρθρου 34, καθώς και 
τις τροποποιήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται σχετική 
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον δεν υπάρχουν δομικές αλ-
λαγές.»

Άρθρο 45

Κατασκευές πάνω από το κτίριο - 

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 

του ν. 4067/2012 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), 
ως προς τις επιτρεπτές κατασκευές πάνω από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, προστίθεται περ. η’ 
ως εξής: 

«η) η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την πα-
ροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 
27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).»

2. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του 
ν. 4067/2012 προστίθεται η φράση «και κατασκευών 
κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» και 
η παρ. 3 διαμορφώνεται εξής:

«3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της 
περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η 
τοποθέτηση:

α. αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, κεραίας κινητής επικοινωνίας και κατα-
σκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

β. τεχνικών συστημάτων αξιοποίησης αιολικής ενέρ-
γειας και σταθμών HEPOS,

γ. κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετά-
σματα) σε υφιστάμενα ειδικά κτίρια για την απόσβεση 
ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού. 
Οι κατασκευές αυτές τοποθετούνται σε απόσταση του-
λάχιστον μισού (0,50) μ. από κάθε όψη του κτιρίου και 
έχουν μέγιστο ύψος τρεισήμισι (3,50) μ. μαζί με τη βάση 
στήριξής τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’ 

Άρθρο 46

Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς 

Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 

Ινστιτούτα και τις Εταιρείες Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

Στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 85, της παρ. 3 
του άρθρου 86, της παρ. 10 του άρθρου 87 και της παρ. 5 
του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) εντάσσονται οι 
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Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 
50 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα Ερευνητικά Πανεπιστη-
μιακά Ινστιτούτα των Α.Ε.Ι. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 
οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας 
των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 47

Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 

για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας 

εμπιστοσύνης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 

57 του ν. 4727/2020 

Στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται 
παρ. 3 ως εξής:

«3. Η εξακρίβωση της γνησιότητας και των στοιχείων 
των εγγράφων ταυτοποίησης κατά τη διενέργεια της εξ 
αποστάσεως ταυτοποίησης και της πιστοποίησης μπορεί 
να γίνει μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών 
συστημάτων των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης με 
τα κάτωθι ιδίως πληροφοριακά συστήματα φορέων του 
Δημόσιου Τομέα:

α. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Δελτίων 
Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Διαβατη-
ρίων της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου,

δ. τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που εκ-
δίδουν τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

ε. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τη διαλειτουργικότητα αυτή ισχύουν αναλογικά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 84 και στην παρ. 51 του άρθρου 
107.»

Άρθρο 48

Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της 

διαδικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της 

παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α’ 25), 
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της υποπαρ. 1, 
αντικαθίσταται η υποπαρ. 2, αντικαθίστανται το δεύτερο 
και το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7 με ένα νέο δεύτερο 
εδάφιο, και η παρ. 10Α διαμορφώνεται ως εξής:

«10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον: 
α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή 
προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη-
σίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής 
ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν 
ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά μέσω συ-
γκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευ-
θύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή 
ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη, 
χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε 
τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικο-
ποιητή και

γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμε-
σου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρ-
θωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαι-
ούχο, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να διατάξει 
τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο εντοπιστή 
πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου 
(IP address) ή όνομα τομέα (domain name), σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Για τη λήψη της 
απόφασης αρκεί η, εκ μέρους της Επιτροπής, πιθανο-
λόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων, κατά τα 
αναφερόμενα στις περ. α’ και β’.

2. α) Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επι-
τροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγο-
νότος. Αν η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει 
απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης 
στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιε-
χόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει 
η Επιτροπή πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύ-
ση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη 
της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από 
δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. 
Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο αποστέλλουν δηλώσεις για 
συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επι-
τροπής στην αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η απόφαση 
της Επιτροπής δύναται να επιβάλει τη διακοπή πρόσβα-
σης σε ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου, ακόμη και 
εάν η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται από ονόματα 
χώρου τρίτου ή επόμενου επιπέδου. Η απόφαση της Επι-
τροπής εκδίδεται και αποστέλλεται το αργότερο είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονό-
τος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον δικαιούχο 
στους παρόχους πρόσβασης και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα 
με τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 7. Μετά τη διακοπή 
της πρόσβασης στο περιεχόμενο από τους παρόχους, η 
Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφαση στους διαχειριστές 
και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ιστο-
τόπων ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της 
ταυτότητάς τους. 

β) Σε περίπτωση παραβίασης απόφασης της Επι-
τροπής, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της πα-
ρούσας, καθώς και σε περίπτωση της, καθ’ οιονδήποτε 
τεχνικό τρόπο, επανάληψης της προσβολής των δικαιω-
μάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η εν λόγω 
απόφαση της Επιτροπής, ο δικαιούχος μπορεί να υπο-
βάλει συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά 
με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της 
προσβολής, χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. 
Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται 
η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιον-
δήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των 
δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η 
απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή εκδίδει, εφόσον 
παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματική σχετική πράξη. 
Η εφαρμογή της συμπληρωματικής πράξης του προ-
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ηγούμενου εδαφίου υλοποιείται με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην περ. α’.

γ) Η απόφαση της Επιτροπής για διακοπή πρόσβασης 
της παράνομης μετάδοσης εκτείνεται πέρα από κάθε 
εντοπιστή πόρων (URL), διεύθυνση διαδικτυακού πρω-
τοκόλλου (IP address), όνομα χώρου (domain name), για 
τα οποία ρητά γίνεται μνεία στην απόφαση και σε κάθε 
άλλο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυα-
κού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain 
name) τυχόν μεταφερθεί η παράνομη μετάδοση μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης. Για τον λόγο αυτό, 
εάν καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, η παράνομη μετά-
δοση μεταφερθεί μετά την έκδοση της απόφασης της 
Επιτροπής σε νέο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση 
διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου 
(domain name), ο δικαιούχος υποβάλλει προς την αρμό-
δια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., με κοινοποίηση στην Επιτροπή, 
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της 
απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς χρο-
νικό περιορισμό αναφορικά με την προθεσμία υποβο-
λής τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και 
χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από 
τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση 
απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό 
τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή 
του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επι-
τροπής, η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ. δίνει αμελλητί 
εντολή με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 
για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές 
πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλ-
λου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) 
και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 
Επιτροπή. Η εντολή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση σχετικής 
συμπληρωματικής απόφασης από την Επιτροπή, η οποία 
εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός. Οι πάροχοι υπηρεσι-
ών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών 
άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να 
διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός της 
προθεσμίας που ορίζει η εντολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών 
από την αποστολή της εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Επιτροπή, 
μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη 
ιδίως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον δικαιού-
χο και την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ., 
εκδίδει συμπληρωματική πράξη επί της αρχικής απόφα-
σης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τα συμπληρωματικά 
στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί. Η πράξη του προη-
γούμενου εδαφίου κοινοποιείται από την Επιτροπή στον 
δικαιούχο του δικαιώματος, στους παρόχους πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των 
αναφερόμενων σε αυτήν εντοπιστών πόρων (URL) ή ονο-
μάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητας 
των τελευταίων.

3. Ο δικαιούχος δύναται, το αργότερο μέχρι την έκδο-
ση απόφασης της Επιτροπής, να προσκομίζει ενώπιόν 
της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων 
τομέα (domain names), των ενιαίων εντοπιστών πόρων 
(URL) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου 

(IP addresses), μέσω των οποίων πιθανολογείται η διε-
νέργεια της προσβολής.

4. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή 
ονομάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της 
Επιτροπής, μπορούν να προσφύγουν κατ’ αυτής ενώπι-
ον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10) 
ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς 
αυτούς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την 
εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
μη άσκησης προσφυγής εντός της άνω προθεσμίας ή σε 
περίπτωση δικαστικής απόρριψης αυτής, η διακοπή της 
πρόσβασης που διατάχθηκε με την απόφαση καθίσταται 
αμετάκλητη.

5. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής, λόγω 
διαπίστωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέ-
τρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο δικαιούχος που 
αιτήθηκε την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οφεί-
λει αποζημίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των 
ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου που άσκησαν την προ-
σφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. 
Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο προσήκον, 
ανάλογα με τις περιστάσεις, μέτρο, με συνεκτίμηση και 
της εύλογης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του δικαι-
ούχου.

6. Για την εξέταση της αίτησης της παρ. 1 επιβάλλεται 
τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται 
ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αίτηση του δικαιού-
χου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο 
καταβολής του τέλους.

7. Στην Επιτροπή τηρείται Ειδικό Μητρώο Παρόχων, 
στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: όνομα, 
επωνυμία, διακριτικός τίτλος και ηλεκτρονική διεύθυνση 
του παρόχου και του εκπροσώπου του. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβι-
βάζει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή και ενημερώνει 
την Επιτροπή κάθε φορά που επέρχονται μεταβολές σε 
επιμέρους στοιχεία του Μητρώου. 

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας συμ-
μόρφωσης των παρόχων με το διατακτικό της απόφα-
σης της παρ. 1 και με την υποχρέωση ενημέρωσης και 
επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 7, εφαρμόζεται 
η παρ. 11.»

Άρθρο 49

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών 

ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται 

ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες 

κτηματολογικές εγγραφές

1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής 
αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, τα 
οποία καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές 
ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση 
των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ν. 2664/1998 (Α’ 275) και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 
του ίδιου νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντί-
στοιχο Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία μεριμνούν 
για τη σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία μετά 
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την προσκόμιση από τον οικείο Ο.Τ.Α. διαπιστωτικής 
πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου Ο.Τ.Α. και 
τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ακίνητα της παρ. 1, των οποίων οι πρώτες εγγραφές 
δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων περί διόρθωσης προδήλων σφαλ-
μάτων, δύνανται να καταχωριστούν ως ανήκοντα στους 
οικείους Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, κατόπιν παροχής ρητής 
συναίνεσης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η δυνατότητα αμφισβήτησης της ως άνω 
καταχώρισης από άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού Δημο-
σίου εντός της νόμιμης προθεσμίας διατηρείται ακέραιη.

Άρθρο 50

Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου 

Διαδικασιών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 

του ν. 4727/2020

Στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται 
παρ. 5 ως εξής: 

«5. Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών τίθεται σε λειτουρ-
γία με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης.»

Άρθρο 51

Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής λει-
τουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου και των 
στεγαζομένων σε αυτό Υποθηκοφυλακείων Χάλκης και 
Τήλου, η παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο των 
αιτήσεων και αγωγών, που αφορούν εγγραπτέα δικαιώ-
ματα και πράξεις επί ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότη-
τας των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός τριάντα (30) ημερών 
από την άσκησή τους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 52 του Κανονισμού Δωδεκανήσου 132/1929 
και το άρθρο 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 
503/1985, A’ 182), λογίζεται ως νομότυπη και εμπρόθε-
σμη αίτηση προς καταχώριση (εγγραφή) των σχετικών 
ενδίκων βοηθημάτων.

Άρθρο 52

Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 

και ΕΑΤΕ - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του 

ν. 4727/2020

Στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται 
παρ. 7 και το άρθρο 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

1. Το «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συστήνεται 
από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» του άρθρου 93, με 
τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμ-
μετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54).

2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει 
από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προ-

έρχονται από τον διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για 
τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, M, 
1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High, H, >6GHz) ζώνες 
συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική δια-
γωνιστική διαδικασία. Η ανωτέρω άπαξ χρηματοδότηση 
για το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» αφορά απο-
κλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού 
για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδι-
οσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύ-
ουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Σε περίπτωση που 
το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια 
του σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο 
ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου 
Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομ-
μυρίων (3.000.000) ευρώ από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Σε τέτοια 
περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του 
«Ταμείου Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού 
για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή-
των κατά τα ως άνω, το ποσό των τριών εκατομμυρίων 
(3.000.000) ευρώ επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..

3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται 
να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό 
τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποι-
ούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και 
υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές 
με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακό-
λουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), 
μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ 
άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, 
υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαι-
στός» μπορεί:

α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, 
στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν 
είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγμα-
τεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης 
(Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή 
άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης 
των ως άνω κινητών αξιών,

β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κι-
νητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή 
διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει 
σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν 
δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, 
κατά τον χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό 
του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω 
επιχειρήσεων,

γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων 
με την επιφύλαξη του ορίου της περ. β’, εφόσον πρόκει-
ται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες 
εισηγμένων εταιρειών, εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω 
περ. α’, β’ και γ’, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται 
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στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρε-
σιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με 
αυτές) στην Ελλάδα, και

δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.
6. Κατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέ-

πει ειδικότερη διάταξη, για τη διαχείριση του «Ταμείου 
Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 
(Α’ 54).

7. Με σύμβαση, που δύναται να συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους 
Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Α.Τ.Ε.), ανατίθενται στην 
Ε.Α.Τ.Ε., ως εντολοδόχο και για λογαριασμό του Ελληνι-
κού Δημοσίου, η παρακολούθηση και η υλοποίηση της 
συμμετοχής του Δημοσίου στο «Ταμείο Φαιστός» της 
παρ. 1. Στην εν λόγω σύμβαση καθορίζονται το περιε-
χόμενο της εντολής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των μερών σχετικά με την εκτέλεση της εντολής, καθώς 
και κάθε άλλο ζήτημα που συντείνει στη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.»

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών 
διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η έναρξη της υποχρέ-
ωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την κατάρτιση και 
την τήρηση του Μητρώου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται 
οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδό-
τησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων του άρθρου 12 
περί επιμόρφωσης κτηματολογικών δικαστών.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο» κατανέμονται οι θέσεις των δικηγόρων της 
παρ. 3 του άρθρου 18, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανά-
γκες, στα επιμέρους κτηματολογικά γραφεία του Φορέα 
και στα υποκαταστήματα αυτών.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή 
των αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολο-
γικών στοιχείων και των δηλώσεων μεταβολής εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
19, και για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των 
ακινήτων που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του 
Κτηματολογίου Πρωτευούσης. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, ο τρόπος 

απόδειξής τους και η διαδικασία επιλογής των μελών 
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο», εξειδικεύονται το αντικείμενο, ο τρόπος 
άσκησης των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία της, προ-
στίθενται νέες αρμοδιότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 22.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το ύψος της 
αμοιβής των μελών της επιτροπής του άρθρου 22 και 
κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο» ρυθμίζονται ο τρόπος παρακολούθησης, 
εξέτασης και πιστοποίησης και κάθε άλλο θέμα για τη 
διεξαγωγή των σεμιναρίων και των εξετάσεων που απαι-
τούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του διαπιστευ-
μένου μηχανικού για το κτηματολόγιο, σύμφωνα με την 
περ γ’ του άρθρου 24.

8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο» καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων 
ηλεκτρονικών υποβολών ψηφιακών τοπογραφικών δι-
αγραμμάτων της περ. δ’ του άρθρου 24 και κάθε άλλο 
θέμα για την παρακολούθηση από τον Φορέα της δια-
δικασίας ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των δι-
απιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο και την 
άσκηση των καθηκόντων τους, τη λήψη της άδειας και 
τον χρόνο ισχύος της και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζη-
τήματα σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση του Ειδι-
κού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών, το ύψος της 
αμοιβής των διαπιστευμένων μηχανικών, την εκτέλεση 
και εποπτεία των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, τη συγκρότηση και 
λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου, τις διοικητικές 
κυρώσεις ανά είδος παράβασης, τον κώδικα δεοντολο-
γίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομε-
ρειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου 
Ε’ του Μέρους Α’.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», δύναται να καθορίζονται ει-
δικότερα προσόντα ως προϋπόθεση για τη λήψη άδειας 
διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετι-
κά με την ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του άρθρου 29, όπως οι κατηγορίες των 
αντλούμενων εγγράφων ή πληροφοριών, οι αναγκαίες 
διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα 
του Δημόσιου Τομέα, η διαδικασία εξουσιοδότησης των 
χρηστών για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την 
πλατφόρμα υπηρεσιών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 
ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου 29.
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Άρθρο 54

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, του καθ’ ύλην 
αρμόδιου υπουργού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμί-
ζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη 
και λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών «myAuto» και 
«Audit-Car», όπως οι κατηγορίες των χρηστών, η διαδι-
κασία πρόσβασης σε αυτές, οι πρόσθετες κατηγορίες 
πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται, οι αρμόδιες 
ελεγκτικές αρχές που αποκτούν πρόσβαση στις πληρο-
φορίες των οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
«Audit-Car» και οι κατηγορίες πληροφοριών στις οποίες 
αποκτά πρόσβαση κάθε ελεγκτική αρχή, οι αναγκαίες 
διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων του Δημόσιου Τομέα, τα οργανωτικά και τεχνικά 
μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του άρθρου 31.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η 
λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», τα ει-
δικότερα ζητήματα αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση 
στην ψηφιακή υπηρεσία, η διαδικασία και οι απαιτήσεις 
για την πιστοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων 
και την εξουσιοδότηση του προσωπικού τους, οι προ-
ϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφόρτωσης των ψηφια-
κών αρχείων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες 
φωτογράφους, οι όροι και η διαδικασία συσχέτισης αυ-
τών με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού 
προσώπου, η διαδικασία ενημέρωσης και διαγραφής 
των ψηφιακών αρχείων, οι απαιτούμενες διαλειτουργι-
κότητες του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής 
υπηρεσίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρ-
μογές, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του άρθρου 32.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού κα-
θορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και 
αξιοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από 
άλλους Φορείς του Δημόσιου Τομέα. 

Άρθρο 55

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται κάθε ειδικότερη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 34.

2. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ειδικού 
Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων διαπι-
στώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αποζημίωση 
των ιδιωτών - μελών του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών 
Οπτικοακουστικών Έργων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56

Καταργούμενες διατάξεις

Το έβδομο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
3 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) περί έκδοσης Προεδρικού 
Διατάγματος για τη σύσταση Ειδικού Μητρώου διαπι-
στευμένων μηχανικών, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 57

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων - 

Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε. - Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ 

και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της 

παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 
18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) τροποποιείται το δεύτερο 
εδάφιο ως προς την κατανομή της δαπάνης και τη μετα-
φορά των σχετικών πιστώσεων, τα τρία τελευταία εδάφια 
αντικαθίστανται με πέντε νέα εδάφια και η υποπερ. ββ) 
διαμορφώνεται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, 
αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό: α) των σχο-
λικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύ-
τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό 
προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης 
με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους 
οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής 
της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
(Α’ 280), που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού 
Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α’ και του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό της 
περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για 
το προσωπικό της περ. α) από ειδική πίστωση που εγγρά-
φεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
και κατανέμεται κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις 
πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες 
μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον 
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασί-
ας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 
(Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 
(Α’ 6), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις 
αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπε-
ται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), 
περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.
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Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιο-
ρισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) 
εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσας. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η δια-
δικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και 
οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. 
προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατά-
ταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι θα προ-
κύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων 
δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.» 

2. H υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 
του ν. 3870/2010 καταργείται.

Άρθρο 58

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων

της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβου-
λίου (Α’ 280), που χορηγήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 
και σε νομικά πρόσωπα αυτών, και των οποίων η ισχύς 
λήγει ή έληξε εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 10.9.2021, κατά πα-
ρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4305/2014 
(Α’ 237). 

Άρθρο 59

Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη 
διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως και για το 
προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με 
συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων 
αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενει-
ακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
καθώς και της μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2021-2027. 

