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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Τίτλος έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αφορά στην τροποποίηση της υπ’ 

Α.Π. οικ. 48069 (σχ. 25144/16) /23.11.2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.) Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6Λ734653Π8-Κ2Τ) 

του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου». 

Συγκεκριμένα αφορά στην κατασκευή των νέων προβλεπόμενων νέων λιμενικών και χερσαίων 

υποδομών καθώς και στην εν συνεχεία πλήρη λειτουργία της μαρίνας. 

 

Διευκρινίζεται ότι η χωροθέτηση της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι έχει εγκριθεί στο παρελθόν με 

την υπ’ αριθ. Τ/1812/30.12.1996 Απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 

1213/Β/31.12.1996). Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, ως Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας, 

επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών της μαρίνας και για το σκοπό 

αυτό έχει δρομολογήσει την τροποποίηση της ως άνω χωροθέτησης στα πλαίσια των 

προβλέψεων του Ν.2160/93. Η παρούσα ΜΠΕ συνοδεύει την εν λόγω τροποποίηση 

χωροθέτησης. 

1.2. Είδος και μέγεθος έργου 

Η χωροθέτηση του Τουριστικού Λιμένα στη θέση Πηδάλι έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. Τ/1812 

απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996), στα πλαίσια του Ν.2160/93. 

Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των λιμενικών έργων και των επιχώσεων, ενώ στη 

χερσαία έκταση της αναπτύχθηκαν μόνο ορισμένοι βοηθητικοί κτιριακοί χώροι.  

 

Ωστόσο, από την έγκριση χωροθέτησης και την κατασκευή των λιμενικών έργων μέχρι σήμερα, 

έγινε επιτακτική η ανάγκη αφενός ολοκληρωμένης ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας 

με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και αφετέρου αναδιάταξη των έργων της θαλάσσιας ζώνης 

της μαρίνας προκειμένου να είναι εφικτός ο ελλιμενισμός μεγαλύτερων σκαφών σύμφωνα με 

τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο του yachting. Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου, ως Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας έχει υποβάλει στο Υπουργείο Τουρισμού αίτημα 

τροποποίησης της ως άνω χωροθέτησης με στόχο την άρτια οργάνωση του θαλάσσιου και 

χερσαίου χώρου της μαρίνας έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως έχουν 

διαμορφωθεί σήμερα, του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Η εν λόγω τροποποίηση 

χωροθέτησης προβλέπει τη διεύρυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας προς τα βαθιά και σε 

συνάρτηση με τον προβλεπόμενο από το υπό έγκριση master plan του Λιμένα Σύρου 
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σχεδιασμό των παρακείμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στοχεύει στην αναδιάταξη 

των υποδομών της χερσαίας ζώνης. 

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη μαρίνα 

δυναμικότητας  167 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως  40 m, η οποία θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων 

σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά. Η μαρίνα θα αποτελείται από θαλάσσια ζώνη 

συνολικής επιφάνειας περίπου 70 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη συνολικής επιφάνειας 24 

στρεμμάτων περίπου. Θα αξιοποιηθεί πλήρως η θαλάσσια και χερσαία ζώνη της μαρίνας. Στα 

πλαίσια αυτά θα κατασκευαστούν νέοι μώλοι (προσήνεμος και υπήνεμος) ενώ θα καθαιρεθούν 

και ορισμένοι προβλήτες. Θα κατασκευαστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι 

απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα 

δίκτυα Η/Μ παροχών και θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος. 

 

Κατά τη σχεδίαση των υποδομών της χερσαίας ζώνης, ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τόσο 

περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο τη διαμόρφωση μίας υψηλού 

επιπέδου εγκατάστασης αλλά και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

την αρμονική ένταξη των υποδομών στο ήδη διαμορφωμένο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Έτσι,  με την προτεινόμενη τροποποίηση, εκτός από την 

αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες της μαρίνας, 

επιπροσθέτως αυξάνεται η ελκυστικότητά της για τους περιοίκους και τους επισκέπτες της 

περιοχής. Συνολικά, ο ανωτέρω σχεδιασμός και – μελλοντικά – η αυστηρή περιβαλλοντική 

διαχείριση της μαρίνας, με βάση τα διεθνώς εφαρμοζόμενα πρότυπα για φιλικές προς το 

περιβάλλον λιμενικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες, εγγυώνται την άρτια οικολογική-

περιβαλλοντική απόδοση του έργου, σε απόλυτη συμβατότητα με τις σύγχρονες διεθνείς 

προδιαγραφές για βιώσιμη ανάπτυξη. 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 

1.3.1. Θέση 

Η νήσος Σύρος βρίσκεται στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων και απέχει 

83 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Συγκεκριμένα, η Σύρος περιβάλλεται από τα βόρεια προς τα 

ανατολικά, νότια και δυτικά από τα νησιά: Άνδρο, Τήνο, Μύκονο (και τα μικρότερα νησιά Δήλος 

και Ρηνεία), Νάξο, Πάρο, Σίφνο, Σέριφο, Κύθνο και Γυάρο.  

 

Η έκταση της νήσου είναι 84,069 km2 και το μήκος της φτάνει στα 22,5 km. Τα φυσικά λιμάνια 

που σχηματίζονται στη Σύρο είναι της Ερμούπολης στα ανατολικά και του Φοίνικα στα δυτικά. 

Μικρότεροι όρμοι είναι ο Γαλησσάς, η Βάρη, το Κίνι, το Δελφίνι και τα Γράμματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9
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Οι ακτές του φυσικού λιμένα της Ερμούπολης έχουν διαμορφωθεί καθ’ όλο το μήκος τους από 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και λιμενικά έργα, που στο σύνολό τους αποτελούν τον επιβατικό 

και εμπορικό λιμένα του νησιού. Στο νότιο τμήμα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Σύρου, στη 

θέση Πηδάλι, έχει αναπτυχθεί η υπό εξέταση μαρίνα. 

 

Η πόλη της Ερμούπολης, πρωτεύουσα της Σύρου, απλώνεται περιμετρικά του μεγάλου 

ομώνυμου φυσικού λιμανιού, και εκτείνεται καθ’ ύψος στον ανατολικό λόφο που δεσπόζει στο 

λιμάνι και μέχρι τις παρυφές του δυτικού λόφου (της Άνω Σύρου). Η Ερμούπολη αποτελεί το 

εμπορικό και διοικητικό κέντρο του νησιού, και επίσης συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές 

διοικητικές λειτουργίες και κοινωνικές εξυπηρετήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

1.3.2. Διοικητική υπαγωγή 

Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ερμούπολης του Δήμου 

Σύρου-Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης δημιουργήθηκε από τη συνένωση των τέως 

Δήμων Ερμούπολης (όπου και η θέση της υπό εξέταση μαρίνας), Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας 

που αφορούν στην προϊσχύουσα διοικητική διαίρεση (σχέδιο “Καποδίστριας”). Ο Δήμος 

Σύρου-Ερμούπολης έχει έδρα την Ερμούπολη και έκταση 84,069 km2 (βλ. Σχήμα 1.1). 
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1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες βασιζόμενες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

1987 (ΕΓΣΑ ΄87) χαρακτηριστικών σημείων του έργου αναγράφονται στο συνημμένο Σχέδιο            

385-ΜΠΕ-2. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης της Μαρίνας Ερμούπολης 

κεντροβαρικά, βασιζόμενες στο ΕΓΣΑ ’87 έχουν ως εξής: 

 

ΕΓΣΑ ΄87 
Χ Y 

583188 4142704 

WGS ΄84 
Φ Λ 

37º 25΄ 48’’ 24º 56΄ 30,97΄΄ 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Όρια Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και Διοικητική διαίρεση σε Δημοτικές Ενότητες 
(ιδία επεξεργασία) 
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Στην περιοχή της υπό εξέταση μαρίνας, οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν 

καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 3513/29.05.1980 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 

371/Δ/02.07.1980) και εμφαίνονται στο συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2. Επίσης, στο ίδιο Σχέδιο 

εμφαίνονται τα προτεινόμενα νέα όρια των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με 

την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης. 