Άρθρο 60

Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 

2021-2022 

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του 
σχολικού έτους 2021-2022 διαγωνισμών, τους οποίους 
προκήρυξαν οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δη-
μοσίων σχολείων, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ 
εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την 
ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων 
στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδό-
χους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την 
υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αρ-
γότερο μέχρι τις 30.6.2022.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να 
προκηρύξουν διαγωνισμούς,

β) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανά-
δοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η οικονομική επι-
τροπή μπορεί, με απόφασή της, να παρατείνει έως τις 
30.6.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε 
ισχύ στις 30.6.2021. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν 
αναστέλλονται και οι παραταθείσες συμβάσεις λύονται 
αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστι-
κών αναδόχων.

Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η 
παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η οικονομική 
επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αι-
τιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
ν.  4412/2016 (Α’  147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια 
οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου 
ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων 
περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από 
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια, 
για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι 
υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, ακο-
λουθείται η διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 
κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ. και αν είτε πάλι δεν υποβληθούν προσφορές είτε 
οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν μη κατάλληλες, 
τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, 
να τροποποιήσει και να παρατείνει έως τις 30.6.2022, 
την εκτέλεση σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021.

Στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες ανάγκες μετά 
από την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οικονομική 
επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αι-
τιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομι-
κότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγω-
νισμού, κατ’ εξαίρεσην των κειμένων διατάξεων περί 
έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολεί-
ων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το 
σχολικό έτος 2021-2022, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη 
σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο 
οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του 
την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον 
το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την 
απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος 
εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη με-
γίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή 
της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 4217).

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειο-
δοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μα-
θητών των παρ. 1 και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον 
ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε 
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φυσική μορφή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, μετά 
από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Άρθρο 61

Ρυθμίσεις για το προσωπικό των 

πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων 

εταιρειών Ο.Τ.Α.

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 
(Α’ 53), ως προς το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν εφαρμόζονται για 
τις συναφθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4735/2020 
(Α’ 197) συμβάσεις προσωπικού των αναπτυξιακών εται-
ρειών της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). 

Άρθρο 62

Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19

Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 
και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 
(Α’  214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 
1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από 
τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της 
οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμ-
βάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 
εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχο-
λούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο 
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 
164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 63

Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατη-
μορίων για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκο-
χρεολυτικών δόσεων δανείων, που έχουν χορηγηθεί 
αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Η εξόφληση των πέντε 
(5) ενδεκατημορίων, των οποίων η παρακράτηση ανα-
στέλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, 
πραγματοποιείται άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 
του έτους 2022.

Άρθρο 64

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - 

Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) παρατείνονται από τη λήξη τους 
έως την 31η.12.2021 και το άρθρο διαμορφώνεται ως 
εξής:

«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 

99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφά-
λειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται 
από τη λήξη της έως την 31η.12.2021 για τις εξής περι-
πτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδο-
μικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, 
τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγρα-
φο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα 
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, 
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και 
Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και 
του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) 
ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμ-
φωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ 
και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι-
ακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οι-
κοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα 
κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 
έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομη-
νία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους 
συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία 
«Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του 
Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του 
π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρ-
τημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ 
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του 
π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του π.δ. 
99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως 
προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το πα-
ραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της 
έως την 31η.12.2021.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστο-
ποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή 
της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα 
στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια 
που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών 
στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του 
άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της 
έως την 31η.12.2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω 
αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.» 

Άρθρο 65

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού 

των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

1. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
ως προς τη διάθεση ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων για 
την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήμων, 
παρατείνεται από τη λήξη της και για τον εκτελούμενο 
προϋπολογισμό του έτους 2021, έως την 30ή.9.2021.
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2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού 
τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο 
εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
106 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), ως προς τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, 
παρατείνεται από τη λήξη της για όσο χρονικό διάστη-
μα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021.

3. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται 
η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021, 
οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δύ-
νανται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με 
μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, 
ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπη-
ρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από 
το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66 

Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας 

Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού - Τροποποίηση του ν. 4639/2019 

και του ν. 4598/2019 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 3 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου δέ-
κατου ένατου του ν. 4639/2019 (Α’ 185) τροποποιούνται 
οι αναφερόμενες διατάξεις και το άρθρο δέκατο ένατο 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο δέκατο ένατο
Θέση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
εκκαθάριση

1. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «Ταμείο»), το οποίο 
επανασυστήθηκε με τη διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 
19 του ν. 2947/2001 (Α’ 228), τίθεται αυτοδικαίως σε κα-
θεστώς εκκαθάρισης από τη δημοσίευση του παρόντος. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από 
τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ως εκκαθαριστής 
του Ταμείου, μόνιμος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετεί 

στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού/Διοικη-
τικού, με τουλάχιστον εικοσαετή προϋπηρεσία, κατόπιν 
ανοικτής προσκλήσεως προς τους ενδιαφερόμενους 
υπαλλήλους που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναρ-
τάται στη Διαύγεια και στον σχετικό ιστότοπο αυτού, για 
τρεις (3) ημέρες, ορίζοντας την προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε 
(5) ημέρες. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη το σύνο-
λο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εκάστου 
υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του 
υπηρεσιακού του φακέλου, με έμφαση στην εμπειρία, 
την υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου και την απου-
σία πειθαρχικών ποινών. Από την έκδοση της απόφασης 
ορισμού του εκκαθαριστή, λήγει αυτοδικαίως η θητεία 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή αυτού.

2. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες 
ρυθμίσεις για τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τη διάρ-
κεια αυτής, τη διαδικασία ορισμού τεχνικών συμβούλων 
για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες και 
τις υποχρεώσεις αυτών, την τύχη των εκκρεμών, κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμβάσεων και 
των λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου, καθώς και την 
οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου κατά την πε-
ρίοδο μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από τον ορισμό 
του εκκαθαριστή. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, 
η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται.

3. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκα-
θάρισης, καθώς και τακτικών, λειτουργικών αλλά και 
εκτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταμείου, αυτό 
επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και ειδικότερα από πιστώσεις, που προέρχονται 
από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της παρ. 1 
του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Η επιχορήγηση 
εγκρίνεται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία 
εκδίδεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εκκαθα-
ριστή. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία 
διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύ-
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταμείο λύεται 
οριστικά. Με την ίδια ως άνω απόφαση προβλέπεται και 
η τύχη της περιουσίας του Ταμείου.

4. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται 
να καλύπτει στους δικαιούχους τα έξοδα για τη φιλοξενία 
των τέκνων τους σε παιδικούς σταθμούς. «Δικαιούχοι» 
είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι 
μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή 
παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και των οποίων 
τα τέκνα δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο γίνει δεκτά σε 
αντίστοιχη δημόσια ή δημοτική δομή. Η ανωτέρω δαπά-
νη καλύπτεται από τις πιστώσεις, που προέρχονται από 
το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 
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17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, 
καθορίζονται το ύψος του ποσού, που λαμβάνει έκαστος 
των δικαιούχων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την 
κάλυψη των εξόδων.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 (Α’ 36) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια 
τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται 
για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.».». 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 4598/2019 (Α’ 36) τροποποιούνται οι αναφερόμενες 
διατάξεις και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές 
κατασκηνώσεις

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί 
να καλύπτει στους δικαιούχους έξοδα για τη φιλοξενία 
των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την 
περίοδο των θερινών διακοπών.

2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια 
τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται 
για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.»

3. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται η διάρκεια 
διαμονής και το ημερήσιο τροφείο, καθώς και οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 
διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων της παρ. 1.

4. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι δαπάνες 
που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων φιλοξε-
νίας των παιδιών σε κατασκηνώσεις, καλύπτονται από 
το Ταμείο με την διαδικασία που ισχύει έως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.»

3. Η προθεσμία περάτωσης της εκκαθάρισης της 
παρ. 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 
παρατείνεται έως την 31η.7.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - 

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) στην παρ. 1 
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό 
των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην 

παρ. 2 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα 
αρμόδια όργανα, γ) στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύ-
τερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων, δ) στην 
παρ. 4 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την 
καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, 
ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ. 8, 
τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ) και στ), ζ) στην παρ. 9 
τροποποιείται η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται ως 
προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 
32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστι-
κές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και 
ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι 
την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο όγδοο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), 
τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το 
άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο πέμπτο της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της 
παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να 
υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 
εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται 
να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφει-
λές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης 
Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς 
ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτο-
πασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που 
επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριό-
τητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλε-
ται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Κατ’ εξαί-
ρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφα-
σης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.
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3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της 
παρ. 1, κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπα-
γωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών 
και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, 
επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της 
υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατο-
στιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ’ 
εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα 
ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν 
επιβαρύνονται με επιτόκιο.

4. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται 
με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση κα-
ταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες 
δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της 
πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθ-
μιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των 
δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορί-
ζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοί-
που των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση 
επιτοκίου.

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης 
δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) 
δόσεις της ρύθμισης.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται 
οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής 
ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενη-
μερότητας διμηνιαίας ισχύος,

β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 
του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφα-
λιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών 
δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο, για το οποίο χο-
ρηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, 
χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με 
παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η 
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά 
για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί 
έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρό-
ντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή 
του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήμα-
τος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας 
τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, 
λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων 
της ρύθμισης,

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφει-
λέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και ανα-
στέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά 
παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 
του Ποινικού Κώδικα,

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί 
ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν 
συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη 
της ρύθμισης.

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες 
συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του 

υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, 
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρό-
ντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες 
υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμι-
ση και καταβολής της πρώτης δόσης, να επανακαθορίζο-
νται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της 
παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτο-
μέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 68

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία 

του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης 

ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του 

άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) αντικαθί-
σταται η παρ. 1, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τον 
τρόπο συντέλεσης της επανένταξης των οφειλετών στη 
ρύθμιση, γ) τροποποιείται η παρ. 3 ως προς το αντικείμε-
νο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 33 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 33
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία 
του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης 
ασφαλιστικών οφειλών

1. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορί-
ες, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 
2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύνανται να επα-
νενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή 
και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:

(α) οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπα-
χθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για 
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δό-
σεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 
20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο- μένου (Α’ 68), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4683/2020 
(Α’ 83), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετι-
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κού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και την από 1.5.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 

(β) εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγ-
γελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας COVID-19, και έχουν κύριο ΚΑΔ 
δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών,

(γ) εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστη-
ριότητας της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών, με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 μέχρι 31.7.2021.

2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντε-
λείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγού-
στου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 
2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η 
προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της 
αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος 
των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της ανα-
βίωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 
ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα της απώλειας των 
ρυθμίσεων της παρ. 1, να παρατείνεται η ημερομηνία 
πληρωμής της παρ. 2, και να καθορίζεται κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας 
επανένταξης σύμφωνα με το παρόν.»

Άρθρο 69

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων - 

Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021

Η περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 
(Α’ 54) τροποποιείται ως προς τον αριθμό των ημερών 
και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων και κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137):

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδο-
μένων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

β) Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την 
Επεξεργασία αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπευθύ-
νου Επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 
συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την τήρηση 
των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφα-
λίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, 
την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομέ-
νων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή 
λειτουργία της πλατφόρμας του παρόντος. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό 

της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις 
υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επε-
ξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι η καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση 
των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμα-
σίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 
(selftest), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4790/2021.

δ) Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην 
πλατφόρμα διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο τρι-
άντα (30) ημερών από την καταχώριση.»

Άρθρο 70

Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων 

μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου 

Ηνωμένου Βασιλείου

1. Στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που ερ-
γάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί μεθοριακοί εργαζό-
μενοι, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 9 του Μέρους 
Πρώτου της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στην Ελληνική Επικρά-
τεια, σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 9 του Μέρους 
Πρώτου της προαναφερόμενης Συμφωνίας, χορηγείται, 
μετά από αίτησή τους, πιστοποιητικό δικαιωμάτων με-
θοριακού εργαζόμενου. 

2. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναγνωρίζει στους ανω-
τέρω μισθωτούς και μη μισθωτούς μεθοριακούς εργαζό-
μενους τη διατήρηση της ισχύος του δικαιώματος στην 
εργασία, το οποίο κατοχύρωσαν πριν την 1η.1.2021 και 
δεν χορηγεί καθεστώς διαμονής.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη καθο-
ρίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης 
του πιστοποιητικού, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των δικαιολογητικών, 
η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, θέματα κοινωνι-
κής ασφάλισης και περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλο 
τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του 
παρόντος. 

Άρθρο 71

Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) - Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 

Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 (Α’ 140) 
προστίθενται τρία νέα εδάφια και το άρθρο 5 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι

1. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για μία τετραετία, μετά από πρό-
ταση της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.. Η επιλογή του Προέ-
δρου γίνεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, 
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επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινω-
νικής αποδοχής, που υποδεικνύονται ανά τετραετία από 
καθεμία από τις τρεις ομάδες, οι οποίες κατά το άρθρο 
3 συγκροτούν την Ο.Κ.Ε. και κατά τη σειρά που αναφέ-
ρονται σε αυτό. Το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση 
του Προέδρου πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία 
των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της Ο.Κ.Ε.. Μετά 
από δύο άκαρπες ψηφοφορίες μπορεί να προταθεί από 
την Ολομέλεια και νέος ή νέοι υποψήφιοι και τη θέση του 
Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που θα συγκεντρώσει 
την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολο-
μέλειας. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. μπορεί να επανεκλεγεί 
για άλλη μία θητεία, εφόσον υποδειχθεί ως υποψήφιος 
από την ομάδα της οποίας είναι η σειρά και επανεκλεγεί 
με την ίδια παραπάνω διαδικασία και πλειοψηφία από 
την Ολομέλεια.

2. Για την πρόταση του υποψήφιου Προέδρου, η Ολο-
μέλεια συνέρχεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών μέσα σε έναν (1) μήνα από τη 
Συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε Σώμα. Για τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, η ολομέλεια εκλέγει προσωρινά προεδρείο 
από τρία (3) μέλη που εκπροσωπούν τις τρεις ομάδες.

3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ο.Κ.Ε., έχει την ευθύνη 
της δράσης της Ο.Κ.Ε., διευθύνει τις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής, καθορίζει την ημερήσια διάταξη λαμ-
βάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα μέλη 
και προβαίνει στη θεώρηση των πρακτικών. Η εγγραφή 
θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειας που 
τη ζήτησαν είκοσι τουλάχιστον μέλη είναι υποχρεωτική.

4. Η Ο.Κ.Ε. έχει τρεις αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγο-
νται από τα μέλη της Ομάδας από την οποία προέρχονται 
για μία τετραετία. Η εκλογή απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 
του όλου αριθμού των μελών της ομάδας. Η θητεία των 
αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιμη. Η σύγκληση των 
ομάδων προς εκλογή Αντιπροέδρων γίνεται με ευθύνη 
του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

5. Οι Αντιπρόεδροι αντικαθιστούν και επικουρούν 
τον Πρόεδρο, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός 
λειτουργίας. 

Η αντικατάσταση του Προέδρου, όπως ορίζει ο εσωτε-
ρικός κανονισμός λειτουργίας, ισχύει και στην περίπτω-
ση που αυτός ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. 

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον 
η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει ορίσει τη σειρά προτε-
ραιότητας των Αντιπροέδρων για την αντικατάσταση 
του Προέδρου, κατά τα οριζόμενα στον εσωτερικό κα-
νονισμό λειτουργίας της Ο.Κ.Ε., η σύγκληση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής για τον ορισμό της ως άνω σειράς 
προτεραιότητας γίνεται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία 
του πρεσβύτερου Αντιπροέδρου και, σε περίπτωση που 
αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον αμέσως 
επόμενο στη σειρά πρεσβύτερο Αντιπρόεδρο, ο οποίος 
διευθύνει και τις σχετικές συνεδριάσεις της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής. Η σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την επέλευση της 
έλλειψης του Προέδρου. 

6. Η εκλογή των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επι-
τροπής γίνεται από την Ολομέλεια με μυστική ψηφο-
φορία.».

Άρθρο 72

Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα 

«Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

1. Για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία με την επω-
νυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», οι Αναλυτικές Περιοδι-
κές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις 
εισφορών κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, 
εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης προς 
τους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, για το χρονικό 
διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013, 
υποβάλλονται μέχρι πέρατος της ειδικής διαχείρισης, 
χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων. Σε 
αυτές τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις απει-
κονίζονται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως πραγματικής 
απασχόλησης:

α) στην συμπληρωματική Α.Π.Δ. προς το πρώην Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. για το χρονικό διάστημα από 18.4.2012 έως και 
30.4.2012 και στις καταστάσεις και δηλώσεις προς πρώην 
φορείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής για 
το ίδιο χρονικό διάστημα, εννέα (9) ημέρες ασφάλισης 
πλήρους μηνιαίας κανονικής οκτάωρης απασχόλησης 
για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες της εται-
ρείας, οι οποίοι, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, 
είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την εταιρεία αυτή,

β) στις Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων Μαΐου 2012 
έως Σεπτεμβρίου 2013 προς το πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και 
στις καταστάσεις και δηλώσεις προς πρώην φορείς επι-
κουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής για τις ίδιες 
ασφαλιστικές περιόδους, είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφά-
λισης πλήρους μηνιαίας κανονικής οκτάωρης απασχό-
λησης για τους υπαλλήλους της εταιρείας και έως είκοσι 
οκτώ (28) ημέρες ασφάλισης πλήρους μηνιαίας κανονι-
κής οκτάωρης απασχόλησης για τους εργατοτεχνίτες 
της εταιρείας, οι οποίοι, κατά τα αντίστοιχα δηλούμενα 
χρονικά διαστήματα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με 
την εταιρεία αυτή,

γ) στις δηλώσεις προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών 
του πρώην Ε.Τ.Α.Α. και στις καταστάσεις του Τομέα Σύ-
νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
του πρώην Ε.Τ.Α.Α., το χρονικό διάστημα από 18.4.2012 
έως και 30.4.2012 ως ημέρες ασφάλισης πλήρους κα-
νονικής απασχόλησης και οι μήνες Μάιος 2012 έως και 
Σεπτέμβριος 2013 ως πλήρεις μήνες ασφάλισης για τους 
εμμίσθους δικηγόρους της εταιρείας και για τους ερ-
γαζομένους αυτής ασφαλισμένους στον Τομέα Σύντα-
ξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του 
πρώην Ε.Τ.Α.Α., αντίστοιχα, οι οποίοι, κατά τα χρονικά 
αυτά διαστήματα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την 
εταιρεία αυτή.

2. Στις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της 
παρ. 1, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολο-
γίζονται επί τη βάσει του συμβατικού μισθού εκάστου 
εργαζομένου και του δηλωθέντος για τον Μάρτιο 2012 
πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης εκάστου.
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3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και 
δεν συμπεριλαμβάνονται στις Α.Π.Δ., καταστάσεις και 
λοιπές δηλώσεις της παρ. 1 οι εργαζόμενοι της εταιρεί-
ας, για τους οποίους, κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης, έχουν εκδοθεί αντίστοιχες πράξεις καταλο-
γισμού από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφά-
λισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για 
τις ασφαλιστικές περιόδους και ημέρες ασφάλισης που 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις πράξεις καταλογισμού. 
Προς διασταύρωση των αντίστοιχων ασφαλιστικών 
περιόδων και ημερών ασφάλισης μηνιαίως με σκοπό 
τη σύνταξη και υποβολή των Α.Π.Δ., καταστάσεων και 
λοιπών δηλώσεων της παρ. 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιούν προς την εταιρεία της παρ. 1 τις 
πράξεις καταλογισμού και τα αναλυτικά στοιχεία των ερ-
γαζομένων του προηγουμένου εδαφίου εντός δέκα (10) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την υποβολή των 
Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1 
αναστέλλεται η έκδοση πράξεων καταλογισμού για τους 
εργαζομένους της παρ. 1 για το χρονικό διάστημα από 
Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013.