 

Τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Τ/1812/30.12.1996 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης περί 

χωροθέτησης της μαρίνας (Φ.Ε.Κ. 1213/Β’/31.12.1996) και εμφαίνονται στο Σχήμα 15.1. Στην 

παρούσα μελέτη παρατίθενται τα νέα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, 

σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης (βλ. συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-

2). Στο Σχήμα 15.1β παρατίθεται σύγκριση (υπέρθεση) των ανωτέρω χωροθετημένων και 

νέων προτεινόμενων ορίων. 

 

Το όριο της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ερμούπολης Σύρου έχει καθοριστεί με την υπ.’ αριθ. 

ΤΥ 109/14.01.1986 Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 983/Δ/16.10.1986, βλ. Παράρτημα 

16.3) και εμφαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2. 

1.4. Κατάταξη του έργου  

Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι στην Ερμούπολη Σύρου κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα) της Υπουργικής Απόφασης 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης της Υπουργικής Απόφασης 

1958/2012 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

(Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10.08.2016), δεδομένου ότι πρόκειται για τουριστικό λιμένα σκαφών αναψυχής 

(μαρίνα, είδος έργου με α/α 3) με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200 σκαφών (Δ ≥ 200 σκάφη).  

 

Συνοπτικά τα έργα υποδομής της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

κατατάσσονται σε: 

1. Οµάδα 3η «Λιµενικά έργα», 

2. α/α 3 «τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, 

αγκυροβόλια)» με δυναμικότητα Δ ≥ 200 σκάφη, και 

3. Υποκατηγορία Α1. 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.2160/1993 όπως ισχύει, δεδομένου ότι η παρούσα Μ.Π.Ε. 

αφορά στη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για το υπό εξέταση 

έργο είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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1.5. Φορέας του έργου 

Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου με τα ακόλουθα στοιχεία 

επικοινωνίας. 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας  

841 00 Ερμούπολη, Σύρος  

Τηλεφωνικός αριθμός: 2281085736 

 

Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας: 

Ειρηναίος Ζερβός 

Ηλεκτρ.-Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τηλεφωνικός αριθμός: 2281085736 

1.6. Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου 

Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου είναι το Γραφείο Μελετών MARNET A.T.E. με τα 

ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βεντήρη 7 

 115 28 ΑΘΗΝΑ 

Τηλεφωνικοί αριθμοί:  210 7222160, 210 7292349 

Fax:  210 7250320 

e-mail: info@marnet.gr 

website: www.marnet.gr 

 

Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας: 

Χαρίλαος Αντωνόπουλος 

Δρ Πολιτικός Μηχανικός - Ιζηματολόγος 

Τηλεφωνικός αριθμός: 210 7222160 

Email: antonopoulos@marnet.gr 

Ομάδα μελέτης: 

Η ομάδα εκπόνησης της παρούσας μελέτης απαρτίστηκε από τους παρακάτω: 

- Νικόλαο Φλώριο, Ναυπηγό Μηχανικό – Περιβαλλοντολόγο, M.Sc. 

- Χαρίλαο Αντωνόπουλο, Δρ Πολιτικό Μηχανικό - Ιζηματολόγο 

- Αθανάσιο Παπαθανασίου, Δρ Μηχανολόγο Μηχανικό 

- Βασιλική Τζανετάτου, Δρ Μηχανικό Περιβάλλοντος  

- Γεωργία Βαρβιτσιώτη, Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης, M.Sc.  

mailto:info@marnet.gr
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-  Χαράλαμπο-Νικόλαο Ρουκούνη, Πολιτικό Μηχανικό M.Sc.  
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας (υπ’ αριθμ. οικ.170225/20.1.2014 Απόφαση, 

Υπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ 135/Β/2014), η παρούσα Μ.Π.Ε. συνοδεύεται από ξεχωριστό τεύχος 

«Μη Τεχνικής Περίληψης», στο οποίο συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης. 

 

Ειδικότερα, περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα εξής: 

 

• τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μαρίνας, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής θέσης 

και διοικητικής υπαγωγής της, 

 

• οι αποστάσεις των υποδομών της μαρίνας από τα όρια οικισμών και εγκεκριμένων 

πολεοδομικών σχεδίων, όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 

περιοχών του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/31.3.2011), δάση και δασικές εκτάσεις, κύριες 

εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας κ.ά., 

 

• οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η λειτουργία της 

μαρίνας,  

 

• τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της μαρίνας και γενικότερα για την προστασία 

του περιβάλλοντος, και 

 

• τα οφέλη από την λειτουργία της μαρίνας περιλαμβανόμενων των επιδράσεων στην τοπική 

και εθνική οικονομία. 

 

Επίσης, η Μη Τεχνική Περίληψη συνοδεύεται από σχήματα. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Βασικά στοιχεία έργου  

Η χωροθέτηση Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 

Τ/1812 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996, βλ. Παράρτημα 16.2).  

 

Η παρούσα τροποποίηση χωροθέτησης αφορά στην οργάνωση και εκσυγχρονισμό των 

υφιστάμενων υποδομών της Μαρίνας στη θέση «Πηδάλι» της Ερμούπολης Σύρου και έγινε με 

γνώμονα τόσο την άρτια λειτουργία της μαρίνας όσο και την αρμονική ένταξη της στο 

παραλιακό μέτωπο της περιοχής.  

 

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την αναδιάταξη των λιμενικών έργων και κυρίως την 

κατασκευή νέου προσήνεμου και υπήνεμου μώλου, καθώς και την ανάπτυξη όλων των 

αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών προς τους χρήστες και επισκέπτες της. Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η 

διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. 

 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, επιφάνειας 70 στρεμμάτων περίπου, περιλαμβάνει τα πρόσγεια 

του λιμένα και το χώρο ελλιμενισμού (λιμενολεκάνη) επιφάνειας  53 στρεμμάτων περίπου, ο 

οποίος οριοθετείται από τον νέο προσήνεμο και τον νέο υπήνεμο μώλο. Στο εσωτερικό της 

λιμενολεκάνης διατηρείται και επεκτείνεται τμήμα του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου. Επίσης 

διατηρούνται ο κεντρικός εγκάρσιος προβλήτας της μαρίνας, καθώς και δύο μικρότεροι 

προβλήτες, ενώ οι υπόλοιποι (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 

και τμήματος του υπήνεμου μώλου) καθαιρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ικανός 

θαλάσσιος χώρος για τους ελιγμούς και την πρόσδεση μεγαλύτερων σκαφών. Ακόμη, στο 

ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης προβλέπεται επίχωση τμήματος αυτής προκειμένου για 

την εξασφάλιση των αναγκαίων χερσαίων χώρων, καθώς και η πόντιση ενός νέου πλωτού 

προβλήτα. Στη λιμενολεκάνη, διατηρούνται τα σημερινά ωφέλιμα βάθη -4,0m έως -10,0m 

(μεταξύ προσήνεμου και υπήνεμου μώλου), και για το σκοπό αυτό προβλέπεται τοπικά στο 

εσωτερικό της λιμενολεκάνης η βυθοκόρηση του πυθμένα μέχρι τα -4,0m. Η είσοδος στο χώρο 

της λιμενολεκάνης γίνεται (όπως και σήμερα) από τα βορειοδυτικά (στόμιο πλάτους περίπου 

50m), ενώ στο εσωτερικό αυτού εξασφαλίζεται κύκλος ελιγμών διαμέτρου 60m.   

 

Η πρόσδεση (πρυμνοδέτηση) των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο της μαρίνας θα γίνεται στα 

παραλιακά κρηπιδώματα και εκατέρωθεν του νέου υπήνεμου μώλου και των προβλητών 
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(σταθερών και πλωτού). Με βάση την ανωτέρω διάταξη δημιουργούνται συνολικά 167 θέσεις 

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40m. 

 

Σε όλες τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών προβλέπεται παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

δικτύου επικοινωνιών, καθώς και εγκατάσταση πυρόσβεσης (προβλέπεται η αξιοποίηση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος με τη 

συντήρησή τους και επέκτασή τους όπου απαιτείται). Ακόμη, θα παρέχονται υπηρεσίες 

τηλεφώνου και δυνατότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο. Ακόμη, θα κατασκευαστεί σταθμός 

καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου. 

 

Αναφορικά με την χερσαία απόθεση σκαφών και τις εργασίες ελαφράς συντήρησης, 

σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση γίνεται μόνο περιστασιακά χρήση του χώρου 

χερσαίας απόθεσης, εντός του οποίου όμως απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε 

εργασίας συντήρησης των σκαφών. Ωστόσο, στο προβλεπόμενο χώρο χερσαία απόθεσης 

σκαφών θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών ελαφράς συντήρησης σκαφών.  

3.2. Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας  

Φάση κατασκευής: 

Για τον προγραμματισμό της κατασκευής των προτεινόμενων έργων θα ληφθούν υπόψη οι 

παρακάτω ιδιαιτερότητες: 

 

1) η θέση των λιμενικών υποδομών πλησίον κατοικημένων περιοχών και χώρων 

εστίασης, 

2) το γεγονός ότι η περιοχή είναι τουριστική και χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

συγκέντρωση παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος), 

σημαντικό ποσοστό των οποίων διακινείται μέσω και του παρακείμενου Λιμένα Σύρου 

3) την ανάγκη μη διακοπής της εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας και των λοιπών 

εξυπηρετούμενων σκαφών καθόλη τη διάρκεια του έτους, 

4) την επιλογή του βέλτιστου εργοταξιακού χώρου, με τις μικρότερες δυνατές οχλήσεις για 

τις παρακείμενες ανθρωπογενείς χρήσεις και το φυσικό περιβάλλον. 

 

Δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των λιμενικών υποδομών της μαρίνας υφίσταται, είναι 

επιθυμητό να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες επιπρόσθετες υποδομές, έτσι ώστε η μαρίνα να 

μπορέσει να λειτουργήσει το συντομότερο. Για το λόγο αυτό προβλέπεται κατ’ αρχήν η 

εκτέλεση των κάτωθι κατασκευαστικών εργασιών: 
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- Καθαίρεση των μικρότερων προβλητών εντός της υφιστάμενης λιμενολεκάνης 

σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης 

- Ταυτόχρονα πραγματοποίηση τοπικά όπου απαιτείται εντός της λιμενολεκάνης των 

βυθοκορήσεων για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους 

- Κατασκευή του νέου παραλιακού κρηπιδώματος, της νηοδόχου και της ράμπας στα 

ανατολικά της λιμενολεκάνης  και εν συνεχεία επίχωση του χώρου όπισθεν αυτών για 

τη δημιουργία του χώρου χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών. 

- Τέλος θα γίνει η πόντιση του νέου πλωτού προβλήτα 

 

Ταυτόχρονα με τις εργασίες στο θαλάσσιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και η κατασκευή  των  

απολύτως αναγκαίων κτιριακών υποδομών (κτίριο διοίκησης, χώροι υγιεινής, χώροι Η/Μ 

εγκαταστάσεων, αναψυκτήριο) και η διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου. 

 

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω (δηλαδή είτε ταυτόχρονα, είτε μεταγενέστερα σε επόμενη φάση) 

θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου για την ολοκλήρωση 

των υποδομών της μαρίνας: 

- Κατασκευή του νέου προσήνεμου μώλου και της θωράκισης αυτού 

- Ακολουθεί η καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και του καμπύλου 

τμήματος του υπήνεμου μώλου 

- Κατασκευή το νέου υπήνεμου μώλου 

- Πόντιση του πλωτού προβλήτα σε επέκταση του υφιστάμου ευθύγραμμου τμήματος 

του υπήνεμου μώλου. 

- Επίχωση του χώρου όπισθεν της θωράκισης του προσήνεμου μώλου στο 

βορειοανατολικό τμήμα της μαρίνας για τη διαμόρφωση του Ο.Τ. 5 

- Κατασκευή των υπόλοιπων κτιριακών υποδομών, ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού 

δικτύου και  διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Συνολικά, η διάρκεια κατασκευής των έργων εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ένα (1) έτος. 

 

Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα εγκατασταθεί εργοταξιακός χώρος επί του 

υφιστάμενου χερσαίου χώρου στο δυτικό τμήμα της μαρίνας και εφόσον απαιτηθεί σε επόμενη 

φάση στο βορειοδυτικό τμήμα της μαρίνας (Ο.Τ. 5).  

 

Για τις πάσης φύσεως εργασίες θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανικός εξοπλισμός που θα κριθεί 

απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Όλα τα μηχανήματα θα λειτουργούν  με απόλυτη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς 

όρους που θα εκδοθούν στα πλαίσια του παρόντος σταδίου τροποποίησης χωροθέτησης 
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Φάση λειτουργίας: 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα τροποποίηση χωροθέτησης αφορά στην οργάνωση και 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών της Μαρίνας στη θέση «Πηδάλι» της 

Ερμούπολης Σύρου και έγινε με γνώμονα τόσο την άρτια λειτουργία της μαρίνας όσο και την 

αρμονική ένταξη της στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής. 

 

Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα γίνει αναδιάταξη των λιμενικών έργων, ενώ 

παράλληλα θα κατασκευαστούν εξαρχής ο προσήνεμος και υπήνεμος μώλος. Επιπρόσθετα, 

θα αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες κτιριακές υποδομές για την άρτια λειτουργία της και την 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες και επισκέπτες της. Επίσης, όπως 

προαναφέρθηκε, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της 

υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της 

μαρίνας. 

  

Η πρόσδεση (πρυμνοδέτηση) των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο της μαρίνας θα γίνεται στα 

παραλιακά κρηπιδώματα και εκατέρωθεν του νέου υπήνεμου μώλου και των προβλητών 

(σταθερών και πλωτού). Με βάση την ανωτέρω διάταξη δημιουργούνται συνολικά 167 θέσεις 

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40m. 

 

Σε όλες τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών προβλέπεται παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

δικτύου επικοινωνιών, καθώς και εγκατάσταση πυρόσβεσης (προβλέπεται η αξιοποίηση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος με τη 

συντήρησή τους και επέκτασή τους όπου απαιτείται). Ακόμη, θα παρέχονται υπηρεσίες 

τηλεφώνου και δυνατότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο. Στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου, 

θα τοποθετηθούν οι αντλίες για τον ανεφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα και οι αντλίες για 

την απάντληση των λυμάτων και των ακαθάρτων ελαίων και σεντινόνερων από τα σκάφη 

(σταθμός καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων). 

 

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στον χερσαίο χώρο της μαρίνας αναφέρεται ότι 

κατασκευάζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της, αξιοποιούνται τα υφιστάμενα δίκτυα Η/Μ παροχών και 

διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος. Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας ορίζονται πέντε (5) 

οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσεις 

γης. 

 

Αναφορικά με την χερσαία απόθεση σκαφών και τις εργασίες ελαφράς συντήρησης, 

σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση γίνεται μόνο περιστασιακά χρήση του χώρου 

χερσαίας απόθεσης, εντός του οποίου όμως απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε 
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εργασίας συντήρησης των σκαφών. Ωστόσο, στο προβλεπόμενο χώρο χερσαία απόθεσης 

σκαφών θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών ελαφράς συντήρησης σκαφών. 

3.3. Ανάγκες σε πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια – Παραγόμενα κατάλοιπα 

Φάση κατασκευής: 

Η κατασκευή των  έργων  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτης μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης, απαιτεί την προμήθεια των ακόλουθων υλικών: 

 

– Αδρανή υλικά: 

• 7.200m3 φυσικών ογκολίθων (1-1,5tn) περίπου. Θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους 

τα υλικά από την καθαίρεση των υφιστάμενων μώλων. 

• 36.500m3 λιθορριπών και σκύρων. 

• 5.000m3 υλικών επιχώσεων (ύφαλων και έξαλων). 

– 15.000m3 περίπου έτοιμου σκυροδέματος.  