4. Το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος δηλώ-
νεται με τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της 
παρ. 1, θεωρείται πραγματικός συντάξιμος χρόνος ασφά-
λισης, με εξαίρεση χρόνο, για τον οποίο έχει χωρήσει 
ασφάλιση των εργαζομένων της παρ. 1 από άλλη αιτία, 
απασχόληση ή δραστηριότητα.

5. Το σύνολο των εισφορών ασφαλισμένου και εργο-
δότη, οι οποίες προκύπτουν από τις Α.Π.Δ., καταστάσεις 
και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1, καταβάλλεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς την επιβολή προστίμων 
και προσαυξήσεων για το Ελληνικό Δημόσιο και για την 
εταιρεία της παρ. 1.

6. Η κατά την παρ. 1 υποβολή Α.Π.Δ., καταστάσεων και 
λοιπών δηλώσεων από την εταιρεία αυτή δεν αποτελεί 
τεκμήριο αναγνώρισης μισθολογικών διαφορών.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο 
τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5, καθώς 
και ο χρόνος καταβολής των εισφορών.

8. Οι τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής των Α.Π.Δ., κα-
ταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1 και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των δια-
δικασιών του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του 
Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 73

Εγγραφή στον προϋπολογισμό της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων 

ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης 

Αεροδρομίων - Τροποποίηση της παρ. 9

του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 
40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) αντικαθίσταται με δύο νέα 

εδάφια και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Το τέλος που προβλέπεται στην παρ. 7 εισπράττε-

ται υπό την επίβλεψη της Α.Π.Α., με μέριμνα και ευθύ-
νη των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων 
που μεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες και σε ειδικές 
περιπτώσεις με μέριμνα των φορέων διαχείρισης αε-
ρολιμένων, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις 
οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης ή με μέριμνα λοιπών 
εξουσιοδοτημένων από την Α.Π.Α. φορέων, πριν από 
την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος («φορείς 
ελέγχου Τ.Ε.Α.Α.»).».

Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται 
από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς ως άνω υπό-
χρεους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είτε εντός των 
πρώτων είκοσι (20) ημερών του επόμενου μηνός από την 
αναχώρηση των επιβατών, στις περιπτώσεις μηνιαίας 
επί πιστώσει καταβολής, είτε άμεσα, στις περιπτώσεις 
επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που 
προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’ και δ’, οι οποίοι τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ημερήσιες καταθέσεις στους ειδικούς λογαρια-
σμούς της Τράπεζας Ελλάδος που προβλέπονται στις 
περ. α’, β’, γ’, δ’ επιμερίζονται κατά τα ισχύοντα αναλο-
γούντα ποσοστά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέ-
ρα και μεταφέρονται στους αντίστοιχους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των φορέων διαχείρισης αερολιμένων 
και της Α.Π.Α.

Οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., χρεώνουν τις αεροπορικές 
εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. 
που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες, ελέγχουν την 
απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαρια-
σμούς, και ενημερώνουν την Α.Π.Α. σε περιπτώσεις μη 
τήρησης των διαδικασιών απόδοσης οφειλόμενων πο-
σών.

Ειδικότερα, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α. ενημερώνουν 
την Α.Π.Α., η οποία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανα-
κριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αε-
ροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους, επιβάλλει 
τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή 
τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης οφειλομένων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει και επιβάλλει τα 
προβλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά 
και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.

Στο τέλος εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α. 
υποβάλουν έκθεση ορκωτών ελεγκτών στην Α.Π.Α. που 
βεβαιώνει την ορθότητα της χρέωσης και είσπραξης, 
καθώς και του ελέγχου.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και 
Μεταφορών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται ύστε-
ρα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται, 
αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η διαδικασία 
ελέγχου των πληρωμών των αεροπορικών εταιρειών και 
λοιπών υπόχρεων από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η 
σχετική μεταβατική περίοδος για την έναρξη του ελέγ-
χου από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα. Με τις ανωτέρω αποφάσεις, καθορί-
ζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου 
Τ.Ε.Α.Α. αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης 
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της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώσεις 
ενημέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
των φορέων διαχείρισης αερολιμένων με την Α.Π.Α., στις 
περιπτώσεις όπου οι εν λόγω φορείς εμπλέκονται στην 
είσπραξη του Τ.Ε.Α.Α., με την επιφύλαξη των προβλεπο-
μένων στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης. Έως την 
έκδοση των ως άνω αποφάσεων και την ανάθεση του 
ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, ο έλεγχος των 
χρεώσεων, πληρωμών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α., η επιβο-
λή πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και η 
επιβολή μέτρων, διενεργούνται από την Υ.Π.Α., σύμφωνα 
με τις υφιστάμενες διαδικασίες και με ευθύνη της Υ.Π.Α.. 
Κατά το διάστημα αυτό, οποιαδήποτε τροποποίηση των 
διαδικασιών χρέωσης, πληρωμών, εισπράξεων, ελέγχου 
και λήψης μέτρων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
ορθή παρακολούθηση των εσόδων, πραγματοποιείται 
με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Με-
ταφορών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα 
από εισήγηση της Υ.Π.Α. και τη σύμφωνη γνώμη επί της 
εισήγησης των εκάστοτε Παραχωρησιούχων, καθώς και 
έγκριση της Α.Π.Α.

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατί-
θενται και διατίθενται ως εξής:

α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρού-
ντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στον λογαριασμό με τίτ-
λο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» 
και διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση 
Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στα 
Σπάτα, που κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202). Το 
ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε συμφωνηθέν ποσο-
στό, πιστώνεται με ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος 
στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο φορέας διαχείρισης 
του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών την επόμενη ημέρα της 
κατάθεσης στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης 
Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)».

Ο λογαριασμός «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπά-
των (Τ.Α.Α.Σ.)» με ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος 
χρεώνεται με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με 
πίστωση, μετά το άνοιγμα του αντίστοιχου λογαριασμού 
της Α.Π.Α., στον εν λόγω λογαριασμό της Α.Π.Α. για την 
κάλυψη δαπανών λειτουργίας, αποζημιώσεων προσω-
πικού και επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να 
χρησιμοποιούνται, επίσης, από την Α.Π.Α. για την επιδό-
τηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που 
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Με-
ταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως 
άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

β) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης των 
αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβά-
λας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, 
Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παρα-
χώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα 
ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν 

λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) 
ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και 
Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα», που συμπληρώνονται 
με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τη-
ρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους 
Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 4 
του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), στις κατ’ εξου-
σιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονο-
μικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης 
Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 
215 και 216 του ν. 4389/2016.

Το ποσό εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 28.9 
των ανωτέρω Συμβάσεων Παραχώρησης διατίθεται κατά 
τα δυο τρίτα (2/3) μετά το άνοιγμα του αντιστοίχου λο-
γαριασμού της Α.Π.Α., σε πίστωση του εν λόγω λογα-
ριασμού της Α.Π.Α. για τη χρηματοδότηση κάθε είδους 
δαπάνης, όπως λειτουργίας, αποζημιώσεων προσωπικού 
και επενδύσεων, κατά την άσκηση του ρόλου της ως ρυθ-
μιστικής αρχής αεροδρομίων και για τη χρηματοδότηση 
των διαδρομών που παρέχονται στο πλαίσιο υποχρεώσε-
ων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και κατά το ένα τρίτο 
(1/3) στην Υ.Π.Α. στον Λογαριασμό 234332/5 «Ποσοστά 
Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.) και 
Τέλους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αεροδρομίων 
(Τ.Α.Ε.Α.) υπέρ Υ.Π.Α.», για τη χρηματοδότηση της λει-
τουργίας των δημόσιων αεροδρομίων.

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο ως εισφορά 
για τα έτη από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης 
και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4757/2020 (Α’ 240) και 
τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στην Υ.Π.Α. για τη διάθεσή 
τους σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Συμβά-
σεων Παραχώρησης, εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
της Υ.Π.Α. οικονομικού έτους 2021, χωρίς να απαιτείται η 
εμφάνιση ισόποσων εσόδων στον Αναλυτικό Λογαρια-
σμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1110811001 «Τέλη εκσυγχρονισμού 
και ανάπτυξης αερολιμένων» του κρατικού προϋπολογι-
σμού. Από τα εν λόγω ποσά χρηματοδοτούνται αποκλει-
στικά ανάγκες που δημιουργούνται από τον ρόλο της 
Υ.Π.Α. ως ρυθμιστικής αρχής αεροδρομίων, το έλλειμμα 
που προκύπτει από τη λειτουργία των αεροδρομίων τα 
οποία διατηρούνται από το Δημόσιο και αποζημιώνονται 
οι διαδρομές που παρέχονται στο πλαίσιο Υποχρέωσης 
Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας.

γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρού-
ντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες 
της χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου 
Αθηνών της περ. α’, των περιφερειακών αεροδρομίων 
της περ. β’, και του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νί-
κος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς 
Αεροδρομίου Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται στην περ. δ’ κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο 
«Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα 
(Τ.Α.Ε.Α.)», που συμπληρώνεται με το όνομα του αερο-
λιμένα.

Τα ποσά αυτά διατίθενται κατά ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%) στην Υ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση έργων 
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και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και 
την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού 
τους κόστους, και δύνανται να χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα 
και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομί-
ου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο 
αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη με-
λέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, 
εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα. 
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ως άνω ποσών διατί-
θεται την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, μετά το άνοιγ-
μα του αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α., σε πίστωση 
του εν λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α., για την επιδότηση 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προ-
βλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονι-
σμού Αερολιμένα (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την 
επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού 
λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» 
με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα ποσά που πιστώ-
νονται στον ανωτέρω λογαριασμό διατίθενται στην 
Υ.Π.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτι-
κών δαπανών της.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Με-
ταφορών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., αναπροσαρμό-
ζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

δ) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της 
από 21.2.2019 σύμβασης παραχώρησης για τη Μελέτη 
-Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία -Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρα-
κλείου Κρήτης και τη Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματο-
δότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώ-
θηκε με τον ν. 4612/2019 (Α’ 77), η επέλευση της οποίας 
βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον όρο 
5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του 
τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.) του Κρα-
τικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, 
στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο 
«Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρα-
κλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΗΣ», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7.7 
(Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηματοδό-
τηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. 
Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται μετά το άνοιγμα του 
αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α. σε πίστωση του εν 
λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της 
κατάθεσης, για την κάλυψη αποζημιώσεων προσωπικού, 
λειτουργίας και επενδύσεων, καθώς και για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. εντός μηνός από 
την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης 
παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου, ρυθμίζεται 
κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά 
με:

δα) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των 
Τ.Ε.Α.Α. σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου 
«Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, με τον Νέο Διε-
θνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης,

δβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία μεταφο-
ράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου 
του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών 
-Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρ.  7.7 (αναλογούν ποσό 
Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (χρηματοδότηση του έργου) της 
ως άνω σύμβασης παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με τη διαδικασία μεταφοράς στον λογα-
ριασμό της Α.Π.Α. του υπολοίπου,

δγ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται 
στις περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 217 του 
ν. 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της 
Σύμβασης Παραχώρησης και 

δε) κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των 
οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώ-
ρησης.»

Άρθρο 74

Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών - Τροποποίηση των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, 

της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του 

άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 

1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνονται και οι παρ. 1 και 2 
διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 
του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του 
άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 
(Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2022. 

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρη-
σης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευα-
στών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές 
του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύ-
ουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία 
των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η.12.2022.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελε-
τητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε 
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι 

lmbet
Highlight
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προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 
και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέ-
ωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 
10 και το άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185). 

3. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, τροπο-
ποιείται ως προς τις διαλαμβανόμενες προθεσμίες και 
τις προϋποθέσεις ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και των πτυχίων των εργοληπτών Δημοσίων Δα-
σοτεχνικών Έργων, ως εξής: 

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και 
τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου 
που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται 
αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 
97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετά-
ζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά 
την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δη-
μοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για 
το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθεί να εκδίδεται, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η 
ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.» 

4. Βεβαιώσεις εγγραφής - πτυχία που εκδόθηκαν μετά 
την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την 1η Σε-
πτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώ-
ρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομο-
θετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019.

5. Οι περιπτώσεις διαγραφής από το Μητρώο Μελε-
τητών, το Μητρώο Γραφείων Μελετών, το Μ.Ε.Κ. και το 
Μ.Ε.ΕΠ., εξετάζονται αντίστοιχα σύμφωνα με τα άρθρα 
9, 20, 34 και 60, πλην της περ. δ) της παρ. 1 αυτού, του 
π.δ. 71/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19,  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75

Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

παράταση προθεσμιών καταβολής ή και 

αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του 

άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Στο άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), αντικαθίστα-
νται οι παρ. 1 και 6, προστίθεται παρ. 1Α, τροποποιούνται 
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 ως προς τον αριθμό των 
δόσεων, και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 ως προς την 
καταληκτική προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, 
και το άρθρο 289 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τε-
λούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά 
το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, 
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) 
μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού 
μηνιαίας δόσης της παρ. 7, εφόσον πληρούται ένα από 
τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα 
επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 
που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστη-
ριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιο-
δήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, 
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 
(Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονο-
μερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 68 του 
ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και 
το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήπο-
τε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων 
«COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 
του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 27 του 
ν. 4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως 
των ανωτέρων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής 
τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή 
είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την 
από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, την 
από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4684/2020 
(Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4690/2020.

lmbet
Highlight

lmbet
Highlight
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1Α. Στις οφειλές της παρ. 1 δεν περιλαμβάνεται ο φό-
ρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση 
που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβο-
λής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, 
η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης 
της οφειλής.

3. Βασικές οφειλές της παρ. 1 από την ημερομηνία 
υπαγωγής τους στη ρύθμιση αντί των τόκων και προ-
σαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το ν.δ. 
356/1974 (Α’ 90, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
[Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 (Α’ 170, Κώδικας Φορο-
λογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]) επιβαρύνονται με τόκο δυ-
όμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογι-
σμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε 
πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριανταέξι (36) μηνιαίων 
δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

4. Για τις οφειλές της παρ. 1, η καθυστέρηση καταβο-
λής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνι-
αία προσαύξηση, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%).

5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται 
με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση κα-
ταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες 
δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με την υποβολή 
από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, 
τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 
83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενη-
μερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του 
Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν 
να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται 
εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν 
πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης 
ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών 
συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και 
προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ και σε πενήντα 
(50) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συ-
μπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 
χιλίων (1.000) ευρώ.

7. Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών, σύμφω-
να με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν 
καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της 
ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) 
τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

8. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με 
την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται 
τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ..

9. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει 
στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον 
άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διά-

στημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή 
του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονι-
κών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκα-
στικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθε-
ση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται 
με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν 
ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια 
τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν 
από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως 
ποσά από αυτές, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη 
δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται 
κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη 
ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί, συνεχίζονται.

10. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρ-
φωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες 
σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβα-
νομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, 
εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη 
μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώ-
ματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον 
η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαι-
τήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του 
ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα 
ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 
από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της 
χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης 
οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. ή κατόπιν συμψηφι-
σμού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ή μετά από αναγκαστι-
κά μέτρα, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας 
ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά 
τις κείμενες διατάξεις.

11. H παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλ-
λεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ 
όλην τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπλη-
ρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

12. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του πα-
ρόντος άρθρου:

α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 
(Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων 
που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγη-
των αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

β) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει 
δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ 
εφαρμογήν του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά 
από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και 
κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του 
παρόντος».
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Άρθρο 76

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία 

του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των 

άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 

98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 - 

Αντικατάσταση του άρθρου 291 του 

ν. 4738/2020

Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«1. Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα 
και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις 
οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παρά-
ταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 
1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρ-
κεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 
31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμ-
φωνα με: α) τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), 
β) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) 
τον ν. 4469/2017 (Α’ 62), δύνανται να επανενταχθούν 
στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον 
εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν 
αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση 
συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυ-
γούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 
2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η 
καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης 
επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανε-
ξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

2. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 

επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 
που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηρι-
ότητας που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών,

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να ανεστάλη για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο 
τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 
68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονο-

μερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με τα το άρθρο 68 
του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021 σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4690/2020, το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και το άρ-
θρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήπο-
τε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων 
«COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 
του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 
27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021

και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 
2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) 
τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 4321/2015, ii) τα άρθρα 98 
έως 109 του ν. 4611/2019 και iii) τον ν. 4469/2017 δύνα-
νται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπό-
μενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων 
της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του 
οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της 
δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός 
Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της ανα-
βιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δό-
σεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης». 

Άρθρο 77

Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις - Συμπλήρωση του 

άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 
(Α’ 287) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως προς την κα-
ταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 και η παρ. 1 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του 
επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορι-
σμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από 
τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι 
επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους.
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Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλε-
ται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουά-
ριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού 
του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, 
η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμ-
βρίου 2014.

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και 
δεν είναι απαιτητά.

Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι-
σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη-
νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 
και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία 
δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.

Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέ-
χρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέ-
χρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορι-
σμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, 
η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμ-
βρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιο-
ρισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 
2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή 
Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται 
να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμε-
νες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων 
(4) επόμενων μηνών.

Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και 
την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 
28η Φεβρουαρίου 2022.»

Άρθρο 78

Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά 

από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Συμπλήρωση του άρθρου 3 

του ν. 4223/2013

Στην υποπερ. στβ’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 
του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθενται οι λέξεις «…., κα-
θώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά» 
και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ) στα) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 
του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιού-
νται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού 
και κοινωφελούς έργου τους.

στβ) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό κα-
θεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή 
εκτός αυτού, καθώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδί-
στου Όρους Σινά.» 

Άρθρο 79 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 

αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για 

την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του 

Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων - 

Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του 
ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) ως προς την προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης τροποποιείται και η περ. α’ 
της παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατα-
σκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υπο-
χρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. 
στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος 
άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. 
Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω 
ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υπο-
κείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα 
και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο 
προς διακανονισμό.

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021 για τις 
άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30ή.6.2021, ενώ 
για άδειες που εκδίδονται από την 1η.7.2021 και εφεξής, 
τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας».

Άρθρο 80

Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του 

Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ 

του Κώδικα Φ.Π.Α.

Στο Κεφαλαίο Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του 
ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) προστίθεται περ. 54 
ως εξής:

«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). 
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας 

περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως 
και την 31η.12.2022.»

Άρθρο 81

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 

13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων - 

Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Η υποπερ. 1β του Κεφαλαίου Β. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Πα-
ραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από την 1η.09.2020 
έως και τη 30ή.06.2022.».

Άρθρο 82

Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου 

και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι 

την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση 

του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 
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τροποποιείται ως προς την ημερομηνία της εφάπαξ κα-
ταβολής του φόρου και η παρ. 65 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται 
εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η κατα-
βολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου 
εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλο-
νται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυ-
γούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. 
Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώ-
σεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρό-
σωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία 
από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον ο προκύπτων 
οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος φυσικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 
και την 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται στο συνολικό 
ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με 
αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η.7.2021.

Άρθρο 83

Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων 

τροχόσπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του 

άρθρου 121 του ν. 2960/2001 

Στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) 
προστίθεται περ. γ’ ως προς τις τιμές ρύπων των αυτο-
κινούμενων τροχόσπιτων και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης έως την 31η.12.2020, των οποίων η 
εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συν-
δυασμένος κύκλος) σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό 
Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) είναι:

αα) μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συ-
ντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 
μειώνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%),

αβ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη 
από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντε-
λεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 
αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

αγ) μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρό-
τερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συ-
ντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 
αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

αδ) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρό-
τερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συ-
ντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 
αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

αε) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρό-
τερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές 
του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνο-
νται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

αστ) μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη 
από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντε-
λεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 
αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%), 

αζ) μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Β) Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξι-
νομούνται για πρώτη φορά, σε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης από την 1η.1.2021 και εφεξής, των οποί-
ων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα CO2 
(συνδυασμένος κύκλος), σύμφωνα με την Παγκοσμίως 
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων 
(Worldwide Light Test Procedure), είναι:

βα) μικρότερη ή ίση των εκατό τριάντα (130) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της 
παρ. 2 μειώνονται κατά 5%,

ββ) μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα έξι (156) και μι-
κρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα δύο (182) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

βγ) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα δύο (182) και 
μικρότερη από ή ίση με διακόσια οκτώ (208) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

βδ) μεγαλύτερη από διακόσια οκτώ (208) και μικρό-
τερη από ή ίση με διακόσια τριάντα τέσσερα (234) γρ./
χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ 
της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

βε) μεγαλύτερη από διακόσια τριάντα τέσσερα (234) 
και μικρότερη από ή ίση με διακόσια εξήντα (260) γρ./
χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ 
της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

βστ) μεγαλύτερη από διακόσια εξήντα (260) και μικρό-
τερη από ή ίση με τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

βζ) μεγαλύτερη από τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./
χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ 
της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Γ) Ειδικά για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ανεξαρ-
τήτως της τιμής μέτρησης της εκπεμπόμενης μάζας 
διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος) 
σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New 
European Driving Cycle) ή σύμφωνα με την Παγκοσμίως 
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων 
(Worldwide Light Test Procedure), καθώς και για τα αυτο-
κινούμενα τροχόσπιτα, για τα οποία δεν αποδεικνύονται 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές 
του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2, αυξά-
νονται, πλέον των προσαυξήσεων που προβλέπονται 
στην παρ. 4, κατά:

Γα) 10%, εφόσον υπάγονται στην περ. α) της παρ. 4 ή 
πληρούν εκ κατασκευής της προδιαγραφές ορίων εκπο-
μπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως 
προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2018 και μετά 
(Καν. 515/2007 και 692/2008 ή 2017/1151 ή μεταγενέ-
στερων τροποποιητικών αυτών), ή τις προδιαγραφές 
του Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως 
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προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2019 και μετά 
(Καν. 595/2009). 

γβ) 30%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές 
ορίων εκπομπών EURO στην περ. β) της παρ. 4.

γγ) 60%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές 
ορίων εκπομπών EURO στην περ. γ) της παρ. 4. 

γδ) 100%, εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων 
εκπομπών (Euro), συμβατικής τεχνολογίας.»

Άρθρο 84

Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη 

της αφερεγγυότητας - Τροποποιήσεις 

διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφει-
λών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως 
άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση 
υποβολής σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 15. 
Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθε-
σμία θεραπείας κατά την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 
21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε 
(15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της 
προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες 
πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη 
δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη 
και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοι-
νοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής 
ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Για το πρώτο 
έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στην κατά τα ανωτέ-
ρω δίμηνη προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, 
εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και 
το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συ-
νυπολογίζεται.».

2. Στο άρθρο 18 του ν. 4738/2020, μετά το πρώτο 
εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιον-
δήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέ-
τρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέ-
λεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του 
οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα 
του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 
1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) αναφορικά με της οφειλές 
των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Για το πρώτο έτος εφαρ-
μογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής 
της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 
Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διά-
στημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται 
στην αναστολή. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστο-
λής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του 
αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της 
παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή 
της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστη-
ριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών 
(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική 
ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστη-
ριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και 
της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινο-
ποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής 
πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85

Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια 

κατ’ οίκον εμβολιασμών

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκει-
μένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, 
το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών 
κατ’ οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε 
πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολια-
στικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά πα-
ρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμή-
θεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης 
επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την 
μετακίνηση ζήτημα.

Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεω-
γραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός. 

Άρθρο 86

Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των 

Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι-
ασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας 
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται 
να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πο-
λίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά 
κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. 

Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι 
αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος 
των κατ’ οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης 
τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού 
επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους 
Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας των Το-
πικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους υπεύθυνους των 
αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού 
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για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε 
περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία 
όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας αρμοδιότητάς τους.

Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων 
Υγείας, που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον 
εμβολιασμών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 266 του 
ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε 
συναφές θέμα με τον τρόπο προσδιορισμού, καταβολής 
και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευ-
τικού προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

Άρθρο 87

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια 

εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά 
της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό 
καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων 
υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους 
πενήντα (50) ευρώ. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο 
καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) 
ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγεί-
ας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρα-
τικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω 
αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζε-
ται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση 
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης 
των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 
του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»

Άρθρο 88

Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για 

προγραμματισμό εμβολιασμών - Τροποποίηση 

της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για 
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προ-
γραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα 
της παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Η αμοιβή εκκα-
θαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η 
πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για 
το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία 
εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των 
φαρμακοποιών και των ιδιωτών ιατρών για τη συμμετο-
χή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης 
της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, 
καθώς και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα. 

Άρθρο 89

Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου 

της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 - 

Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 

του ν. 4790/2021 (Α’ 48)

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) η 
φράση σε «κάθε κάτοχο» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«κατόχους» και τροποποιείται η ημερομηνία εφαρμογής, 
στην παρ. 5 προστίθεται στην εξουσιοδοτική ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, η φράση «οι δικαιούμενοι» και το άρ-
θρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου 
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19 και σε 
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2021, διανέμεται 
με κρατική μέριμνα σε κατόχους Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ 
ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού, μία αυτοδιαγνωστική δοκιμα-
σία ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά 
εβδομάδα, η οποία προορίζεται για ατομική χρήση χωρίς 
ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελματίες υγείας.

2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 επιτρέπε-
ται η διάθεση προϊόντων της παρ. 1 με καθεστώς κατά 
παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης και έναρξης χρήσης από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή από αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για επιτακτικούς 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ήτοι προς περι-
ορισμό της διασποράς της πανδημίας, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) ο κατασκευαστής έχει λάβει ειδική ή κατά παρέκ-
κλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους ως 
αυτοδιαγνωστικών στην αγορά από τον Ε.Ο.Φ., σύμφω-
να με προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος ως αρμόδια 
αρχή εφόσον ο κατασκευαστής έχει έδρα στην Ελληνική 
Επικράτεια ή ο θέτων το προϊόν στην αγορά έχει λάβει 
τέτοια έγκριση, ή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους 
μέλους της Ε.Ε., εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει 
θεσπίσει αντίστοιχες προδιαγραφές,

β) οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του προϊό-
ντος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα με εύληπτο και 
σαφή τρόπο,

γ) δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά αντίστοιχο προ-
ϊόν, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη σήμανση CE, 
ως αυτοδιαγνωστικό, ή τα διατιθέμενα ως άνω προϊόντα 
με τη σήμανση CE δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
αναγκών της ελληνικής αγοράς.
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3. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) υποχρε-
ούται να διατηρεί μητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιμασι-
ών ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ως 
προς την κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρ-
ξης χρήσης τους στην Ελλάδα. Ο Ε.Ο.Φ. προσδιορίζει το 
σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλει 
ο αιτών για τον σκοπό αυτό.

4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 μέσω των 
φαρμακείων γίνεται χωρίς αντίτιμο από τους δικαιού-
χους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας ρυθμίζονται η αμοιβή των φαρμακοποιών 
για τη συμμετοχή τους στη διάθεση μέσων αυτοδιαγνω-
στικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό 
COVID-19 και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή 
τους στη διακίνησή τους από την έναρξή τους, καθώς 
και η διαδικασία καταβολής της.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι 
δικαιούμενοι, ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των 
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, 
ο τρόπος διανομής των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 
στους δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 90

Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στo τέλος της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού 
τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), τροποποιούνται τα εδάφια πρώτο 
και δεύτερο, με την αύξηση των ανώτατων ορίων προ-
στίμων, προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα 
της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιο-
λογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρό-
στιμο από εκατόν πενήντα (150) έως διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα 
ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό 
διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 3 δύνανται να προβαίνουν 
στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επι-
βολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και κατόπιν αξι-
οποίησης υλικού που περιέρχεται σε γνώση τους μετά 
από την τέλεση της παράβασης με οποιοδήποτε νόμιμο 
μέσο.»

Άρθρο 91

Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του 

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου 

Αεροπορίας

Το προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νο-
σοκομείου Αεροπορίας που συμμετείχε στο πρόγραμμα 
εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρο-
νικό διάστημα από τις 22.3.2021 έως και τις 7.6.2021, 

εντάσσεται στο σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και 
αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που 
ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών του Ε.Σ.Υ., 
με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εθνικής Άμυνας και Υγείας καθορίζονται η αντιστοίχιση 
του ιατρικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με 
το ιατρικό προσωπικό των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος.

Άρθρο 92

Γενόσημα προϊόντα - Αντικατάσταση της 

παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 

Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Τα γενόσημα προϊόντα, που δεν υπόκεινται σε αξι-
ολόγηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23, δεν 
παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση, εφόσον η τιμή πα-
ραγωγού είναι ίση με ή χαμηλότερη από το 65% της τιμής 
παραγωγού του προϊόντος αναφοράς. Σε περίπτωση 
οικειοθελών μειώσεων της τιμής παραγωγού του προϊ-
όντος αναφοράς, για την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η τιμή παραγωγού που είχε 
το προϊόν αναφοράς πριν τις οικειοθελείς μειώσεις.

Άρθρο 93

Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

του Υπουργείου Υγείας

Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Υγείας, οι οποίοι κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) υπηρετούσαν στο Τμήμα Γραμμα-
τείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Μακεδονίας - Θράκης της Διεύθυν-
σης Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π., επιτρέπεται να μεταταχθούν 
σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ εποπτευόμενα από το Υπουρ-
γείο Υγείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από αίτησή 
τους, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας εντός δύο 
(2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη 
διενεργείται σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, 
άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατη-
γορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 94

Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής 

ειδικότητας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 

του άρθρου 10 του ν.δ 3366/1955 

1. Στην παρ.  2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 
(Α’ 258) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται 
νέο τρίτο εδάφιο, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο 
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξετα-
στικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν 
μονοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επι-
τροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ, 
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με τον αναπληρωτή του και δύο μέλη με βαθμό Συντονι-
στή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. με τους αναπληρωτές 
τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας με την εξεταζόμενη. Με 
την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά 
από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο Πρόεδρος κάθε εξε-
ταστικής επιτροπής μεταξύ των μελών της. Τόσο τα τα-
κτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών 
υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονάδες, που χορηγούν 
είτε μερικό είτε πλήρη χρόνο άσκησης στην αντίστοιχη 
ειδικότητα.

Σε περίπτωση έλλειψης μελών ιατρικών ειδικοτήτων 
ορίζονται ως μέλη ιατροί ειδικότητας των επιμέρους 
εκπαιδευτικών σταδίων της προς εξέταση ειδικότητας.

Ως γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών με τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται, με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, δημόσιοι υπάλληλοι ΠΕ ή ΔΕ Διοικητικού 
(μόνιμοι, ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ), οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα 
των εξεταστικών επιτροπών και προτείνονται από τους 
προέδρους αυτών.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 τρο-
ποποιείται η περ. γ’ και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. α) Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις (4) 
τον χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο 
και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο δεύ-
τερο δεκαήμερο κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ημέρες 
και ώρες που ορίζονται κάθε φορά από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο, μετά από γνώμη της αντίστοιχης εξε-
ταστικής επιτροπής, και δημοσιοποιούνται από αυτόν.

β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής 
τους στις εξετάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη της 
εξεταστικής περιόδου.

γ) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρο πανεπιστημίου 
ή νοσηλευτικού ιδρύματος που εδρεύει στην Αθήνα ή τη 
Θεσσαλονίκη με εύκολη πρόσβαση για τους εξεταζόμε-
νους μετά από πρόταση του προέδρου κάθε εξεταστικής 
επιτροπής.

δ) Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια των εξε-
τάσεων μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας.»

3. Καταργείται τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
10 του ν.δ. 3366/1955.

Άρθρο 95

Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου

ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

1. Για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ 
σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν., η οποία προκηρύσσεται στον βαθ-
μό του Επιμελητή Α’ ή του Διευθυντή, επιτρέπεται να 
υποβάλουν υποψηφιότητα μόνο ιατροί που κατέχουν 
πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία ή 
εντατική νοσηλεία νεογνών αντίστοιχα, πέραν των άλ-
λων τυπικών προσόντων που απαιτούνται από τις κεί-
μενες διατάξεις. Για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου 
ιατρού ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή ΜΕ.Ν.Ν., η οποία προκηρύσσεται 
στον βαθμό του Επιμελητή Β’, δεν αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας το πιστο-
ποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία ή εντατι-
κή νοσηλεία νεογνών, προηγούνται, ωστόσο, στη σειρά 

κατάταξης στον πίνακα αξιολόγησης οι υποψήφιοι ιατροί 
που κατέχουν το πιστοποιητικό αυτό. Σε κάθε περίπτωση 
το πιστοποιητικό εξειδίκευσης είναι προαπαιτούμενο 
για την εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού επιμελητή Β’ που 
υπηρετεί στη Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν. στον επόμενο βαθμό. 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 (Α’ 121) 
καταργείται.

Άρθρο 96

Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων 

Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 

Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας - 

Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)

Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 
(Α’ 161) μετά τις λέξεις «ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας» 
προστίθενται οι λέξεις «ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού» και 
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοι-
μότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας μπο-
ρούν να προΐστανται: α) στο Τμήμα Προγραμματισμού, 
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων υγειονομικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 
Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, β) στο Τμήμα 
Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληρο-
φορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τμήμα Διαπολιτισμικής 
Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ 
Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή 
ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών 
Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλλη-
λος κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη 
διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών 
μονάδων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μεταβατικά, 
μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική 
προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη 
εμπειρία.»

Άρθρο 97

Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό 

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) 
προστίθεται η φράση «και κάθε σχετικής διάταξης, της 
κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσε-
ων» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία 
επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για 
θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολι-
τών, της περιουσίας τους και της προστασίας του φυσι-
κού πλούτου της Χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι 
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απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύ-
ναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί 
ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και 
προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση 
αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση, κάθε 
πρόβλεψης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως εκάστοτε 
ισχύει, και κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.»

2. Στο άρθρο 325 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) προστίθεται 
παρ. 3, ως εξής:

«3. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο 324, 
οι συμβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 
(Α’ 27) μπορούν να συναφθούν χωρίς προηγούμενη υπο-
βολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύμβασης με τον 
σχετικό φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, ή πριν από την 
ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις 
που η δαπάνη ξεπερνά το ποσό των δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχε-
τικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από 
την υπογραφή της. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος 
δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν 
ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, 
η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα. Στην 
περίπτωση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασί-
ας του Πολίτη ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ζητήματα 
σχετικά με την αποζημίωση της θετικής ζημίας του αντι-
συμβαλλόμενου του Δημοσίου που υποβλήθηκε σε δα-
πάνες πριν από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης 
του προηγούμενου εδαφίου.» 

3. Κάθε είδους δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας που διενεργήθηκαν ή για τις οποί-
ες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για 
την πραγματοποίησή τους, από τη δημοσίευση του 
ν. 4662/2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση 
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας, και πληρώνονται μέχρι τις 31.12.2021 σε 
βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονο-
μικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98

Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής 

ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες - 

Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ 

και προσθήκη των παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 

του ν. 4414/2016

Οι παρ.  3α, 3β, 3γ, 3δ, 3στ του άρθρου 7 του 
ν. 4414/2016 (Α’ 149), ως προς την εξαίρεση φωτοβολ-
ταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές δι-
αδικασίες υποβολής προσφορών, τροποποιούνται και 
προστίθενται παρ. 3ζ και 3η, ως εξής: 

«3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3 του 
άρθρου 4 και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής 
του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού 
προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, απα-
γορεύεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης 
εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας 
τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών, και 

β) οι τεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζονται με την 
απόφαση της παρ. 2, ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολό-
γηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω 
μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων 
Παραγωγού για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι, με βάση 
την αρχική ή νέα ισχύ τους, εντάσσονται σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, 
εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και αν διαπι-
στώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, 
κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Πα-
ραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρεί-
ται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια ή 
βεβαίωση με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής 
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο 
όρος αυτός τροποποιείται σε περίπτωση μεταβίβασης 
άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η ΡΑΕ έχει εξετάσει τις προϋποθέσεις 
των περ. α) και β)και έχει διαπιστώσει ότι το πρόσωπο 
στο οποίο μεταβιβάζεται η εν λόγω άδεια ή βεβαίωση, 
δεν κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, 
δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για 
κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την 
υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών. Για τις περιπτώσεις του προη-
γούμενου εδαφίου, η ΡΑΕ εκδίδει την απόφαση μεταβί-
βασης της άδειας ή βεβαίωσης αυτής χωρίς τον όρο της 
υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτω-
ση ο όρος απαγορεύεται να τροποποιηθεί.

Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και ο Διαχειριστής Ελλη-
νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ) ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 
ελέγχουν τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λει-
τουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών, και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, 
άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο 
(2) σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με συμβάσεις λει-
τουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών, απορρίπτουν την αίτηση.

Κατά τον ως άνω έλεγχο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχει υποβλη-
θεί αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι 
την 28η.2.2019.
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Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαί-
ωσης Παραγωγού ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής 
ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό 
σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης 
εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος με την οποία 
βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των 
περ. α) και β).

Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις των περ. α) και 
β) δεν ελέγχονται για τις περιπτώσεις μεταβίβασης σταθ-
μών, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται 
σύμφωνα με τον ν. 4513/2018 (Α’ 9), απαγορεύεται να 
συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής 
ανά τεχνολογία άνω των δεκαοχτώ (18) MW. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προηγούμενα εδάφια.

3β. Με την επιφύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτή-
σεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την 
1η.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των 
σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 
καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφο-
ρών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση 
και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής 
ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνι-
στική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως 
των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ. 

3γ. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να 
υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών 
του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προ-
ηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υπο-
βολής προσφορών.

3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται από Ε.Κοιν., εξαιρουμένων των περιπτώ-
σεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων 
στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) 
συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την 
προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Ορ-
γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού 
και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, 
εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά 
πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 3β, 3δ 
και 3ζ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το 
συνολικό όριο ισχύος της παρ. 3α.