– Οπλισμός σκυροδέματος για τις ανάγκες των κυψελωτών κιβωτίων,  

– Λοιπά εξαρτήματα και 

– Δομικά υλικά για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών. 

 

Όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 6.4.6. , ένα ποσοστό των αναγκαίων ποσοτήτων αδρανών 

υλικών θα προέλθουν από την καθαίρεση ορισμένων υφιστάμενων προβλητών, καθώς και 

από την καθαίρεση του υπήνεμου και προσήνεμου μώλου. 

 

Η προμήθεια της υπόλοιπης ποσότητας αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνει από νόμιμη πηγή. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

– νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής 

– πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) 

– δανειοθαλάμους άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που διαθέτουν σχετική 

αδειοδότηση 

– άλλη νόμιμη πηγή. 

 

Η προμήθεια του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνει είτε από υφιστάμενες μονάδες έτοιμου 

σκυροδέματος στην Σύρο, όπου και θα μεταφερθεί οδικώς, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

των Κυκλάδων, οπότε και θα μεταφερθεί στη θέση του έργου δια θαλάσσης, είτε από 

εργοταξιακή μονάδα παρασκευής σκυροδέματος για τις ανάγκες του έργου που θα 

εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην γειτονία της Σύρου εντοπίζονται μονάδες έτοιμου 

σκυροδέματος στην Τήνο, τη Μύκονο, την Πάρο και την Κέα. 
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Οι ανάγκες του έργου σε οπλισμό και άλλα δομικά υλικά θα καλυφθούν από την αγορά, ενώ η 

μεταφορά τους θα γίνει είτε δια θαλάσσης απευθείας στη θέση του έργου, είτε οδικώς με 

κατάλληλα οχήματα. 

 

Όσον αφορά στις ανάγκες για νερό και ηλεκτρική ενέργεια του εργοταξιακού χώρου και των 

κατασκευαστικών εργασιών γενικότερα αναμένεται να είναι μικρές και να καλυφθούν πλήρως 

από τα τοπικά δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

 

Επίσης, κατά την κατασκευή θα παραχθούν: 

– περίπου 7.900m3 υλικά βυθοκόρησης από την εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα για την 

ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων και για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθών 

τοπικά, 

– προϊόντα καθαιρέσεων υφιστάμενων λιμενικών έργων (περίπου 1.800m3 φυσικών 

ογκολίθων και λιθορριπών και περίπου 18.600m3 λοιπά υλικά καθαιρέσεων (π.χ. 

σκυροδέματα)), 

– περιορισμένες ποσότητες αποβλήτων που αφορούν σε υπολείμματα κατασκευαστικών 

υλικών, άχρηστες συσκευασίες οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ. υλικών 

– μικροποσότητες υπολειμμάτων καυσίμων / λιπαντικών από τα μηχανήματα του 

εργοταξίου. 

 

Όσον αφορά στην ασφαλή διάθεση των ανωτέρω: 

– Αναφορικά με τα βυθοκορήματα, κατ’ αρχήν θα εξετασθεί κατά πόσο το υλικό 

βυθοκόρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα για 

τις απαιτούμενες επιχώσεις, εφ’ ‘όσον πραγματοποιηθεί σχετική γεωτεχνική μελέτη. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των βυθοκορημάτων για τις ανάγκες 

άλλων τεχνικών έργων. Σε περίπτωση που υπάρξει περίσσεια ποσότητας των 

βυθοκορημάτων, θα εξετασθεί η θαλάσσια διάθεση αυτών σε κατάλληλη περιοχή εφ’ όσον 

δεν περιέχονται φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο).  

– Τα προϊόντα καθαιρέσεων υφιστάμενων λιμενικών έργων αφορούν σε Φ.Ο., οι οποίοι θα 

αξιοποιηθούν στο σύνολό τους στην κατασκευή των νέων θωρακίσεων και λιθορριπές, για 

τις οποίες θα εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους για τις προβλεπόμενες επιχώσεις 

του έργου. Τυχόν εναπομένουσα ποσότητα υλικών καθαιρέσεων θα διατεθούν σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας είτε σε νομίμως λειτουργούσα μονάδα 

επεξεργασίας και αξιοποίησης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 

(Α.Ε.Κ.Κ.) που δραστηριοποιείται στην περιοχή, είτε σε οργανωμένο χώρο εναπόθεσης 

Α.Ε.Κ.Κ. σε λογική απόσταση από τη θέση του έργου. 

– Αναφορικά με τα προϊόντα εκσκαφής για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών και 

χερσαίων διαμορφώσεων, θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους στην κατασκευή του έργου. 

Αν προκύψουν τυχόν μικροποσότητες θα εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους για 
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τις ανάγκες άλλων τεχνικών έργων ή για την αποκατάσταση κοντινών ανενεργών 

λατομικών περιοχών. Εναλλακτικά θα εξετασθεί η ανακύκλωση τυχόν περίσσειας των 

υλικών εκσκαφής. 

– Τα απόβλητα θα συλλέγονται εντός του εργοταξιακού χώρου και στη συνέχεια θα 

διατίθενται στους ενδεδειγμένους χώρους με ευθύνη του αναδόχου κατασκευής. 

– Τα υπολείμματα καυσίμων / λιπαντικών θα συλλέγονται σε κατάλληλες δεξαμενές εντός 

του εργοταξίου και στη συνέχεια θα διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις 

αναγέννησης λιπαντικών ελαίων. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Η λειτουργία της μαρίνας δεν απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας ή καυσίμου, ούτε την 

εντατική χρήση φυσικών πόρων ανανεώσιμων ή μη. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως στις 

ανάγκες των μικρής κλίμακας χερσαίων εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς 

και των εξυπηρετούμενων σκαφών. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται σήμερα από τα υφιστάμενα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης χωρίς να προκαλείται επιβάρυνση 

αυτών και δύνανται να καλυφθούν, έπειτα από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, από 

το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής με κατάλληλη επέκταση και αναβάθμιση 

όπου αυτό απαιτείται. 

 

Οι ανάγκες της μαρίνας σε νερό αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκαφών, των μικρής 

κλίμακας χερσαίων εγκαταστάσεων και στην πυρόσβεση και δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, όπως 

φαίνεται από την τεκμηρίωση που ακολουθεί. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν από το δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης. 

 

Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα, αυτά αφορούν: 

– υγρά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν στη μαρίνα και 

περιλαμβάνουν σεντινόνερα (πετρελαιοειδή απόβλητα), απόβλητα λιπαντικά έλαια 

(χρησιμοποιημένα λιπαντικά) και υγρά αστικά απόβλητα (λύματα). Η παραλαβή και 

διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων», εφόσον ενημερωθεί σχετικώς για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της υπό εξέταση μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.8) και εγκριθεί 

αρμοδίως με ευθύνη του φορέα διαχείρισης. 

 

– Δυνητικά επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις εργασίες συντήρησης των σκαφών 

στον χώρο χερσαίας απόθεσης. Τα απόβλητα αυτά, των οποίων οι ποσότητες είναι 

περιορισμένες, αφορούν σε υπολείμματα υφαλοχρωμάτων, βερνικιών, λιπαντικών κλπ. Το 

σύνολο των αποβλήτων αυτών συλλέγεται και διατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.8). 

Σημειώνεται ότι, η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
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απαιτήσεις του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 24944/1159/14.06.2006 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 791/Β/30.06.2006). Εν συνεχεία, θα πρέπει να παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

– Λύματα των υποδομών της χερσαίας ζώνης. η παραγόμενη ποσότητα των οποίων είναι 

εξαιρετικά μικρή. Τα λύματα θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο, ο οποίος θα εκκενώνεται 

τακτικά από πιστοποιημένα βυτιοφόρα οχήματα και στη συνέχεια θα παραδίδονται στην 

πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής. 