3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι 
προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 
3ζ παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.

3ζ. Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 1η Ιανου-
αρίου 2021 στον διαχειριστή του Δικτύου, εξαιρουμένων 
των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστά-
σεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης 
προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για 
χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του 
στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού 
προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύνα-
ται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, 
για ένα (1) φωτοβολταϊκό σταθμό, με την προϋπόθεση 
ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισμός του προηγού-
μενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για σταθμούς που ανα-
πτύσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του 
ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται στις περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι 
οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες 
είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, 
του οικείου φακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά. Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι 
προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.»

Άρθρο 99

Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης 

φωτοβολταϊκών σταθμών στα 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που κατά 
τον χρόνο διασύνδεσής τους και θέσης τους σε λειτουρ-
γία βρίσκονταν εγκατεστημένοι στο Μη Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και οι οποίοι εμπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓ1 της 
παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), απο-
ζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα A του πρώτου 
άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1 για το Μη Διασυνδε-
δεμένο Σύστημα, προσαυξημένες κατά ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%), εφόσον η τιμή που προκύπτει μετά 
από αυτό τον υπολογισμό δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη 
τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός κατά 
περίπτωση την 1η Ιανουαρίου 2014. 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Αυγούστου 
2021.

Άρθρο 100

Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό 

όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας 

διασύνδεσης

1. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν άδεια πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε προ της 
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1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός 
ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύ-
μπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης 
υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρω-
τικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης (εφεξής η 
«Ομάδα Έργων ΑΠΕ») ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που 
εκδόθηκε προς αντικατάσταση της ως άνω άδειας παρα-
γωγής, για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δύναται 
να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της 
εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για 
τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή 
των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα 
της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέ-
πεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 13, οι κάτοχοι των ως 
άνω Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων 
(εφεξής «Παραγωγοί»), δύνανται, το αργότερο εντός δύο 
(2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εκτός 
κύκλου υποβολής αιτήσεων, να υποβάλουν στη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για την άρση της 
υποχρέωσης κατασκευής ανεξάρτητης υποθαλάσσιας 
διασύνδεσης. Η ΡΑΕ εκδίδει, εντός ενός (1) μηνός από 
την υποβολή του αιτήματος, Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, 
με αφαίρεση του ειδικού αυτού όρου.

3. Οι παραγωγοί της Ομάδας Έργων ΑΠΕ δύνανται να 
υποβάλλουν αίτηση για τροποποίηση της ισχύος των 
επιμέρους έργων τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
αυξάνεται η συνολική ισχύς της Ομάδας Έργου όπου 
ανήκουν, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία θέσης 
σε ισχύ του παρόντος.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 13, με απόφασή της ΡΑΕ, 
η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, κατόπιν εισήγησης του Ανεξάρ-
τητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ), η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ και κοινοποιεί-
ται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, καθορίζεται το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ για τα 
διάφορα νησιά ή νησιωτικά συστήματα για κάθε φάση 
διασύνδεσής τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όσον 
αφορά στις περιπτώσεις νησιών όπου αναπτύσσονται 
Ομάδες Έργων ΑΠΕ της παρ. 1.

5. Στο σύνολο των Ομάδων Έργων ΑΠΕ κατανέμεται 
ισχύς ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) του περιθωρί-
ου ισχύος έργων ΑΠΕ που ορίζεται με την απόφαση της 
παρ. 4 για τα αντίστοιχα νησιά ή νησιωτικά συστήματα 
στα οποία αναπτύσσονται Ομάδες Έργων ΑΠΕ (εφεξής 
«περιθώριο ισχύος Ομάδων Έργων ΑΠΕ»).

Σε έκαστη Ομάδα Έργων ΑΠΕ, το περιθώριο ισχύος 
που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 4, λαμβάνοντας 
υπόψη τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, 
κατανέμεται αναλογικά με βάση τη συνολική ισχύ των 
Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων της 
Ομάδας Έργων ΑΠΕ, ως προς τη συνολική ισχύ των Ομά-
δων Έργων ΑΠΕ, μέσω Βεβαιώσεων Δέσμευσης Ισχύος 

που εκδίδονται από τον ΑΔΜΗΕ για τα αντίστοιχα νησιά 
ή νησιωτικά συστήματα στα οποία αναπτύσσονται Ομά-
δες Έργων ΑΠΕ.

6. Μετά την έκδοση των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων 
της παρ. 2, καθώς και της απόφασης της ΡΑΕ της παρ. 4, η 
κάθε Ομάδα Έργων ΑΠΕ, υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ αίτημα 
για την έκδοση Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος. Ο Παρα-
γωγός μπορεί να αιτηθεί Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος 
μικρότερη της ισχύος των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων 
της Ομάδας Έργων ΑΠΕ.

7. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του ως άνω 
κοινού αιτήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει τη Βεβαίωση Δέ-
σμευσης Ισχύος της παρ. 5 για κάθε φάση διασύνδεσης 
των νησιωτικών συστημάτων με το Ηπειρωτικό Σύστη-
μα, με την οποία δεσμεύεται το περιθώριο ισχύος Ομά-
δας Έργων ΑΠΕ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5.

8. Οι παραγωγοί οφείλουν εντός τριάντα έξι (36) μηνών 
από την έκδοση των ως άνω Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων 
της παρ. 2, να υποβάλλουν στη ΡΑΕ αιτήματα τροποποι-
ήσεων των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, με σκοπό τη μεί-
ωση της συνολικής ισχύος της εκάστοτε Ομάδας Έργων, 
ώστε η νέα συνολική ισχύς τους να μην υπερβαίνει την 
ισχύ της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος. Σε περίπτωση 
μη υποβολής των αιτημάτων τροποποίησης εντός της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η σχετική Βεβαίωση 
Δέσμευσης Ισχύος παύει να ισχύει. 

9. Για τα εν λόγω έργα ΑΠΕ η εγγυητική επιστολή του 
άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92), υποβάλλεται ταυ-
τόχρονα με την υποβολή των αιτημάτων τροποποιήσεων 
των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, με σκοπό τη μείωση 
της συνολικής ισχύος της εκάστοτε Ομάδας Έργων κατά 
την παρ. 8.

10. Για τις Ομάδες Έργων ΑΠΕ του παρόντος ισχύουν 
τα ορόσημα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92) και εκδίδονται Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης. Οι 
οριστικές προσφορές για τους σταθμούς των παραγω-
γών χορηγούνται τμηματικά ή εν συνόλω σε κάθε Ομάδα 
Έργων ΑΠΕ, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Δέσμευσης 
Ισχύος από τον Διαχειριστή και για συνολική ισχύ που 
δεν υπερβαίνει την ισχύ της ως άνω Βεβαίωσης Δέσμευ-
σης Ισχύος, όπως αυτή προβλέπεται για κάθε φάση δια-
σύνδεσης των νησιών ή των νησιωτικών συστημάτων.

11. Ο παραγωγός δεν επωμίζεται το κόστος κατασκευ-
ής του υποθαλάσσιου καλωδίου και των αναγκαίων υπο-
δομών αυτού.

12. Στις εν λόγω Ομάδες Έργων ΑΠΕ επιτρέπεται η τρο-
ποποίηση της ισχύος των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων 
των επιμέρους έργων τους, υπό τον όρο ότι η συνολική 
ισχύς των εκδιδόμενων Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων δεν 
υπερβαίνει τη συνολική ισχύ της Βεβαίωσης Δέσμευσης 
Ισχύος που λαμβάνει η κάθε Ομάδα Έργων, κατά τα ανω-
τέρω, από τον ΑΔΜΗΕ.

13. Για αιολικούς σταθμούς που διαθέτουν άδεια πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξεδόθη προ της 
1ης Ιανουαρίου 2016 ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που 
εξεδόθη προς αντικατάστασή της, με όρο υλοποίησης 
ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης του νησιωτι-
κού συστήματος με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, που 
εγκαθίστανται σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα των 
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οποίων η διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα, βάσει 
του εκάστοτε εγκεκριμένου Δεκαετούς Προγράμματος 
Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται να ολοκληρω-
θεί μετά την 1η.1.2025, η διαδικασία των παραπάνω 
παραγράφων εκκινεί τρία (3) έτη πριν την εκτιμώμενη 
διασύνδεση αυτών με το ΕΣΜΗΕ βάσει του ανωτέρω 
Προγράμματος.

14. Το παρόν δεν εφαρμόζονται σε έργα ΑΠΕ:
α) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 

904/2011 απόφασης της ΡΑΕ, όπως εκάστοτε ισχύει και 
στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α’ 207),

β) που εγκαθίστανται σε νησιά τα οποία είναι απευ-
θείας διασυνδεδεμένα με το Σύστημα της ηπειρωτικής 
χώρας με γραμμές υψηλής τάσης τετρακοσίων (400) kV.

Άρθρο 101

Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια 

παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 - 

Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του 

πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014

H υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4254/2014 (Α’ 85), περί επέκτασης των συμβάσεων 
πώλησης και συμψηφισμού του Ειδικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για όλους τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμό-
τητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της υποπαρ. ΙΓ.1., με την επιφύλαξη της παρ. 3 
της ίδιας υποπαρ. ΙΓ.1., και λειτουργούν για διάστημα 
μικρότερο των δώδεκα (12) ετών, με σημείο αναφοράς 
για τους σταθμούς ΑΠΕ την 1η Ιανουαρίου 2014 και για 
τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ την 7η Απριλίου 2014, επεκτεί-
νονται αυτοδίκαια, κατά επτά (7) χρόνια, η σύμβαση πώ-
λησης και η σύμβαση συμψηφισμού του Ειδικού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες 
κτιρίων της υπό στοιχεία 12323/ΓΓ175/4.6.2009 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Β’ 1079), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι 
απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας, και για 
εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ που είχαν κατά τα ως 
άνω αντίστοιχα σημεία αναφοράς. Ειδικά για αιολικούς 
σταθμούς, η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4546/2018 (Α’ 101).

α) Στους παραγωγούς των σταθμών ΑΠΕ των προη-
γούμενων εδαφίων κατά το διάστημα επέκτασης της 
σύμβασης πώλησης χορηγείται διαζευκτικά η δυνατό-
τητα επιλογής μεταξύ των εξής τρόπων αποζημίωσης:

αα) Βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδί-
δεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 
του ν. 4414/2016 (Α’ 149), λαμβανομένων υπόψη των 

χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και 
σταθερού κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν ανα-
πόσβεστου κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των 
προσδοκώμενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους 
στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

αβ) Με τιμή ενενήντα (90) ευρώ/MWh για μέγιστη 
ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη 
μαθηματική σχέση:

Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Χ Συντε-
λεστής Απόδοσης (kWh/kW).

β) Στους παραγωγούς των σταθμών ΣΗΘΥΑ του πρώ-
του εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου κατά το 
διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης, η παραγό-
μενη ενέργεια αποζημιώνεται με τιμή που προκύπτει με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του 
ν. 4414/2016, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηρι-
στικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και σταθερού 
κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν αναπόσβεστου 
κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των προσδοκώ-
μενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώ-
νεται στον παρακάτω πίνακα.

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της υποπερ. αβ) της περ. α) διοχετεύεται στο Σύστη-
μα ή/και στο Δίκτυο, χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε 
αποζημίωση στον παραγωγό. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διαχειριστή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προ-
έλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ), καθορίζεται η μοναδιαία τιμή με την 
οποία υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της 
ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προμηθευ-
τές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Η επιλογή μεταξύ των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) 
γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στη 
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ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ή την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ή τον προμηθευτή, κατά περί-
πτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις 
(3) μήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανω-
τέρω διαστήματος, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με 
τη μικρότερη τιμή των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α).»

Άρθρο 102

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας (ΤΕΕ), για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας 
στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης 
και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων 
που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλ-
λοντος, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του 
εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείρι-
ση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η 
διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η 
εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος για επίλυ-
ση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδι-
κασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμμα-
τος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. 
Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια 
απόφαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και δια-
χείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται 
να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
καθώς και κάθε συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες όσον αφορά στη χρηματοδότη-
ση των φορέων υλοποίησης των δράσεων της παρ. 1. Με 
την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται αποζημίωση 
προς τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολο-
γισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, για την κάλυψη 
των εξόδων τους, ανάλογα με το εύρος των εργασιών 
που αναλαμβάνουν. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει, για το σύνολο των φορέων υλοποίησης, το 
δυόμιση τοις εκατό (2,5 %) επί του προϋπολογισμού των 
άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει 
σχετική Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τ.Ε.Ε για την υλοποίη-
ση και διαχείριση του προγράμματος, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2, δύναται να καλύπτονται από το εθνικό ή 
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με εγγραφή διακριτού ενάριθμου έργου. 

Άρθρο 103

Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών 

διαδικασιών του ν. 4414/2016 

Η Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέ ργειας (ΡΑΕ) δύ ναται, απο-
κλειστικά  εντό ς του έτους 2021, να συνά πτει μία ή πε-
ρισσότερες συμβά σεις παροχή ς υπηρεσιών ή έργου: 
α) για την αν άπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών 
συστημάτων, και β) για την υποστήριξη διενέργειας των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016 (Α’ 149), 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκ-
κλιση του ά ρθρου 36 και της παρ. 1 του άρθρου 118 του 
ν. 4412/2016 (Α’ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του 
πρώτου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν 
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλ έον Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Άρθρο 104

Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήματος - 

Προσθήκη περ. λα’ στην παρ. 3 του άρθρου 2 

του ν. 4001/2011

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
προστίθεται περ. (λα), ως εξής:

«(λα) «μικρό συνδεδεμένο σύστημα» (ΜΣΣ): κάθε σύ-
στημα με κατανάλωση μικρότερη των τριών χιλιάδων 
(3.000) GWh το 1996, στο οποίο ποσοστό άνω του πέντε 
τοις εκατό (5%) της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται 
από διασύνδεση με άλλα συστήματα, κατά την έννοια 
που αποδίδεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ (L 158).»

Άρθρο 105

Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας - 

Προσθήκη άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 58Β, 
ως εξής:

«Άρθρο 58Β
Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Η διασφάλιση της ενιαίας τιμολόγησης των καταναλω-
τών ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα συνιστά Υπηρεσία 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), για την εκπλήρωση της οποίας 
καταβάλλεται αντάλλαγμα στους υπόχρεους παροχής 
της με βάση μεθοδολογία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ). Ειδικότερα για τη χρονική περίοδο κατά την 
οποία το ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Κρήτης απο-
τελεί μικρό συνδεδεμένο σύστημα (ΜΣΣ), σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 2, για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για την κάλυψη του κόστους παροχής 
της υπηρεσίας, εφαρμόζεται η μεθοδολογία της υπ’ αρ. 
14/2014 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 270) μόνο σε ό,τι αφορά 
την ενέργεια από συμβατικές μονάδες που εγχέεται στο 
Δίκτυο (MA_ΜΔΝΣΜ, μ και QX, SM (μ, j)). 
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Ειδικότερα θέματα που άπτονται της παροχής της ως 
άνω ΥΚΩ σε μικρά συνδεδεμένα συστήματα δύνανται 
να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και 
στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).»

Άρθρο 106

Α’ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης - 

Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 108Β 
ως εξής:

«Άρθρο 108Β
Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Α’ φάσης 
Πελοποννήσου - Κρήτης 

1. Κατά το μεταβατικό διάστημα από την 3η.7.2021 έως 
τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με την Πελοπόννησο, 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 108Γ, η λειτουργία της ηλε-
κτρικής διασύνδεσης σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και την αγορά του ηλεκτρι-
κού συστήματος της νήσου Κρήτης και η εκκαθάριση 
των σχετικών συναλλαγών, καθορίζονται από τις διατά-
ξεις του παρόντος.

2. Κατά την εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, 
ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), κατά τον υπολογισμό 
της απορροφούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε 
Εκπρόσωπο Φορτίου, επιπλέον της απορρόφησης που 
αντιστοιχεί στους καταναλωτές που τυχόν εκπροσωπεί 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, λαμβάνει υπόψη για κάθε 
Εκπρόσωπο Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Κρήτη 
και την απορρόφηση που αντιστοιχεί στον μετρητή της 
διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης στα Χανιά, κατά 
την ποσότητα που του αναλογεί βάσει των εκτιμώμενων 
ποσοστών εκπροσώπησης των πελατών του ηλεκτρικού 
συστήματος της νήσου Κρήτης, όπως υπολογίζονται από 
τον Διαχειριστή Μη διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ). 
Λεπτομέρειες σχετικά με την εκκαθάριση της αγοράς 
εξισορρόπησης και σχετικά με την εκκαθάριση συναλλα-
γών της Κρήτης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Διαχειρι-
στή ΜΔΝ αντίστοιχα.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνεχίζει, στο χρονικό διάστη-
μα της παρ. 1, να εκκαθαρίζει την αγορά της Κρήτης για 
τις συμβατικές μονάδες και τις μονάδες Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
130, καθώς και για τους Εκπροσώπους Φορτίου με τις 
ισχύουσες συμβάσεις για την παραγόμενη ενέργεια από 
Συμβατικές Μονάδες και Μονάδες ΑΠΕ πλην της ενέργει-
ας της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Επίσης, μέχρι τη δήλη 
ημέρα της παρ. 2 του άρθρου 108Γ, εφαρμόζει τα ποσο-
στά εκπροσώπησης, όπως προκύπτουν από την εφαρμο-
γή της ισχύουσας μεθοδολογίας και συνεχίζει να χρεώνει 

τους Εκπροσώπους Φορτίου για τη Χρέωση Χρήσης Δι-
κτύου (ΧΧΔ), τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) πελατών και τη χρέωση του Ειδικού Τέλους για τη 
Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Το Αντάλ-
λαγμα ΥΚΩ που δικαιούνται οι Εκπρόσωποι Φορτίου 
Κρήτης, συνεχίζει να απομειώνεται κατά το ποσό της 
Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) που τους αναλογεί, 
μέχρι τη μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοι-
χείων Υψηλής Τάσης (ΥΤ) ηλεκτρικού συστήματος της 
νήσου Κρήτης, κατά την παρ. 1 του άρθρου 108Δ. Για 
το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της 
ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης στα ΜΔΝ πραγματοποι-
είται και η απολογιστική ετήσια εκκαθάριση.

4. Η ΡΑΕ δύναται, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, 
να καθορίζει αυξημένα όρια ανοχής για τις Χρεώσεις 
Μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Αγοράς Εξισορρόπησης, μετά από εισήγηση του Διαχει-
ριστή του ΕΣΜΗΕ.

5. Οι διατάξεις του παρόντος σε σχέση με την εκκαθά-
ριση αγοράς εξισορρόπησης εφαρμόζονται αναδρομικά 
για την ενέργεια που διακινήθηκε μέσω της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης από την 3η.07.2021 έως και την 31.07.2021.

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε διορθω-
τική εκκαθάριση των ποσών που υπολογίστηκαν, από 
την 3η.07.2021 έως και την 31.07.2021, για την απορ-
ρόφηση που αντιστοιχεί στον μετρητή της διασύνδε-
σης Πελοποννήσου  - Κρήτης στα Χανιά στο πλαίσιο 
του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ 
(ΛΠ-1) που προβλέπεται στο άρθρο 93 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2, βάσει του χρονοδιαγράμμα-
τος εκκαθάρισης που προβλέπεται στο άρθρο 104 του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

7. Για την εφαρμογή του παρόντος, δύνανται να τρο-
ποποιούνται ο Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (Β’ 4778/2020), ο Κώδικας Διαχείρισης Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/2014), ο Κώδικας Δι-
αχείρισης ΕΣΜΗΕ (Β’ 4658/2020), ο Κώδικας Διαχείρισης 
ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017), ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπη-
σης, ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορ-
ρόπησης (Β’ 3076/2020), ο Κανονισμός Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς 
(Β’ 4124/2020) και ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλ-
λαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς (Β’ 428/2020).»

Άρθρο 107

Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β’ φάση 

διασύνδεσης - Προσθήκη του άρθρου 108Γ 

στον ν. 4001/2011 

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 108Γ, 
ως εξής:

«Άρθρο 108Γ
Λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της νήσου Κρήτης κατά το διάστημα μεταξύ 
της έναρξης λειτουργίας της Α’ και της Β’ φάσης 
της διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το 
Ηπειρωτικό Σύστημα

1. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) υποχρεούται να λειτουργήσει 
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την ηλεκτρική διασύνδεση Α’ φάσης της νήσου Κρήτης 
με την Πελοπόννησο, σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα 
κατά την ορισθείσα μεταφορική της ικανότητα, σύμφω-
να με το εγκεκριμένο και ισχύον Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), δυνάμει της 
υπ’ αρ. 1097/2019 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 1048), το αργό-
τερο μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, 
η ΑΔΜΗΕ ΑΕ βεβαιώνει τη λειτουργία της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης κατά τα ανωτέρω.

2. Η 1η Οκτωβρίου 2021 λογίζεται ως η δήλη ημέρα 
(Δήλη Ημέρα) συντέλεσης της διασύνδεσης της Α’ φάσης 
και συνακόλουθης ένταξης του ηλεκτρικού συστήματος 
της Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ και το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ως Μικρό Συνδεδεμένο 
Σύστημα (ΜΣΣ).

3. Ο καθορισμός της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Β’ 
φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με 
το Ηπειρωτικό Σύστημα, κατά την ορισθείσα μεταφορική 
ικανότητα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο και ισχύον Δεκαετές Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, δυνάμει της 
υπ’ αρ. 1097/2019 απόφασης της ΡΑΕ, πραγματοποιείται 
με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν βεβαίωσης της ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ περί λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης κατά 
τα ανωτέρω.

4. Από τη Δήλη Ημέρα της Α’ φάσης σύμφωνα με την 
παρ. 2 μέχρι τη Δήλη Ημέρα της Β’ φάσης της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστη-
μα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, η λειτουργία και εκ-
καθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης 
καθορίζεται στις περ. α) έως στ), για την εφαρμογή των 
οποίων ισχύουν και οι ορισμοί του ν. 4425/2016 (Α’ 185), 
του ν. 4414/2016 (Α’ 149), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, καθώς και του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημε-
ρήσιας Αγοράς (Β’ 4124/2020), του Κανονισμού Εκκαθά-
ρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοη-
μερήσιας Αγοράς (Β’ 428/2020), του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020), του Κανονισμού Εκκαθά-
ρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 3076/2020), 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (Β’ 4658/2020), του Κώ-
δικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017) και του Κώδικα Δια-
χειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Β’ 4778/2020), 
όπως εκάστοτε ισχύουν.

α. Το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης απορροφά («ει-
κονικό φορτίο») από ή εγχέει («εικονική παραγωγή») 
ενέργεια προς το σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, 
αντίστοιχα.

β. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου 
λογίζεται ως εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρό-
πησης (εΟΕΕ). 

γ. Η εΟΕΕ της διασύνδεσης Κρήτης συνδέεται στο 
ΕΣΜΗΕ στην πλευρά υψηλής τάσης του υποσταθμού 
των Χανίων (Χανιά Ι), που αποτελεί το όριο του ΕΣΜΗΕ 
και του ΜΣΣ και η ενέργεια την οποία απορροφά από ή 

εγχέει στο ΕΣΜΗΕ καταγράφεται μέσω καταχωρημένων 
μετρητών. 

δ. Η συμμετοχή του ηλεκτρικού συστήματος της Κρή-
της στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 
διενεργείται ως εξής:

δα) ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί καθημερινά και 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του απλοποιημένο Πρό-
γραμμα Κατανομής για το ηλεκτρικό σύστημα της Κρή-
της για κάθε Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους 
Κώδικες και Κανονισμούς. Βάσει των αποτελεσμάτων του 
εν λόγω προγράμματος, υπολογίζονται τα προγράμματα 
απορρόφησης και έγχυσης ενέργειας, αφενός για το σύ-
νολο της ζήτησης, επιμερισμένα ανά Εκπρόσωπο Φορτί-
ου της Κρήτης στη βάση των ποσοστών εκπροσώπησης, 
όπως αυτά υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του Ελλη-
νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ), αφετέρου της παραγωγής της Κρήτης αντιστοίχως, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και την οικονο-
μικότητα των διαθέσιμων εναλλακτικών πόρων κάλυψης 
του συνόλου του φορτίου της Κρήτης, στη βάση προβλέ-
ψεων και τυχόν διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων. Βάσει 
των ως άνω υπολογισμών προκύπτουν οι ποσότητες των 
σχετικών Εντολών Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και Προ-
τεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες απορρόφησης 
ενέργειας και οι ποσότητες των Εντολών Πώλησης με 
Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις πο-
σότητες έγχυσης ενέργειας αντιστοίχως, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 
Οι ως άνω Εντολές Αγοράς και Πώλησης με Αποδοχή Τι-
μής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης υποβάλλονται ατελώς 
από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Ανώνυμη 
Εταιρεία» (ΕΧΕ ΑΕ), εκ μέρους των Εκπροσώπων Φορτίου 
και των συμβατικών Παραγωγών της Κρήτης αντίστοιχα, 
στο Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ενώ οι Εντολές Πώλησης με 
Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για την 
προβλεπόμενη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στην Κρήτη υποβάλλονται 
από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς 
και στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης.

δβ) Το απλοποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής της 
Κρήτης δύναται να επικαιροποιηθεί από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους 
οικείους Κώδικες και Κανονισμούς. Εφόσον, μετά την 
επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η διασύνδεση 
Κρήτης-Πελοποννήσου τεθεί εκτός λειτουργίας ή η ροή 
στη διασύνδεση είναι αντίστροφη από αυτήν που προέ-
βλεπε το αρχικό απλοποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής, 
υφίσταται η δυνατότητα υποβολής σχετικών υβριδικών 
Εντολών Αγοράς ή και Πώλησης στις Ενδοημερήσιες 
Δημοπρασίες (Τοπικές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες/
Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημο-
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πρασίες) για τη διόρθωση των θέσεων των Εκπροσώπων 
Φορτίου και των Παραγωγών της Κρήτης στην Αγορά 
Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς. Στην περίπτω-
ση αυτή, κατόπιν εκτέλεσης της διαδικασίας απλοποιη-
μένου Προγράμματος Κατανομής από τον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ υπολογίζονται οι ποσότητες των υβριδικών 
εντολών, οι οποίες υποβάλλονται ατελώς από την ΕΧΕ ΑΕ 
στο ΣΣΑΕ για την Ενδοημερήσια Αγορά εκ μέρους των 
Εκπροσώπων Φορτίου και των συμβατικών Παραγωγών 
της Κρήτης, ενώ η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υποβάλλει τις σχετικές 
υβριδικές εντολές στο ΣΣΑΕ για την παραγωγή από ΑΠΕ 
ή ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους 
οικείους Κώδικες και Κανονισμούς.

δγ) H Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης 
αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενέργεια της εΟΕΕ της 
διασύνδεσης της Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και στον Κανο-
νισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει και καταλογίζει τις 
χρεοπιστώσεις των Αποκλίσεων και των Λογαριασμών 
Προσαυξήσεων για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Απο-
κλίσεων και για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου της Κρήτης, 
συγκρίνοντας το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς της εΟΕΕ 
της διασύνδεσης της Κρήτης, όπως προκύπτει εμμέσως 
από τα αποτελέσματα των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
που διαχειρίζεται η ΕΧΕ ΑΕ, με τη μετρηθείσα απορρο-
φούμενη ποσότητα ενέργειας, σύμφωνα με τον μετρητή 
της διασύνδεσης που αντιστοιχεί στον κάθε Εκπρόσωπο 
Φορτίου. Επιπλέον, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει 
και καταλογίζει τις χρεοπιστώσεις των αποκλίσεων για 
κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για τον ΔΑΠΕΕΠ 
συγκρίνοντας το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς της εΟΕΕ 
της διασύνδεσης της Κρήτης με τη μετρηθείσα εγχυθεί-
σα ποσότητα ενέργειας, σύμφωνα με τον μετρητή της 
διασύνδεσης.

ε. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διενεργεί συμπληρωματική εκκαθά-
ριση της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης, σε μηνιαία και 
ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν στην αγορα-
πωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί από συμβατικές 
Μονάδες Παραγωγής της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη 
τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016.

στ. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ως διαχειριστής του Ειδικού Λογα-
ριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
και Δικτύου, διενεργεί τη συμπληρωματική εκκαθάριση, 
σε μηνιαία και ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν 
στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί από 
τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 
ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς της Κρήτης που εκ-
προσωπεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονιστικό 
πλαίσιο, που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις 
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016. 

5. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν των εισηγήσεων των 
αρμόδιων Διαχειριστών και με σκοπό την εφαρμογή του 
παρόντος και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λει-
τουργίας της αγοράς της Κρήτης, εισάγονται οι αναγκαίες 
ρυθμίσεις στους Κανονισμούς των Αγορών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του ν. 4425/2016 και στους Κώδικες που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 96, 118Α, 128 
και 130.

6. Από τη δήλη ημέρα της παρ. 2, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υπο-
καθιστά εκ του νόμου τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως συμβαλλομένη 
στις Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προ του 
ν. 3468/2006 (Α’ 129) και στις Συμβάσεις Λειτουργικής 
Ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης και 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου στα σχετικά 
συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς παρά-
ταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Οι σχετικές 
με τις συμβάσεις αυτές συναλλαγές, χρηματορροές και 
χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό λο-
γαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 143 του παρόντος που 
διαχειρίζεται η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται και κάθε άλλο 
θέμα που αφορά στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), τις 
συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ 
του ν. 3468/2006 και τις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενί-
σχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης. Με 
απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων 
Διαχειριστών, δύναται να εισαχθούν οι αναγκαίες, για την 
εφαρμογή της παρούσας, ρυθμίσεις στον Κώδικα Δια-
χειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, στον Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ 
(Β’ 304/2014). Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016 
(Α’ 149), πλην του τρίτου εδαφίου αυτής, δεν εφαρμό-
ζεται.

7. Με απόφαση της ΡΑΕ η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνονται 
οι προθεσμίες των παρ. 1 και παρ. 2. 

8. Από τη δήλη ημέρα της Α’ φάσης της παρ. 2, οι σταθ-
μοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο της Κρή-
της εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΑΠΕΕΠ ως Φορέα 
Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης.»

Άρθρο 108

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και 

ζητήματα προσωπικού 

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται νέο άρθρο 
108Δ ως εξής:

«Άρθρο 108Δ
Μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
υψηλής τάσης ηλεκτρικού συστήματος της 
νήσου Κρήτης που διασυνδέονται με το ΕΣΜΗΕ 
και ζητήματα προσωπικού

1. Από την 1η Αυγούστου, το σύνολο των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης (ΥΤ) του ηλε-
κτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, ιδιοκτησίας της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ) και δια-
χείρισης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ως Διαχειριστή Μη 
Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), όπως αποτυπώνονται 
στο οικείο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Διανομής (ΡΜΠ) 
ΜΔΝ με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2021 (τα «πάγια»), 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔ-
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ΜΗΕ ΑΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσ-
σονται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο ΡΜΠ του ΕΣΜΗΕ και τελούν 
υπό τη διαχείριση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως κύριο και Διαχειρι-
στή του ΕΣΜΗΕ, έναντι τιμήματος, που υπολογίζεται και 
καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
Για τους σκοπούς της μεταβίβασης, η αναπόσβεστη αξία 
των παγίων υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία της 
αυτοδίκαιης μεταβίβασης, προσδιορίζεται βάσει των 
κανόνων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), στο 
πλαίσιο της έγκρισης του Εσόδου Διανομής και του Εσό-
δου Μεταφοράς και πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή.

2. Για τμήματα γηπέδου και κτίρια κυριότητας της ΔΕΗ 
ΑΕ, στα οποία ευρίσκεται εγκατεστημένος ο μεταβιβα-
ζόμενος εξοπλισμός Υψηλής ή/και Μέσης Τάσης, συστή-
νονται αυτοδικαίως, χωρίς επιπλέον τίμημα, δικαίωμα 
χρήσης υπέρ των οικείων Διαχειριστών ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ 
και το αντίστοιχο δικαίωμα δουλείας διέλευσης υπέρ των 
ιδίων για πρόσβαση προς τα τμήματα αυτά.

3. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την μεταβίβαση 
των παγίων κατά την παρ. 1 συντάσσεται και υπογράφε-
ται μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά παρέκκλι-
ση του Αστικού Κώδικα, η δηλωτικού χαρακτήρα σχετική 
συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης (η «σύμβαση 
μεταβίβασης») της κυριότητας, νομής και κατοχής των 
παγίων και σύστασης των αντίστοιχων δουλειών της 
παρ. 2, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης 
νόμου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΡΑΕ.

4. Κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των παγίων 
κατά την παρ. 1, καταβάλλεται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην 
ΔΕΗ ΑΕ τίμημα ίσο προς την ρυθμιστική αξία των πα-
γίων, όπως υπολογίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 1, το οποίο συμπεριλαμβάνεται άμεσα στη Ρυθ-
μιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ από την 
ως άνω ημερομηνία μεταβίβασης και ανακτάται, μέσω 
των χρεώσεων χρήσεως του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ 
περί υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου και του 
επιτρεπόμενου εσόδου του κυρίου και Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ και των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. Κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), 
το τιμολόγιο πώλησης των μεταβιβαζόμενων παγίων 
εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα 
του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μεταβίβασης. 

5. Εντός εύλογου χρόνου από την υπογραφή της σύμ-
βασης μεταβίβασης της παρ. 3 και σε κάθε περίπτωση 
εντός τριών (3) μηνών από την αποτίμηση των μετα-
βιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο 
εκτιμητή εγνωσμένης αξίας και κοινής αποδοχής των 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ, καταβάλλεται από την ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ στην ΔΕΗ ΑΕ επιπλέον τίμημα, ως πιστούμενο υπό-
λοιπο του τιμήματος για τα ως άνω μεταβιβαζόμενα 
πάγια, ίσο προς την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της 
ανωτέρω ρυθμιστικής αξίας και της εμπορικής αξίας των 
παγίων, η οποία δύναται να προκύψει αποκλειστικά δυ-
νάμει αποτίμησης της εμπορικής αξίας αυτών από τον 
ανωτέρω εκτιμητή. Ο εκτιμητής, όπως ορίζεται από τους 

ΔΕΗ ΑΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ βάσει του παρόντος, διεξάγει την 
αποτίμηση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης των τελικών δεσμευτικών προσφορών των 
υποψήφιων επενδυτών στο πλαίσιο της συμμετοχής τους 
στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό της ΔΕΗ ΑΕ για την 
πώληση ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με ημερομηνία 
αποτίμησης την ημερομηνία μεταβίβασης της παρ. 1 
ή σε περίπτωση ματαίωσης του διεθνούς διαγωνισμού 
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω 
ματαίωσης.

6. Τυχόν πιστούμενο υπόλοιπο του τιμήματος, σύμφω-
να με την παρ. 5, συμπεριλαμβάνεται σε διακριτή ειδική 
περιουσιακή βάση του ΕΣΜΗΕ και ανακτάται, από την 
ημερομηνία εξόφλησής του, μέσω των χρεώσεων χρή-
σεως του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ περί υπολογισμού του 
απαιτούμενου εσόδου και του επιτρεπόμενου εσόδου 
του κυρίου και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και των τιμολογί-
ων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, χωρίς να καταβάλλεται απόδοση 
επί του τιμήματος αυτού βάσει του ενιαίου μεσοσταθμι-
κού κόστους κεφαλαίου (WACC). Η διακριτή περιουσι-
ακή βάση της παρούσας δύναται να αποσβένεται εντός 
χρονικού διαστήματος έως και τεσσάρων (4) ετών, αρχής 
γενομένης από το έτος της εξόφλησης, συνυπολογιζό-
μενου του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά 
τρόπον που να εξασφαλίζει την εξομάλυνση του ύψους 
των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. Η διαφορά στην 
αναπόσβεστη ρυθμιστική αξία των παγίων μεταξύ της 
30ής.6.2021 και της ημερομηνίας μεταβίβασης, η οποία 
οφείλεται σε προσθήκες, αποσύρσεις και αποσβέσεις 
παγίων κατά το διάστημα αυτό και πιστοποιείται από 
Ορκωτό Ελεγκτή, προσαυξάνει ή απομειώνει το προς 
ανάκτηση ποσό. Σε περίπτωση που η μείωση του ποσού 
λόγω αποσβέσεων υπερβαίνει το πιστούμενο υπόλοιπο, 
η διαφορά επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

7. α) Η ΔΕΗ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων 
συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που 
απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος σχετικά με τη με-
ταβίβαση των παγίων του παρόντος άρθρου. Τα λοιπά 
συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ 
των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά 
τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν 
απαιτείται παράσταση δικηγόρου. 

β) Για τη μεταβίβαση των παγίων, δεν απαιτείται να 
υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρε-
σία (ΔΟΥ) οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις 
επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή 
άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου. Κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 4 του ν. 1521/1950 (Α’ 245) και κάθε άλλου σχετι-
κής διάταξης, η μεταβίβαση των ακινήτων από τη ΔΕΗ ΑΕ 
στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων και από κάθε άλλο συναφή φόρο ή τέλος.

γ) Για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, περι-
λαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιω-
μάτων σε ακίνητα και κινητά, δεν απαιτούνται δηλώσεις 
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Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς 
Διηρημένης Ιδιοκτησίας ή οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, 
κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, 
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα 
για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν 
αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται 
σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, 
γενικής ή ειδικής, διάταξης. 

δ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, απαλ-
λοτριώσεις, παραχωρήσεις που έχουν δοθεί στη ΔΕΗ ΑΕ, 
σχετικά με τα μεταβιβαζόμενα πάγια, κατά το τμήμα ή 
την αναλογία που αφορούν το Σύστημα Υψηλής Τάσης, 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά πα-
ρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες 
διατάξεις, καταχωρίσεις της σύμβασης μεταβίβασης 
σύμφωνα με την παρ. 3 και των τυχόν συμπληρωματι-
κών πράξεων αυτής, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και 
κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, 
γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ιδίως δε 
των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147) και της 
παρ. 6 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 
του ν. 2308/1995 (Α’ 114), και δύναται να διενεργηθούν 
εντός πέντε (5) ετών από τη σύναψη της σύμβασης με-
ταβίβασης και των τυχόν συμπληρωματικών πράξεων 
αυτής, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δι-
καιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, 
των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων 
ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκο-
φυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Η μη μεταγραφή ή 
καταχώριση της σύμβασης μεταβίβασης μέχρι και τη 
συμπλήρωση του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) 
ετών δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονι-
κού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των 
οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτημα-
τολογική εγγραφή ή άδεια δόμησης.