 

– Εν δυνάμει επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν 

στη μαρίνα, τον χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών και τις λοιπές χερσαίες 

εγκαταστάσεις της μαρίνας και περιλαμβάνουν χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές, μπαταρίες μολύβδου, απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν 

οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών (π.χ. χρωμάτων ή βερνικιών) ή έχουν μολυνθεί 

από αυτές, χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού, απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, 

υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικό ρουχισμό που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 

ουσίες, απορριπτόμενους σωλήνες φθορισμού κλπ. Επίσης, στη μαρίνα περιστασιακά 

παραδίδεται απορριπτόμενος μη επικίνδυνος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η 

διάθεση των αποβλήτων αυτών γίνεται σε κατάλληλους κάδους/χώρους και η διαχείρισή 

τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» 

της μαρίνας, εφόσον ενημερωθεί σχετικώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπό 

εξέταση μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.8) και εγκριθεί αρμοδίως με ευθύνη του φορέα διαχείρισης 

αυτής. 

 

– Στερεά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν/ελλιμενίζονται στη μαρίνα 

και περιλαμβάνουν στερεά απόβλητα οικιακού τύπου. Η παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων οικιακού τύπου είναι μικρή. Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε 

κατάλληλους κάδους στο χερσαίο χώρο της μαρίνας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

«Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» (βλ. ενότητα 6.5.8), εφόσον ενημερωθεί 

και εγκριθεί αρμοδίως με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, ώστε να προβλέπονται οι ανάγκες 

της υπό εξέταση μαρίνας. Επίσης, για την ενίσχυση της δυνατότητας ανακύκλωσης των 

στερεών αποβλήτων συνιστάται η τοποθέτηση κατάλληλων κάδων (βλ. ενότητα 6.5.8). 

 

Με την ολοκλήρωση των νέων έργων της μαρίνας, θα δρομολογηθεί η ανάλογη ενημέρωση 

του εν λόγω Σχεδίου, εφόσον βέβαια κριθεί αναγκαίο (βλ. ενότητα 6.5.8). 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η λειτουργία της μαρίνας δεν θα προκαλεί την παραγωγή σημαντικών 

ποσοτήτων ατμοσφαιρικά επιβαρυντικών αέριων εκπομπών, υψηλών σταθμών θορύβου και 

δονήσεων. 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1. Στόχος και σκοπιμότητα 

Θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη 

αναψυχής σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως στο χώρο της Μεσογείου, το μερίδιο της 

οποίας στην παγκόσμια αγορά ναύλωσης σκαφών ανέρχεται σε περίπου 70%, ενώ αποτελεί 

και home port για το 60% του συνόλου των σκαφών αναψυχής (OECD, 2014)1. 

 

Η ανάπτυξη αυτή προκάλεσε μια κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού 

σκαφών αναψυχής, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε συνθήκες κορεσμού των μαρινών 

στις χώρες της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου -από όπου κατά κύριο λόγο ξεκίνησε η 

ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, και ειδικότερα η δραστηριότητα της ιδιωτικής θαλάσσιας 

περιήγησης (“yachting”). Η έλλειψη θέσεων σε οργανωμένες μαρίνες στον ευρωπαϊκό χώρο 

και ειδικότερα στη Μεσόγειο, αποτυπώνεται σε όλες τις αναφορές των διεθνών Οργανισμών 

που ασχολούνται με το yachting2 , οι οποίες μιλούν για την ύπαρξη άμεσης ανάγκης για 

περισσότερες από 70.000-80.000 θέσεις, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα 

ανάπτυξης. Ειδικότερα οι βόρειες ακτές της Μεσογείου θεωρούνται ώριμη αγορά, ενώ οι 

αντίστοιχες νότιες ακτές της λογίζονται ως αναδυόμενες, κυρίως εξαιτίας του κατακερματισμού 

των υποδομών που απαντάται στις περιοχές αυτές (Invest in Med, 20113). Σύμφωνα με τις 

διεθνείς μελέτες, το 98% των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού βρίσκονται στις βόρειες ακτές 

της Μεσογείου, με το 85% αυτών να εντοπίζονται σε τρεις μόνο χώρες (Ιταλία, Γαλλία, 

Ισπανία)4. 

 

Η έλλειψη θέσεων σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη ελλιμενισμού στις μαρίνες της δυτικής 

και κεντρικής Μεσογείου, ώθησαν ένα σημαντικό αριθμό σκαφών προς την ανατολική 

Μεσόγειο. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο 

ακολούθησε, με σημαντική χρονική υστέρηση μεν, αλλά ταυτόχρονα με πολύ μεγάλο 

δυναμισμό. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κροατία δέχθηκαν ένα μεγάλο όγκο 

σκαφών και εξακολουθούν να καλούνται να καλύψουν μία συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το 

 
1 OECD (2014), Competition assessment reviews: Greece. 
2https://www.ft.com/content/f354024e-9daf-11e1-9a9e-00144feabdc0?mhq5j=e7 

http://medberths.com/2013/05/increased-superyacht-sales-leads-to-shortage-of-berths/ 
3 Invest in Med(2011), Yachting centers in the Mediterranean, Study No 26.  
4 Invest in Med(2011), Yachting centers in the Mediterranean, Study No 26.  

https://www.ft.com/content/f354024e-9daf-11e1-9a9e-00144feabdc0?mhq5j=e7
http://medberths.com/2013/05/increased-superyacht-sales-leads-to-shortage-of-berths/
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πρόβλημα στην έλλειψη χώρων ελλιμενισμού παρατηρείται επίσης και στα μεγαλύτερα σκάφη 

(mega-yacht), ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς, με τον μέσο όρο παγκοσμίως 

παράδοσης θαλαμηγών κατά την τελευταία πενταετία να ανέρχεται σε 187 νέες θαλαμηγούς 

ετησίως5. 

 

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης, όπως άλλωστε αυτή αποτυπώνεται 

στις προοπτικές της διεθνούς αγοράς μαρινών, αλλά και εμμέσως στη βιβλιογραφία 6 , η 

ανάπτυξη κυρίως των νέων μαρινών συνδυάζεται και με αξιόλογη χερσαία ανάπτυξη. Η 

χερσαία ανάπτυξη, σημαντικής κλίμακας τις περισσότερες φορές, αφορά σε υποδομές 

τουρισμού και αναψυχής (ξενοδοχεία, χώροι εστίασης, καταστήματα κλπ.) αλλά και κατοικίες 

(παραθεριστικές ή ακόμη και μόνιμες). Η ανάπτυξη αυτή αποσκοπεί αφ’ ενός στην παροχή 

ένας πλήρους φάσματος υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των σκαφών, και αφ’ 

ετέρου στην προσέλκυση επισκεπτών και πελατών που δεν σχετίζονται άμεσα με την 

ιδιοκτησία σκάφους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση των εσόδων από τη 

λειτουργία της μαρίνας και ταυτόχρονα δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος πόλος τουρισμού 

και αναψυχής για το ευρύ κοινό προσφέροντας στο παράκτιο μέτωπο ένα πολύ-λειτουργικό 

χαρακτήρα που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη λιμενική δραστηριότητα και τον ελλιμενισμό 

σκαφών. 

 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια μια 

συστηματική προσπάθεια αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού στις χώρες της Ανατολικής 

Μεσογείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η 

κατασκευή 25.000- 30.000 νέων θέσεων, αριθμός που ήδη κρίνεται ως ανεπαρκής για να 

καλύψει τη ζήτηση.  

 

Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 

σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων τουριστικών λιμένων που πραγματοποιείται σε όλες τις 

γειτονικές μας χώρες της (Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα) αυξάνει 

περαιτέρω την ανάγκη για την ανάπτυξη ικανού αριθμού θέσεων ελλιμενισμού για όλες τις 

κατηγορίες σκαφών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, απόρροια της πλούσιας ακτογραμμής, του πολιτισμού και του 

 
5 Waterfront Auckland (2014), Analysis of the global superyacht market and its potential for New Zealand’s refit 

sector, Auckland.  

http://edition.cnn.com/2016/03/02/sport/super-yachts-sales-increase-2015/index.html 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472572/Sales-mega-yachts-jump-40-just-one-year-super-rich-seek-

remote-holiday-hotspots-despite-overall-wealth-falling-report-finds.html 
6 Favro S., Kovacic M., Grzetic Z. (2008). «Nautical tourism the basis of the systematic development». Pomorstvo, 

god. 22, br. 1(2008), pp. 31-51. 