στ) Τα εκδιδόμενα κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του 
ν. 2664/1998 (Α’ 275), αποσπάσματα κτηματολογικών 
διαγραμμάτων και κτηματογραφικά διαγράμματα, που 
συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτη-
ματολογικά βιβλία της σύμβασης μεταβίβασης, σύμφω-
να με την παρ. 3 του παρόντος, εκδίδονται και χορηγού-
νται χωρίς καμία χρέωση ή την καταβολή οποιουδήποτε 
τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, 
επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ κτηματολογικών γρα-
φείων ή γραφείων κτηματογράφησης, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

ζ) Οποιαδήποτε αίτηση, δήλωση εγγραπτέου δικαι-
ώματος, αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα 
εμπράγματα δικαιώματά τους στα μεταβιβαζόμενα πά-
για, υποβάλλεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε 
τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, 
επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων 
υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων ή γρα-
φείων κτηματογράφησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

αντίθετης διάταξης. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου 
αρχίζει από την 15η.6.1995.

η) Οι περ. α) έως και ζ) εφαρμόζονται αντίστοιχα και 
για τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 98 του παρόντος.

8. Από την ημερομηνία μεταβίβασης των παγίων, σύμ-
φωνα με την παρ. 1, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται αυτοδι-
καίως, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και 
τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν το σύνολο 
των μεταβιβαζόμενων παγίων. Τυχόν εκκρεμείς δίκες με 
αντικείμενο τα μεταβιβαζόμενα πάγια, συνεχίζονται αυ-
τοδικαίως από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βι-
αίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή 
τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

9. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των 
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κατόπιν αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων προς αυτά μέχρι 31η.12.2021, το προ-
σωπικό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που απασχολείται στη Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Νησιών/Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου, με 
αντικείμενο τη Λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Συστή-
ματος Μεταφοράς Κρήτης, δύναται, για λόγους που σχε-
τίζονται με τη λειτουργία της διασύνδεσης της Κρήτης να 
μετακινηθεί στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η προϋπηρεσία που έχει 
αναγνωριστεί από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως φορέα προέλευ-
σης, αναγνωρίζεται πλήρως από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για όλα 
τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

10. α) Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ρυθμίζονται τα σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση 
από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, του 
οποίου τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές 
συνεχίζει να καταβάλλει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, λαμβάνοντας 
αντάλλαγμα από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Για τη διάθεση του 
προσωπικού αυτού λαμβάνονται υπόψη η βούληση του 
και η προηγούμενη απασχόληση του σε εργασίες αντί-
στοιχες με αυτές στις οποίες πρόκειται να απασχοληθεί 
στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού 
στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για 
όλες τις συνέπειες στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κατά τη διάρκειά 
της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του 
εξέλιξη. Με τη λήξη της σύμβασης διάθεσης για οποιον-
δήποτε λόγο το διατιθέμενο προσωπικό επανέρχεται 
στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη θέση στην οποία έχει εξελιχθεί, σε 
περίπτωση δε που αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργη-
θεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του 
κλάδου του, η οποία συστήνεται αυτοδικαίως και καταρ-
γείται με την αποχώρησή του από τον φορέα. 

β) Η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου από τη 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ επιτρέπεται στο πλαί-
σιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των 
σχετιζομένων εγκαταστάσεων, με σύμβαση μεταξύ των 
δύο Διαχειριστών και έναντι εύλογου ανταλλάγματος 
που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Το εύλο-
γο του ανταλλάγματος αυτού ελέγχεται από τη ΡΑΕ στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενώ η ως άνω σύμβαση 
γνωστοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και στη ΡΑΕ. 

γ) Οι συμβάσεις της παρούσας δεν δύναται να λάβουν 
διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων 
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αυτών, πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία 
μεταβίβασης των παγίων, κατά την παρ. 1 και, σε κάθε 
περίπτωση παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Β’ φάσης της Διασύνδεσης της Κρήτης, 
όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο και ισχύον Δεκαε-
τές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
(ΡΑΕ απόφαση 1097/2019, Β’ 1048/2019). Οποιαδήποτε 
παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων, συμπε-
ριλαμβανομένης και της σιωπηρής, μετά την παρέλευση 
της ως άνω ημερομηνίας, θεωρείται αυτοδικαίως άκυ-
ρη και δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης 
ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη αυτών, για τα 
συμβαλλόμενα μέρη και ειδικά, για τις συμβάσεις της 
παρούσας, και για το απασχολούμενο προσωπικό. Ειδικά 
οι συμβάσεις της περ. β) δύναται να παρατείνονται για 
χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον ετών, αποκλειστικά 
και μόνο στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστα-
σης βλαβών των σχετιζόμενων με το παρόν άρθρο με-
ταβιβαζόμενων παγίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
δεύτερο εδάφιο της περ. β).»

Άρθρο 109

Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην 

περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων

1. Εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία 
36060/1155/Ε.103/2013 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1450), ο φορέας λειτουργίας 
των οποίων έχει ήδη υποβάλει αίτημα τροποποίησης ή 
ανανέωσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) ή έχει υποβάλει τις σχετικές τεχνικές εκθέ-
σεις συμμόρφωσης προς τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνι-
κές (ΒΔΤ) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 της ως 
άνω απόφασης και για τις οποίες, μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος, η ΑΕΠΟ δεν έχει τροποποιηθεί με βάση τα 
αντίστοιχα συμπεράσματα βέλτιστων διαθέσιμων τεχνι-
κών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 της ανωτέρω 
απόφασης και προκειμένου η λειτουργία τους να είναι 
σύμφωνη με τις προβλέψεις αυτής, λειτουργούν σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην έκθεση συμμόρφωσης για 
χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο 
(2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. 

2. Για την αξιολόγηση από την αρμόδια για την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση αρχή αιτημάτων φορέ-
ων εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παρ.  4 του άρ-
θρου 12 ή την παρ. 1 του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 
36060/1155/Ε.103/2013 κοινής απόφασης με σκοπό την 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αρκεί η υποβολή επαρκούς 
τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας χρήσης των συγκε-
κριμένων διατάξεων. Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή 
αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ερ-
γάσιμων ημερών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης. Για τα ήδη 
υποβληθέντα αιτήματα η προθεσμία του ανωτέρω εδα-
φίου ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και εκκινεί 
από τη δημοσίευση του παρόντος. 

Μέχρι την τροποποίηση της ΑΕΠΟ παραμένει σε ισχύ 

η υφιστάμενη ΑΕΠΟ και, πλέον των όρων και προϋπο-
θέσεων αυτής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι όροι 
και προϋποθέσεις που παρατίθενται στα ως άνω εγκε-
κριμένα αιτήματα, όπως, μεταξύ άλλων, όρια εκπομπών 
ορισμένων ρυπαντικών ουσιών και χρονικά διαστήματα 
λειτουργίας.

Άρθρο 110

Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος 

απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 998/1979 
(Α’ 289) μετά τις λέξεις «των νήσων Κυθήρων, Αντικυθή-
ρων» προστίθενται οι λέξεις «της Δωδεκανήσου, πλην 
των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός». 
Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ισχύει το άρθρο 
8Α του ν. 998/1979 και επί των ζητημάτων αυτών επιλαμ-
βάνεται Συμβούλιο Ιδιοκτησίας που συστήνεται βάσει 
της παρ. 6 του ως άνω άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

1. Kατά το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι 
του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) δύνανται να 
προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να 
καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση που 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκ-
παιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της 
δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με 
τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο 
ή δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 
της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρ-
θρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον 
αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορω-
νοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του 
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετι-
κού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας 
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδε-
ται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
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Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που 
επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση. Οι συμβάσεις του 
πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρο-
νη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή 
ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη 
τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του 
κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη. Κατά 
την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά 
την ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται 
από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του προηγού-
μενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα 
σχετικό με τους όρους της παροχής της υπηρεσίας του 
προσωπικού της παρούσας, ιδίως για την παροχή τη-
λεκπαίδευσης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την 
εφαρμογή της.

2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 κα-
λούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς 
αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και 
στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του 
άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της δήλωσης προτί-
μησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές 
ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού σε 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν 
ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλω-
θείσες περιοχές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη λόγω 
του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να 
καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται 
σε λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19. Η ανω-
τέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο 
το διδακτικό έτος 2021-2022 και είναι αμετάκλητη. Ο 
αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλά-
δο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο 
ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν 
δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που 
αδυνατεί να παρέχει διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο 
ή δεν προσκομίζει πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολι-
ασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1.

3. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 
και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και το άρθρο 86 
του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που πα-
ρέχεται από τους προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους 
ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τρίμηνης διάρκειας αποδίδεται η μοριοδότηση 
που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) 
του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, προσαυξημένη κατά 
το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συ-
νάπτονται δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για 
την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφω-

να με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του 
ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπη-
ρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) 
της ίδιας περίπτωσης. 

5. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι 
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφω-
να με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμ-
βάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημε-
ρομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης 
ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτού-
νται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις 
που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

6. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που 
προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμ-
φωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους 
οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται 
να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2021-2022. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική 
θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασί-
ας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη 
θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός 
αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευ-
τικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως 
προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν 
είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος 
της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

7. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή 
Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 1, δι-
ατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είτε δια ζώσης 
είτε στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαι-
δευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, 
στην οποία έχει τοποθετηθεί.

8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχολού-
μενοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν 
προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, 
νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, τότε δεν 
τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις 
οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - 
Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλ-
λεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής 
διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής 
καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκό-
ντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με 
όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομί-
ζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης 
ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ει-
δικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1. 

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαι-
δευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά 
την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον 
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Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, 
στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιο-
λόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), 
στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Πε-
ριβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης 
ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, δεν αναλαμβά-
νουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται 
για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαι-
δευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. του άρθρου 63 
του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, 
εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 
και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, αντίστοιχα. 
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για 
όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. που μετά 
την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επα-
νειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων δύναται να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες 
εκπαιδευτικού, εν γένει διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και όλων των δομών αυτών, δημόσιων ή 
ιδιωτικών, στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι συ-
νέπειες που προβλέπονται στην παρ. 8, καθώς και να 
προβλέπονται ορισμένες από αυτές.

Άρθρο 112

Χρηματοδότηση από το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της 

πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά 

τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 - 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020

Ο τίτλος και το άρθρο 36 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 36
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών 
αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 
και 2021-2022

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτού-
μενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την 
πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που θα προ-
σληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και δια-
σπορά του COVID-19 με τίτλο «Πληρωμή προσωρινών 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαι-

δευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού (COVID-19)» συνολικού προϋπολογισμού 
έως διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ. Η σχε-
τική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση 
Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με κωδικό 2020ΣΕ44520002 και τίτλο 
«ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗ-
ΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», μέχρι το ποσό 
των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ το έτος 
2020, μέχρι το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων 
πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (58.594.000) 
ευρώ το έτος 2021 και μέχρι το ποσό των εκατόν ενός 
εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων (101.406.000) 
ευρώ το έτος 2022.»

Άρθρο 113

Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης  

της κράτησης επί των εισοδημάτων των 

μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας

1. Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του 
άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) τροποποιούνται, το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. β) διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους 
απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, από το έτος 
2018 και εξής, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως στον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί 
του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην 
περ. θ’ της παρ. 2. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους 
στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφω-
να με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά 
την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού 
έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 

Οφειλές από την ανωτέρω αιτία, το ύψος των οποίων 
προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά 
έτος, δεν αναζητούνται, δεν εκδίδεται πράξη προσδιο-
ρισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και, εάν έχει 
εκδοθεί, ακυρώνεται αυτοδικαίως.»

2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 
του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 τροποποιούνται, προ-
στίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η περ. γ) δια-
μορφώνεται ως εξής:

«γ) Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκη-
ση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά ατομική 
επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων 
και λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 
31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό 
(7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος προερχόμε-
νου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8779Τεύχος A’ 134/31.07.2021

ατομικώς και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας 
από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο 
γεννήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετού-
ντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρί-
ας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, 
υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του 
ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από την εν λόγω 
δραστηριότητα (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και 
παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος 
του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η 
παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίη-
ση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο. 
Οφειλές, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το 
ποσό των εξήντα (60) ευρώ συνολικά για όλα τα παρελ-
θόντα έτη, δεν αναζητούνται και δεν εκδίδεται πράξη 
προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και 
εάν έχει εκδοθεί ακυρώνεται αυτοδικαίως. Τυχόν εκδο-
θείσες πράξεις προσδιορισμού οφειλών που προέρχο-
νται από εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009 παύουν 
αυτοδικαίως να ισχύουν αποκλειστικά κατά το μέρος που 
αφορούν οφειλές έως την ημερομηνία αυτή, ενώ κατά 
το μέρος που αφορούν στον προσδιορισμό οφειλής από 
εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας από 1.1.2010 έως 31.12.2017 
εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η έκδοση 
νέας πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. 
των Α.Ε.Ι..»

3. Η περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) Οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων πλήρους απασχόλησης από την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας, 
που προσδιορίζονται σε εφαρμογή των περ. β) και γ), 
δύνανται να συμψηφιστούν με ποσά που καταβλήθη-
καν εμπροθέσμως από τους υπόχρεους προς εξόφλη-
ση των οφειλών τους από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για τα έτη 2015 και εξής σύμφωνα με 
τα ποσοστά που ίσχυσαν κατά τον χρόνο απόδοσής τους 
και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει το επτά τοις εκα-
τό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δυνατότητα 
συμψηφισμού αφορά αποκλειστικά τυχόν υπερβάλλον 
καταβληθέν ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στο ύψος 
του επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού ει-
σοδήματος.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση 
της πράξης προσδιορισμού οφειλής εγκρίνεται ο συμψη-
φισμός οφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 
του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. Η παρούσα 
καταλαμβάνει και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές των 
Α.Ε.Ι., για τους οποίους εκκρεμεί ο προσδιορισμός των 
οφειλών τους για χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία 
αφυπηρέτησής τους. 

Καταβολές ποσών που έγιναν σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α’ 218), την περ. α) της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) και ακο-

λούθως με την περ. στ) του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), το άρθρο 18 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), το άρ-
θρο 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και το άρθρο 23 του 
ν. 4009/2011 και ως προς τις οποίες δεν παρέχεται δυ-
νατότητα συμψηφισμού σύμφωνα με την παρούσα, θε-
ωρούνται νόμιμες, σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυαν 
κατά τον χρόνο καταβολής τους και δεν αναζητούνται.»

4. Οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας σύμφωνα με τις περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρ-
θρου 23 του ν. 4009/2011, καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, που έχουν αποβιώσει 
κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισμού 
οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., δεν αναζητούνται 
και διαγράφεται η σχετική απαίτηση. 

5. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευ-
θύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των 
Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ατομικώς έως την 31η.12.2009.

Άρθρο 114

Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού 

οφειλής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 

54 του ν. 4485/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
προστίθεται περ. ιστ), η οποία έχει ως εξής: 

«ιστ. αποφαίνεται επί των ενστάσεων που ασκούνται 
κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής των περ. β) 
και γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και 
των αιτημάτων συμψηφισμού οφειλών, σύμφωνα με την 
περ. ζ) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.»

Άρθρο 115

Εκπαιδευτικό προσωπικό των 

Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης

1. Στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης 
(Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), ήτοι το 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, διδάσκο-
νται μαθήματα των γυμνασίων και γενικών λυκείων της 
δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μαθήματα 
μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης. Τα Μ.Ι.Θ. 
στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων 
και ειδικοτήτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων της. Για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευ-
τικής εξειδίκευσης, τα Μ.Ι.Θ. στελεχώνονται από τους 
εκπαιδευτικούς της παρ. 6 του άρθρου 116. 

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών 
θέσεων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της δημόσιας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των μαθημάτων μου-
σουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στα Μ.Ι.Θ., 
η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία 
κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προ-
τεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη 
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εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευ-
τικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Μ.Ι.Θ., που υποβάλλονται 
από τον Διευθυντή και υποδιευθυντή τους, κατά κλάδο 
και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελί-
δες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Μ.Ι.Θ. αφορά 
στο επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε 
θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. 

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαι-
δευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να επιλεγούν σε 
θέσεις εκπαιδευτικών Μ.Ι.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονική 
αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην 
προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την ηλεκτρονική 
αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο 
αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό 
έργο τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους 
επιθυμούν να τοποθετηθούν στα Μ.Ι.Θ. Οι υποψήφιοι 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης 
για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού και στα δύο (2) Μ.Ι.Θ. 

4. Ως εκπαιδευτικοί των Μ.Ι.Θ. επιλέγονται εκπαιδευ-
τικοί, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική 
υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή σε Μ.Ι.Θ.

5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Μ.Ι.Θ. 
διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κα-
τάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπου-
δών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και 
την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από άρ-
θρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τον σχεδιασμό 
και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανά-
θεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή 
από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως 
προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε 
προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργά-
νωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα 
σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της 
λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και 
το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει, ιδίως, από τη 
διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, 
πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης 
της θέσης, τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής 
καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προ-

γράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υπο-
ψηφίου, και, πρωτίστως, η γνώση και κατανόηση του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα και της αποστολής των Μ.Ι.Θ. από 
τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορι-
κή συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής επιλο-
γής της παρ. 6. 

Τα κριτήρια α) έως δ) βαθμολογούνται με έως πέντε 
(5) μονάδες το καθένα και το κριτήριο ε) με έως είκοσι 
(20) μονάδες. 

6. Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από Προϊστάμενο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο του Γραφείου 
Μειονοτικής Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία εδρεύει 
το Μ.Ι.Θ., με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή υπο-
στηρίζεται γραμματειακά από τρεις (3) υπαλλήλους ή 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με 
τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευ-
τικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γε-
νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή συνεδριάζει στην 
έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι αρμόδια για τη 
συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία των αιτή-
σεων και των δικαιολογητικών και ορίζει τις ημερομηνίες 
πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το 
τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της επιτροπής κα-
ταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με 
τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο ανά κριτήριο. 
Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από 
το σύνολο των μονάδων που έλαβε σε όλα τα κριτήρια 
της παρ. 5 από τα τρία (3) μέλη. Επιτυχών θεωρείται ο 
υποψήφιος, ο οποίος έλαβε στο κριτήριο ε) τουλάχιστον 
δέκα (10) μονάδες.

7. Η επιτροπή καταρτίζει τον αξιολογικό πίνακα κατά-
ταξης των εκπαιδευτικών, ο οποίος αναρτάται στις ιστο-
σελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης των 
υποψήφιων εκπαιδευτικών ισχύει από την ανάρτησή 
του, μέχρι τη λήξη του τετάρτου διδακτικού έτους που 
έπεται της ανάρτησής του.

8. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα Μ.Ι.Θ. γίνεται 
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με βάση τη σειρά 
κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα 
και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί.

9. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Μ.Ι.Θ. είναι τετρα-
ετής. 

10. Στη διάρκεια της θητείας του σε Μ.Ι.Θ. ο εκπαι-
δευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για 
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πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Μ.Ι.Θ.. Στη 
διάρκεια της θητείας του σε Μ.Ι.Θ. ο εκπαιδευτικός δύ-
ναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν 
ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει 
υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Μ.Ι.Θ. για τα επόμε-
να δύο (2) σχολικά έτη. 

11. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευ-
τικού προσωπικού των Μ.Ι.Θ. δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δώδεκα (12) έτη, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος 
υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μ.Ι.Θ. πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

12. Τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιον-
δήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους σε Μ.Ι.Θ και αφορούν στη διδασκαλία 
των μαθημάτων των γυμνασίων και γενικών λυκείων της 
δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να 
καλύπτονται με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά 
σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλή-
φθηκαν στον πίνακα της παρ. 7 και δεν τοποθετήθηκαν 
σε Μ.Ι.Θ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 
διδακτικό τους ωράριο, β) μόνιμων εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό 
τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουρ-
γικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτο-
νται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, 
που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για 
τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα λειτουργι-
κά κενά που προκύπτουν σε Μ.Ι.Θ., για οποιονδήποτε 
λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτι-
κού έτους και αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων 
μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης μπορούν 
να καλύπτονται από ιεροδιδασκάλους ισλαμικής θρη-
σκείας των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) 
ή αναπληρωτές σύμφωνα με την υπό στοιχεία 133896/
Θ2/7.8.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Β’ 2811).

13. Εκπαιδευτικός Μ.Ι.Θ., ο οποίος δεν συμπληρώνει 
το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά 
προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία 
εδρεύει το Μ.Ι.Θ., με απόφαση του Διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

14. Διευθυντής/ντρια Μ.Ι.Θ. ορίζεται διδάσκων/ουσα 
μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης. 
Υποδιευθυντής/ντρια ορίζεται διδάσκων/ουσα μάθημα 
της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζε-
ται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών 
και υποδιευθυντών των Μ.Ι.Θ., οι οποίοι προέρχονται 
από το προσωπικό που διδάσκει στα Μ.Ι.Θ. σύμφωνα 
με τις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 116

Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών Μουσουλμανικών 

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με ορ-
γανική θέση στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια 
Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, κατά το 
σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν να υπηρετούν σε 
αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται 
η ειδική διαδικασία του παρόντος, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, για τη μεταφορά των οργανικών 
θέσεων των μόνιμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων 
της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μ.Ι.Θ. στη 
γενική Δευτεροβάθμια ή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

3. Οι οργανικές θέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών 
των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης των Μ.Ι.Θ., οι οποίες συστήθηκαν με την υπό 
στοιχεία 29733/Ζ2/ΑΣ163/31.08.2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1271), μεταφέρονται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
στην περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους κοινούς 
κλάδους/ειδικότητες, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά 
το κάθε Μ.Ι.Θ.

4. Οι εκπαιδευτικοί της παρ. 3 υποβάλλουν δηλώσεις 
προτίμησης για μέχρι πέντε (5) σχολικές μονάδες στην 
αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μετα-
φέρεται η θέση. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται 
με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν ει-
σήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία 
(1) εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων που δήλωσαν. 
Εάν περισσότεροι εκπαιδευτικοί των Μ.Ι.Θ. δηλώσουν 
ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέ-
ρω διαδικασία συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση 
το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσε-
ων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική 
θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν προτίμηση 
για σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης 
των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και 
την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές 
πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν 
από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε 
κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής 
μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί των μαθημάτων της γενικής δημόσιας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προγράμματος των 
Μ.Ι.Θ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής σε Μ.Ι.Θ., σύμφωνα με το οριζόμενα 
στο άρθρο 115, παράλληλα με τη διαδικασία μεταφοράς 
της οργανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις 
παρ. 1 έως και 4 του παρόντος.

6. Με τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 καταρ-
γούνται οι οργανικές θέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών 
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των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξει-
δίκευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, 
οι οποίες συστήθηκαν με την υπό στοιχεία 29733/Ζ2/
ΑΣ163/31.08.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί στις θέσεις 
που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, κατα-
λαμβάνουν ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συνι-
στώνται στην περιοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το κάθε 
Μ.Ι.Θ., προκειμένου να διδάσκουν στους μουσουλμά-
νους μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42). Οι 
προσωποπαγείς θέσεις συνιστώνται, από την έναρξη 
του σχολικού έτους 2022-2023, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών 
και καταργούνται αυτοδικαίως με τη με οποιοδήποτε 
τρόπο αποχώρηση των εκπαιδευτικών.

7. Οι εκπαιδευτικοί της παρ. 6 υποβάλλουν δηλώσεις 
προτίμησης για μέχρι πέντε (5) σχολικές μονάδες στην 
αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην οποία συστήνεται η προσωποπαγής θέση. Η τοπο-
θέτησή τους πραγματοποιείται, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης, με απόφαση του Διευθυντή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης μία (1) εκ των πέντε (5) σχολικών 
μονάδων που δήλωσαν. 

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί των μαθημάτων της μουσουλμανικής θρη-
σκευτικής εξειδίκευσης του προγράμματος των Μ.Ι.Θ. οι 
οποίοι υπηρετούν σε αυτά το σχολικό έτος 2021 - 2022, 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δι-
αδικασία επιλογής σε Μ.Ι.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 115.

9. Οι Διευθυντές και υποδιευθυντές των Μ.Ι.Θ. που υπη-
ρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχί-
ζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτη-
ση των νέων Διευθυντών και υποδιευθυντών στα Μ.Ι.Θ., 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 158155/Θ2/24.09.2018 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 4653). 

Άρθρο 117

Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ 

Κω και Ρόδου

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω 
και ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρό-
δου είναι μη κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
κοινωφελή και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία 
εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων. Βασική αποστολή τους είναι η διαχείριση των 
κτιρίων, οικοπέδων, κτημάτων και γενικώς κάθε είδους 
αστικών, αγροτικών και δασικών ακινήτων, των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων που έχουν 
αφιερωθεί μέχρι τις 30.12.1947 υπέρ ευσεβούς, αγαθο-
εργού και εν γένει κοινωφελούς σκοπού ή υπέρ φιλαν-
θρωπικού, θρησκευτικού, ευαγούς μη κερδοσκοπικού 
ιδρύματος, ιδίως υπέρ της διατήρησης, συντήρησης και 

λειτουργίας των μουσουλμανικών μνημείων, τεμενών, 
νεκροταφείων και λοιπών κοινωφελών δομών και της 
υλοποίησης φιλανθρωπικών δράσεων. 

2. Οι Οργανισμοί της παρ. 1 είναι οι φορείς όλων των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επί των αφιερωμένων 
ακινήτων, κινητών πραγμάτων και προσόδων που έχουν 
περιέλθει σε αυτούς και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία 
διαχειριστική πράξη για τη διηνεκή ευόδωση της απο-
στολής τους και τη θεραπεία του γενικότερου ή του ρη-
τώς εκπεφρασμένου ειδικότερου σκοπού που έχει θέσει 
ο αφιερωτής συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. 
Στην αποστολή τους περιλαμβάνεται και η διαχείριση 
πάσης φύσεως ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοι-
χείων και προσόδων που περιέρχονται, κατά τις κοινές 
διατάξεις, στην κυριότητα, τη νομή ή την κατοχή τους. 

3. Οι Οργανισμοί διοικούνται από πενταμελή Διοικητι-
κά Συμβούλια, τα οποία απαρτίζονται αποκλειστικά από 
μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, μόνιμους κατοίκους 
της Κω και της Ρόδου αντίστοιχα, οι οποίοι απολαμβά-
νουν αναγνώρισης και αποδοχής στην τοπική κοινωνία 
και ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται από τα μέλη ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι 
και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού, και από 
τα λοιπά μέλη ως Σύμβουλος Διαχείρισης ορίζεται κά-
τοχος πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Α.Ε.Ι. ή Προγράμ-
ματος Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου (Ε.Α.Π.) ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. 
Σε περίπτωση που κανένα από τα μέλη δεν είναι κάτο-
χος πτυχίου ή διπλώματος του δευτέρου εδαφίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμβληθεί με εξωτε-
ρικό συνεργάτη σύμβουλο διαχείρισης. Η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και ανανεώνεται 
ελεύθερα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, ευθύνονται για δόλο 
και βαρεία αμέλεια. Ο Πρόεδρος και ο Σύμβουλος Διαχεί-
ρισης υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο και για 
όσο διάστημα προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 3213/2003 (Α’ 309) για τους υπόχρεους της περ. μθ) 
της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, μετά την καθ’ οιονδήποτε 
λόγο λήξη της θητείας τους, δήλωση σχετικά με την πε-
ριουσιακή τους κατάσταση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ένα (1) μέλος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με τον 
αναπληρωτή του, που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σκοπό την υποβοήθηση του 
έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, επί συγκεκριμένων 
νομικών ζητημάτων, που ανακύπτουν και δημιουργούν 
προβληματισμούς στα μέλη του. Με όμοια απόφαση 
καθορίζονται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτημα 
για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με οι-
κονομικό αντικείμενο άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ, καθώς και όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην 
εκμίσθωση ή μίσθωση, αγορά ή πώληση, μεταβίβαση, 
παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί των ακινήτων του 
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Οργανισμού, την ανάληψη πάσης φύσεως δανειακών 
υποχρεώσεων εκ μέρους του, την αποδοχή πάσης φύ-
σεως δωρεών, χορηγιών, προσφορών και κληρονομιών 
ή κληροδοσιών και την πρόσληψη θρησκευτικών λει-
τουργών και μόνιμου προσωπικού, εγκρίνονται πριν 
την έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσής τους από τον 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
περίληψή τους δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ορ-
γανισμού, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Οι πόροι των Οργανισμών είναι ιδίως: α) τα έσοδα 
από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους, 
οι τόκοι από την εκμετάλλευση των διαθεσίμων τους 
και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκμετάλλευση του 
ενεργητικού, β) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρη-
ματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανι-
σμούς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 
γ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή και 
κληροδοσίες που καταλείπονται σε αυτούς. Οι Οργα-
νισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ 
Ρόδου μπορούν να επιχορηγούνται για την εκπλήρωση 
των σκοπών τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Οι Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το 
τέλος Μαρτίου εκάστου έτους, αναλυτικό ισολογισμό 
και απολογισμό για το αμέσως προηγούμενο έτος, με 
πλήρη οικονομικά στοιχεία, καθώς και αναλυτικό προ-
ϋπολογισμό για το τρέχον έτος, τα οποία υπογράφονται 
από λογιστή ή ελεγκτή.

7. Οι Οργανισμοί, για τη βέλτιστη ανάπτυξη και εξυ-
πηρέτηση των σκοπών τους και ιδίως για την εξασφά-
λιση της διηνεκούς λειτουργίας τους, τη διατήρηση και 
συντήρηση των σημαντικότερων αφιερωμάτων και την 
κάλυψη σημαντικών ή έκτακτων δαπανών τους, δύνα-
νται να εκποιούν εκ των αφιερωμάτων, μόνο τα εκτός 
συναλλαγής ακίνητα και κινητά πράγματα που κατέχουν, 
εφόσον δεν υφίσταται ρητή αντίθετη διάταξη του αφιε-
ρωτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η εκ-
μετάλλευση του πράγματος κατά επωφελέστερο τρόπο. 
Ακίνητα και κινητά πράγματα που δεν είναι αφιερώματα, 
εκποιούνται χωρίς τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου, 
κατά τους όρους που έχει θέσει ο κληρονομούμενος ή 
ο δωρητής. Σε κάθε περίπτωση, η εκποίηση γίνεται κα-
τόπιν έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου, με δημόσιο 
πλειστηριασμό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξε-
ων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τον εκούσιο 
πλειστηριασμό. Αν κηρυχθεί άγονος ο πλειστηριασμός, 
επιτρέπεται η επανάληψή του μετά την πάροδο δύο (2) 
μηνών. Μετά από τρεις (3) άγονους πλειστηριασμούς, 
επιτρέπεται η απευθείας πώληση του ακινήτου, με όρους 
και τίμημα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με 
αιτιολογημένη απόφασή του.

8. Τα αφιερώματα αξιοποιούνται κατά τον τρόπο που 
όρισε ο αφιερωτής, τα δε υπόλοιπα περιουσιακά στοι-
χεία κατά τον τρόπο που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής, 
διαφορετικά κατά τον τρόπο που ορίζει κάθε φορά ο 
Οργανισμός. Εφόσον ο σκοπός του αφιερωτή, του δια-
θέτη ή του δωρητή έχει καταστεί ανέφικτος ή οικονομικά 

ασύμφορος ή εάν η βούληση αυτών δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της, το δικαστήριο του άρθρου 825 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατόπιν αίτησης του 
Οργανισμού, καθορίζει τον τρόπο της επωφελέστερης 
ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς 
και τον σκοπό για τον οποίο πρέπει αυτή να διατεθεί. 

9. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την 
προκήρυξη και την πλήρωση θέσης Ιμάμη, Αναπληρω-
τή Ιμάμη, Μουεζίνη και κάθε είδους μόνιμου προσωπι-
κού που εργάζεται στα Τεμένη και τις λοιπές δομές των 
Οργανισμών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης των 
Οργανισμών. Προϋπόθεση για την προκήρυξη των θέ-
σεων του πρώτου εδαφίου είναι να έχει προβλεφθεί και 
εξασφαλιστεί η δαπάνη μισθοδοσίας τους. 

10. Ο τρόπος λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης 
και οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων και 
ιδίως του Προέδρου και του Συμβούλου Διαχείρισης, τα 
ειδικότερα καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν κάθε 
φορά στα μέλη, η αποζημίωσή τους, η οποία βαρύνει 
τους Οργανισμούς Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και 
Ρόδου κατά περίπτωση, ο τόπος και ο χρόνος των συνε-
δριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, η πρόσκληση 
τρίτων προσώπων για παροχή κάθε αναγκαίας πληροφο-
ρίας ή τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Διοικητικών 
Συμβουλίων, οι όροι λειτουργίας και λήψης των αποφά-
σεων, οι κανόνες περί της οικονομικής διαχείρισης, περί 
της εποπτείας, της τακτικής και έκτακτης λογοδοσίας και 
τα αρμόδια όργανα αυτών, οι κανόνες περί της δημοσι-
ότητας των πράξεων των οργάνων των Οργανισμών, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των Οργανισμών και την εξυπηρέτηση 
του σκοπού τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμά-
των, που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

11. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της παρ. 10 και τη ρύθμιση των αναγκαίων λεπτο-
μερειών, οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ 
Κω και Βακούφ Ρόδου συνεχίζουν να λειτουργούν και να 
εφαρμόζουν το μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
ισχύον καθεστώς. Η θητεία των υπηρετούντων Διοικη-
τικών Συμβουλίων συνεχίζει έως τη λήξη της στον χρό-
νο που προβλέπεται από τις ισχύουσες έως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος διατάξεις.

Άρθρο 118

Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω

1. Τα Ιδιωτικά Βακούφια που βρίσκονται στις νήσους 
Ρόδο και Κω και έχουν αφιερωθεί από τον ίδιο αφιερωτή 
μέχρι τις 30.12.1947, τα οποία αποτελούνται από ακίνητα 
ή και κινητά περιουσιακά στοιχεία ή πρόσοδο, αποτελούν 
ομάδα περιουσίας, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση 
της οποίας έχει ο έφορος, κατά τους όρους της αφιέρω-
σης εκάστου περιουσιακού στοιχείου και με αποστολή 
του την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού του αφιερω-
τή, όπως αυτός ορίζεται στην πράξη της αφιέρωσης. Ο 
έφορος, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την αφιερωτική 
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πράξη, από τον κύκλο προσώπων ή με τις ιδιότητες που 
αυτή ορίζει, είναι Έλληνας πολίτης, μουσουλμάνος στο 
θρήσκευμα και μόνιμος κάτοικος της νήσου όπου βρί-
σκεται το Βακούφ. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου Οργανισμού 
Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ και μετά από έλεγχο των 
νόμιμων προϋποθέσεων, εκδίδει πράξη για τον ορισμό 
του εφόρου. Αν δεν μπορεί να διοριστεί έφορος κατά τα 
οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο, το αρμόδιο Εφετείο κατά 
τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατόπιν αί-
τησης του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ 
ή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί 
να διορίσει ως έφορο για αόριστο ή ορισμένο χρονικό 
διάστημα, πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας που έχει τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά και τις κατάλληλες γνώσεις 
και εμπειρία για τη διαχείριση του ιδιωτικού βακούφ. Σε 
κάθε περίπτωση, κάθε πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν 
οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχει έννομο συμφέρον να αι-
τηθεί οποτεδήποτε από το δικαστήριο τον διορισμό του 
ως εφόρου και την αντικατάσταση του υπηρετούντος.

2. Το ίδιο δικαστήριο με την αυτή διαδικασία και κατό-
πιν αίτησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
δύναται να ορίσει τον τρόπο για την επωφελέστερη ή 
ασφαλέστερη αξιοποίηση κάποιου ή όλων των περι-
ουσιακών στοιχείων, αν η εκπλήρωση του σκοπού της 
αφιερωτικής πράξης έχει καταστεί δυσχερής ή αδύνατη, 
δίδοντας προτεραιότητα στον αρχικό σκοπό του αφιε-
ρωτή.

3. Ο έφορος ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί εντολής 
του Αστικού Κώδικα και υποχρεούται να υποβάλλει στον 
οικείο Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ ετησί-
ως και μέχρι το τέλος Μαρτίου εκάστου έτους, αναλυτικό 
ισολογισμό και απολογισμό για το αμέσως προηγούμενο 
έτος, με πλήρη οικονομικά στοιχεία, ώστε να ελέγχεται η 
ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και η συμ-
φωνία της με την αφιερωτική πράξη. Η έκθεση ελέγχου 
του Οργανισμού, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία 
του Βακούφ, υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Μαΐου εκάστου έτους 
και δημοσιεύεται σε μία (1) τοπική εφημερίδα με έξο-
δα του ιδιωτικού βακούφ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Κτημάτων Βακούφ μπορεί με πράξη του να εξαιρέσει 
από τη δημοσίευση στοιχεία που αφορούν προσωπικά 
δεδομένα, φιλανθρωπίες ή οικονομικές συμφωνίες και η 
δημοσίευσή τους μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του 
ιδιωτικού Βακούφ ή τρίτων.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα πρόσωπα που ήδη 
κατέχουν τη θέση του εφόρου των Ιδιωτικών Βακουφίων 
οφείλουν να υποβάλουν στον αρμόδιο Οργανισμό Δια-
χείρισης Κτημάτων Βακούφ αναλυτική έκθεση απογρα-
φής με όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία 
και αξίες του Βακούφ και πλήρη απολογιστική έκθεση 
της υπηρεσίας τους και, εφόσον δεν συγκεντρώνουν 
στο πρόσωπό τους τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να 
παραδώσουν τη διαχείριση σε νέο έφορο που καλύπτει 
τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με την πάροδο της εξάμηνης 
προθεσμίας, παύει αυτοδικαίως η διαχειριστική εξουσία 
κάθε εφόρου και διορίζεται έφορος, είτε το πρόσωπο 
που μέχρι τότε κατείχε τη θέση, εφόσον έχει όλα τα νό-
μιμα προσόντα, είτε νέο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. Για 
το χρονικό διάστημα που ελλείπει ο έφορος, τις απολύ-
τως αναγκαίες πράξεις διαχείρισης ενεργεί ο αρμόδιος 
Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για βακούφια που 
αποτελούνται μόνο από ένα ακίνητο ή κινητό πράγμα, 
χωρίς ο αφιερωτής να έχει διαθέσει κάποιο άλλο περιου-
σιακό στοιχείο ώστε να συγκροτηθεί ομάδα περιουσίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν 
εισήγησης των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βα-
κούφ Κω και Βακούφ Ρόδου και αναρτάται στις ιστοσε-
λίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
των Οργανισμών, συντάσσεται ανά διετία επικαιροποι-
ημένος κατάλογος των ιδιωτικών Βακούφ στη Ρόδο και 
την Κω που περιλαμβάνει την αφιερωμένη περιουσία, το 
πρόσωπο του εφόρου, καθώς και τους κρίσιμους όρους 
της αφιέρωσης, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η 
άσκηση των εποπτικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του 
Δημοσίου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 119

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπε-
ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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*01001343107210068*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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