Adie, D.W. (1984). «Marinas, a working guide to their development and design». 3rd edition. The Architectural 

Press Ltd, London. 

http://edition.cnn.com/2016/03/02/sport/super-yachts-sales-increase-2015/index.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472572/Sales-mega-yachts-jump-40-just-one-year-super-rich-seek-remote-holiday-hotspots-despite-overall-wealth-falling-report-finds.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472572/Sales-mega-yachts-jump-40-just-one-year-super-rich-seek-remote-holiday-hotspots-despite-overall-wealth-falling-report-finds.html
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νησιωτικού της χαρακτήρα, καλείται να αναπτύξει σύγχρονες μαρίνες ούτως ώστε να 

συγκρατήσει αλλά και να προσελκύσει ελληνικά και αλλοδαπά σκάφη για μόνιμο ελλιμενισμό, 

αλλά και τα διερχόμενα σκάφη που με αυξανόμενους ρυθμούς επιλέγουν τις ελληνικές 

θάλασσες για κρουαζιέρα. 

 

Η Ελλάδα, χάρη στην κεντροβαρή της θέση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και τα δύο 

αρχιπελάγη της, το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, αποτελεί ένα ιδανικό πόλο ανάπτυξης του 

θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, πάνω από 

1.600 όρμους και κολπίσκους και περίπου 3.000 νησιά, αποτελεί σήμερα ένα καθιερωμένο 

παγκόσμιας εμβέλειας κέντρο yachting. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν μόνο 39 τουριστικοί 

λιμένες (εκ των 59 χωροθετημένων7) με συνολική δυναμικότητα περίπου 12.000 θέσεων 

ελλιμενισμού. Στους παραπάνω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται μαρίνες που η κατασκευή τους 

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, μαρίνες των οποίων έχει περατωθεί η κατασκευή αλλά δεν 

λειτουργούν για διάφορους λόγους, καθώς επίσης και μαρίνες για τις οποίες είναι σε εξέλιξη 

διαδικασίες διαγωνισμών παραχώρησης. Αντίστοιχα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν χωροθετηθεί 

848 καταφύγια και αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών, με σύνολο θέσεων περίπου 6.000. Ένα 

σημαντικό μέρος των καταφυγίων αυτών λειτουργεί ήδη, προσθέτοντας ένα σημαντικό αριθμό 

θέσεων ελλιμενισμού στο συνολικό δυναμικό της χώρας. Ενδεικτικό της χαμηλής 

δυναμικότητας, είναι ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τον χαμηλότερο μέσο όρο θέσεων ελλιμενισμού 

με 0,51 θέσεις ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής9, την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών της 

Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας είναι 8,910.  

 

Στην Ελλάδα, προ 20ετίας διακρίθηκαν 9 Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ)11, με πλέον 

δραστήριες και δημοφιλείς τις Σαρωνικός-Αργολικός (Ζ.Ν.Α. 8), Κυκλάδες (Ζ.Ν.Α. 6) και το 

Ιόνιο Πέλαγος (Ζ.Ν.Α. 9). Σημειώνεται ότι στη Ζώνη θαλάσσιου τουρισμού Αττικής-Σαρωνικού, 

ακριβώς λόγω του μητροπολιτικού της χαρακτήρα και της εξυπηρέτησής της από διεθνές 

αεροδρόμιο και διεθνείς λιμένες (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ραφήνα, Λαύριο), οι τουριστικοί λιμένες 

της Αττικής αποτελούν και βάση (home port) για κρουαζιέρες yachting στον Σαρωνικό, αλλά 

και στη Ζώνη των Κυκλάδων. 

 
7  Πίνακας Χωροθετημένων Τουριστικών Λιμένων που συνοδεύει την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τον Τουρισμό (Φ.Ε.Κ. 3155/Β/12.12.2013) 

στο βαθμό που αυτό ισχύει. 
8  Πίνακας Χωροθετημένων Τουριστικών Λιμένων που συνοδεύει την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τον Τουρισμό (Φ.Ε.Κ. 3155/Β/12.12.2013) 

στο βαθμό που αυτό ισχύει. 
9 Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις παρακάτω χώρες: Σλοβενία(1η), Μάλτα, Κροατία, Ιταλία, 

Κύπρο και Τουρκία.  
10 Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2012), «Έρευνα για την ανάδειξη της σημασίας των σκαφών αναψυχής στον θαλάσσιο 

τουρισμό και την εθνική οικονομία», Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. 
11 Global View, Μουτζούρης Κ.Ι. (Απρίλιος 2001). «Μελέτη Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Λιμένων Αναψυχής – 

Ε.ΣΥ.Λ.Α.», Γ’ φάση. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Ο.Τ. 
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Η στήριξη και ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, που αποτελεί ήδη διακηρυγμένο στόχο και 

εθνική στρατηγική, συνιστά έναν απολύτως ρεαλιστικό και οικονομικά βιώσιμο αναπτυξιακό 

στόχο για την Ελλάδα, η οποία σαφώς διαθέτει τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών 

υποδοχής και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του στόχου 

αυτού. Η συντονισμένη αναπτυξιακή στρατηγική στον συγκεκριμένο τομέα είναι δυνατό να 

φέρει άμεσα θεαματικά αποτελέσματα, τόσο σε σχέση με την αναβάθμιση του βαθμού 

εξυπηρέτησης των σκαφών που ήδη ελλιμενίζονται, μόνιμα ή περιστασιακά, στην Ελλάδα (και 

συνεπώς στην καλύτερη απόδοση σε οικονομικούς όρους της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας), όσο και σε σχέση με την προσέλκυση σημαντικού αριθμού σκαφών από τις 

γειτονικές χώρες, αλλά και από τη δυτική Μεσόγειο. 

Σκοπιμότητα προτεινόμενης τροποποίησης 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι έχει υψηλή δυναμική και 

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι αφ’ ενός η χερσαία ζώνη του λιμένα 

παραμένει αναξιοποίητη, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί οι χωροθετημένες κτιριακές 

εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις αυτής και αφ’ ετέρου η υφιστάμενη διάταξη των λιμενικών 

έργων αδυνατεί να καλύψει την υφιστάμενη ζήτηση για τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων σκαφών, 

καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της ισχύουσας χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα. 

Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης χωροθέτησης είναι, κατά κύριο λόγο, η αναδιάταξη 

των λιμενικών έργων της μαρίνας προκειμένου για την άρτια οργάνωση των λειτουργιών της 

θαλάσσιας ζώνης για τον ασφαλή και άνετο ελλιμενισμό ικανού αριθμού και μεγέθους σκαφών 

αναψυχής, καθώς και ο επανασχεδιασμός της χερσαίας ζώνης έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 

ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του λιμένα σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα. 

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης γίνεται με γνώμονα: 

- την επέκταση της θαλάσσιας ζώνης και ταυτόχρονα την αναδιάταξη των υφιστάμενων 

λιμενικών υποδομών (κατασκευή νέων και καθαίρεση επιλεγμένων υφιστάμενων) για 

την εξυπηρέτηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερων σκαφών, 

- την ορθή οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης της μαρίνας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της 

εγκαταλελειμμένης έως σήμερα χερσαίας ζώνης του λιμένα, 

- την άρτια λειτουργία του τουριστικού λιμένα και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση του 

θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής,  

- την αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της μαρίνας, και 

- τη βιώσιμη ανάπτυξη της μαρίνας. 
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Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις / παρεμβάσεις: 

• Η αναδιάταξη των λιμενικών έργων της μαρίνας και η ανακατανομή των θέσεων 

ελλιμενισμού σκαφών, με βάση τη σημερινή γενική διάταξη των λιμενικών έργων, αλλά 

και τις τάσεις της αγοράς στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Κατά 

την κατασκευή της μαρίνας προέκυψε η ανάγκη για την υλοποίηση επιπρόσθετων των 

χωροθετημένων επιχώσεων, με συνέπεια η γενική διάταξη των λιμενικών έργων να 

διαφοροποιείται σχέση με τη χωροθετημένη. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια έχει 

αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγαλύτερης 

κατηγορίας από τις προβλεπόμενες στη χωροθέτηση. Στα πλαίσια αυτά, αξιοποιώντας 

στον βαθμό του δυνατού την υφιστάμενη λιμενική υποδομή της μαρίνας (παραλιακά 

κρηπιδώματα, μόνιμοι προβλήτες) και ταυτόχρονα κατασκευάζοντας νέους μώλους και 

καθαιρώντας επιλεγμένους υφιστάμενους προβλήτες, διασφαλίζεται ο άνετος και ασφαλής 

ελλιμενισμός σημαντικού αριθμού σκαφών αναψυχής μεγέθους έως και  40m, με ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις κατηγορίες των 21μ και 25μ που είναι οι πλέον δημοφιλείς. Με την 

αναδιάταξη αυτή των λιμενικών έργων διευρύνεται η λιμενολεκάνη της μαρίνας προς τα 

βαθιά και σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο από το υπό έγκριση master plan του Λιμένα 

Σύρου σχεδιασμό των παρακείμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.  Παράλληλα, καθορίζεται 

το όριο της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 

2160/93) και πλέον η επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης ανέρχεται σε  70,049m2. 

 

• Επαναοριοθέτηση της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα, ώστε να 

αντιμετωπισθούν οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου ως 

προς τη χωροθέτηση, αναφορικά με τη γεωμετρία και έκταση των επιχώσεων, τη θέση 

γειτονικών κτισμάτων μη σχετικών με τη μαρίνα, καθώς και στην όδευση του 

παρακείμενου δημόσιου δρόμου. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη επαναοριοθέτηση: 

Α. Εντάσσει στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, τις επιπρόσθετες των χωροθετημένων 

επιχώσεις, που προέκυψαν από τη μετατόπιση του βορειοανατολικού παραλιακού 

κρηπιδώματος κατά 15m περίπου προς τη θάλασσα (τα δυτικά), από τις αποθέσεις 

φερτών στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας λόγω της δράσης του 

παρακείμενου ρέματος. 

Β. Εξαιρεί τον υφιστάμενο παρακείμενο δημόσιο δρόμο μέσω του οποίου γίνεται η 

πρόσβαση στη μαρίνα, δεδομένου ότι η σημερινή όδευσή του είναι διαφορετική από την 

χάραξη που λήφθηκε υπ’ όψη στη χωροθέτηση της μαρίνας. Ταυτόχρονα, περιορίζει τη 

χερσαία ζώνη της μαρίνας κατάντη του υφιστάμενου δημόσιου δρόμου, δημιουργώντας 

με αυτόν τον τρόπο μία ενιαία ζώνη ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της μαρίνας. 

Γ. Εξαιρεί τον υφιστάμενο χωματόδρομο, ο οποίος συνδέει το δημόσιο δρόμο με το κτίριο 

του παλιού Τηλεγραφείου, δεδομένου ότι η όδευση του διαφέρει από την χάραξη που 

λήφθηκε υπ’ όψη στη χωροθέτηση της μαρίνας. 
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Δ. Εξαιρεί κτίσματα που σύμφωνα με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου δεν ανήκουν στη 

μαρίνα και τα οποία σύμφωνα με την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση της μαρίνας, 

εντοπίζονται εντός των ορίων των χωροθετημένων Ο.Τ. αυτής. 

Ε. Προσδίδει στη χερσαία ζώνη νέες εκτάσεις που προκύπτουν από την αναδιάταξη των 

λιμενικών έργων και αφορούν στις προτεινόμενες νέες επιχώσεις στο νοτιοανατολικό 

τμήμα της λιμενολεκάνης και στα ανατολικά του νέου προσήνεμου μώλου. 

ΣΤ. Εξασφαλίζει ότι το σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας βρίσκεται εντός των ορίων 

της θεσμοθετημένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σύρου. 

 

Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη αυτή τροποποίηση, η συνολική επιφάνεια της 

χερσαίας ζώνης θα είναι πλέον  24.023m2 (ήτοι μεγαλύτερη  κατά 7.700m² περίπου από 

την προβλεπόμενη 16.320,61m² στην ισχύουσα χωροθέτηση). 

 

• Αναδιάταξη των οικοδομικών τετραγώνων και των υποδομών της χερσαίας ζώνης 

με βάση τη νέα γεωμετρία της, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των όρων και 

περιορισμών δόμησης. Η προαναφερθείσα επαναοριοθέτηση τη χερσαίας ζώνης της 

μαρίνας επιβάλει τον επανακαθορισμό των οικοδομικών τετραγώνων της μαρίνας, καθώς 

και την αναδιάταξη των προβλεπόμενων χερσαίων υποδομών. Έτσι, με την προτεινόμενη 

τροποποίηση χωροθέτησης αφ’ ενός εντάσσονται στα νέα οικοδομικά τετράγωνα οι 

υφιστάμενες και προβλεπόμενες από την αρχική χωροθέτηση (ΦΕΚ 1213/Β/31.12.1996), 

κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές χρήσεις της χερσαίας ζώνης, ενώ προβλέπονται και οι 

νέες αυτές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την άρτια λειτουργία και βιώσιμη 

ανάπτυξη της μαρίνας, και αφ’ ετέρου διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η αισθητική 

της μαρίνας (διαμόρφωση εσωτερικού οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης, ζωνών 

πρασίνου και περιπάτου κλπ.). Επισημαίνεται μάλιστα ότι στα πλαίσια της ανωτέρω 

αναδιάταξης της χερσαίας ζώνης, διατηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την αρχική 

χωροθέτηση χρήσεις γης, ενώ αναπροσαρμόζονται οι επιφάνειες των οικοδομικών 

τετραγώνων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, έτσι ώστε η μαρίνα να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, του θαλάσσιου 

τουρισμού με σκάφη αναψυχής. 

 

Συνοπτικά με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης της μαρίνας επιτυγχάνονται τα 

ακόλουθα: 

• Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της οργάνωσης της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας 

(διάταξη λιμενικών έργων και κατάληψη λιμενολεκάνης), σύμφωνα με τις σύγχρονες 

προδιαγραφές άνεσης και ασφάλειας για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, με επέκταση της 

λιμενολεκάνης και αύξηση του αριθμού μεγαλύτερων σκαφών αναψυχής που δύνανται να 

εξυπηρετηθούν σε αυτή.  
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• Διευθέτηση των ασυμβατοτήτων της χερσαίας ζώνης της μαρίνας σε σχέση με την 

αρχική χωροθέτησή της, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς το όριο της. 

 

• Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού ρυμοτομικού σχεδίου, 

προσαρμοσμένου στη νέα οριστική μορφή της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, με πλήρη 

αξιοποίηση της αναξιοποίητης έως σήμερα χερσαίας έκτασης της και την χωροθέτηση των 

λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την άρτια λειτουργία της μαρίνας (εσωτερικό οδικό 

δίκτυο, χώρος απόθεσης σκαφών, χώροι στάθμευσης οχημάτων κλπ.). 

 

• Αναβάθμιση της αισθητικής της μαρίνας, χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας 

πρόσθετων καλαίσθητα διαμορφωμένων υπαίθριων χώρων (χώροι περιπάτου, υπαίθρια 

καθιστικά, χώροι πρασίνου κλπ.) και κτιρίων υψηλής αισθητικής. 

 

• Δημιουργία μίας σύγχρονης υποδομής εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισμού με 

σκάφη αναψυχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τομέα αυτού όπως έχουν διαμορφωθεί 

σήμερα. 

 

Συμπερασματικά, η προτεινόμενη αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της 

υπό εξέταση μαρίνας και ο εκσυγχρονισμός  υπό εξέταση Μαρίνας στο Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου είναι ιδιαίτερα σημαντική αναφορικά με την κάλυψη μέρους της αυξημένης ζήτησης σε 

θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μεγάλου μεγέθους και κατ’ επέκταση με την ανάπτυξη 

του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Η κεντροβαρής θέση του νησιού 

της Σύρου στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, η κομβική συγκοινωνιακά σημασία του 

και η μικρή απόστασή του από την Αττική, σε συνδυασμό με τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά και 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά του νησιού ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπό 

εξέταση μαρίνας για το θαλάσσιο τουρισμό της ευρύτερης περιοχής , καθώς και τη βελτίωση 

του επιπέδου του τουριστικού προϊόντος της χώρας και τη γενικότερη ενίσχυση ενός 

καθοριστικής σημασίας κλάδου της Εθνικής Οικονομίας.   

4.2. Ιστορική εξέλιξη του έργου  

Η χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση Πηδάλι Ν. Σύρου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 

Τ/1812/30.12.1996 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1213/Β/31.12.1996, βλ. 

Ενότητα 16.2), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2160/1993.  

 

Εν συνεχεία, για το έργο «Κέντρο Επισκευής και Διαχείμασης Σκαφών Αναψυχής νήσου Σύρου 

(Μαρίνα Σύρου)» έχει εκδοθεί η με Α.Π.123302/17.04.1997 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
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Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Η εν λόγω 

Α.Ε.Π.Ο. ήταν σε ισχύ μέχρι 31.12.2007.  

 

Ακολούθησε η κατασκευή του συνόλου των προβλεπόμενων λιμενικών έργων και των 

επιχώσεων, ενώ στη χερσαία έκταση της αναπτύχθηκαν μόνο ορισμένοι βοηθητικοί κτιριακοί 

χώροι. Μεταγενέστερα της κατασκευής των ανωτέρω, η οποία ολοκληρώθηκε το 2003, 

εντοπίσθηκαν διαφορές μεταξύ των υλοποιημένων έργων και της χωροθετημένης γενικής 

διάταξης αυτών. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται κυρίως στη διάταξη και έκταση των 

επιχώσεων για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, καθώς και σε μικρότερη κλίμακα στη 

διάταξη ορισμένων προβλητών. Δεδομένων των διαφορών αυτών, το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Σύρου προώθησε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2971/2001 διαδικασία 

νομιμοποίησης επιχώσεων συνολικού εμβαδού 2.215 m2. Η εν λόγω διαδικασία έχει 

ουσιαστικά ολοκληρωθεί.  

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας νομιμοποίησης συντάχθηκε Μ.Π.Ε. για την υφιστάμενη 

κατάσταση της μαρίνας, σε συνέχεια της οποίας με την υπ’ Α.Π. οικ. 48069 (σχ. 25144/16) 

/23.11.2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 

6Λ734653Π8-Κ2Τ) εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Τουριστικός Λιμένας 

(Μαρίνα) στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου». 

 

Ωστόσο, από την έγκριση χωροθέτησης και την κατασκευή των λιμενικών έργων μέχρι σήμερα, 

έγινε επιτακτική η ανάγκη αφενός ολοκληρωμένης ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας 

με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και αφετέρου αναδιάταξη των έργων της θαλάσσιας ζώνης 

της μαρίνας προκειμένου να είναι εφικτός ο ελλιμενισμός μεγαλύτερων σκαφών σύμφωνα με 

τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο του yachting. Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου, ως Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας έχει υποβάλει στο Υπουργείο Τουρισμού αίτημα 

τροποποίησης της ως άνω χωροθέτησης με στόχο την άρτια οργάνωση του θαλάσσιου και 

χερσαίου χώρου της μαρίνας έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως έχουν 

διαμορφωθεί σήμερα, του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Η εν λόγω τροποποίηση 

χωροθέτησης προβλέπει τη διεύρυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας προς τα βαθιά και σε 

συνάρτηση με τον προβλεπόμενο από το υπό έγκριση master plan του Λιμένα Σύρου 

σχεδιασμό των παρακείμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στοχεύει στην αναδιάταξη 

των υποδομών της χερσαίας ζώνης. 

 

Συνεπώς, η παρούσα Μ.Π.Ε., η οποία εξετάζει την κατασκευή των νέων προβλεπόμενων νέων 

λιμενικών και χερσαίων υποδομών καθώς και στην εν συνεχεία πλήρη λειτουργία της μαρίνας, 

και συνοδεύει το σχετικό αίτημα τροποποίησης χωροθέτησης, αφορά στην τροποποίηση της 

υπ’ Α.Π. οικ. 48069 (σχ. 25144/16) /23.11.2017 Α.Ε.Π.Ο. Η παρούσα Μ.Π.Ε. συντάχθηκε 
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σύμφωνα με τις προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων και 

δραστηριοτήτων Α’ κατηγορίας της Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 170225/20.01.2014 (Φ.Ε.Κ. 

135/Β/27.01.2014). 

4.3. Οικονομικά στοιχεία του έργου 

Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κατασκευής των έργων αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου (συμπεριλαμβανομένων 

λιμενικών έργων, έργων χερσαίας ζώνης και Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων) ανέρχεται σε 

9.000.000,00 ευρώ. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη 

«τιμές αγοράς» και συμπεριλαμβάνει Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (18%), 

απρόβλεπτα (9%) και Φ.Π.Α. (24%). 

4.4. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δεν επίκειται στο άμεσο μέλλον η υλοποίηση έργων υποδομής 

που να σχετίζονται άμεσα με τα έργα βελτίωσης των υποδομών της  υπό εξέταση μαρίνας. 

Αναφορικά με το υπό έγκριση Προγραμματικό Σχέδιο (master plan) του Λιμένα Ερμούπολης 

σημειώνεται ότι έχει λάβει υπ’ όψη την μαρίνα σε ό,τι αφορά στις υποδομές και τη λειτουργία 

της (βλ. Σχήμα 4.1). 
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Σχήμα 4.1: Θέση υπό εξέταση Μαρίνας στο Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου σε σχέση με τη Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα 
Ερμούπολης Σύρου 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1. Θέση έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Ο καθορισμός των ορίων της πόλης της Ερμούπολης έχει θεσμοθετηθεί με το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Ερμούπολης και Άνω Σύρου, που εγκρίθηκε με την 

με αριθ. 27539/884 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 368/Δ/21.4.1986). Σύμφωνα 

με το ισχύον Γ.Π.Σ., η χερσαία ζώνη του λιμένα  Ερμούπολης βρίσκεται σε άμεση γειτονία με 

τον πολεοδομικό ιστό της πόλης, και συγκεκριμένα με ανοιχτούς χώρους πρασίνου, με χρήσεις 

που αφορούν σε κεντρικές λειτουργίες της πόλης, σε οχλούσα και μη οχλούσα βιομηχανία, σε 

κατοικία, καθώς και με περιοχές θεσμοθετημένες για χρήσεις βιοτεχνίας. Όσον αφορά στη 

Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, σύμφωνα με το εν λόγω Γ.Π.Σ. προβλέπεται 

χωροθέτηση μαρίνας τουριστικών σκαφών νότια του Λιμένα Σύρου (βλ. Σχήμα 5.1.1). 
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Σχήμα 5.1: Όρια εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ερμούπολης Σύρου – Χάρτης Π.1.3.2 – Χρήσεις Γης Οικισμού  

(Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών, Τμήμα Αρχείου Διαγραμμάτων) 
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Σημειώνεται, ωστόσο, ότι από το 2003 ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκπόνησης Πολεοδομικής 

Μελέτης Ερμούπολης Σύρου. Η εν λόγω Π.Μ. βρίσκεται, ακόμη και σήμερα, σε στάδιο 

έγκρισης.  

 

Τέλος, για τις περιοχές της νήσου Σύρου που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και 

εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 έχει καθοριστεί Ζώνη Οικιστικού 

Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) (ΦΕΚ 339/Δ/02.06.1989). 

5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 

Ν.3937/2011 (Α’60) 

Η θέση της υπό εξέταση μαρίνας δεν βρίσκεται εντός των ορίων ή στην άμεση γειτονία 

περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011. Μάλιστα, 

βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τα όρια προστατευόμενων περιοχών και επομένως η 

κατασκευή των υπό εξέταση έργων και η εν συνεχεία λειτουργία τους δεν θα επηρεάσει τη 

δομή των ενδιαιτημάτων και τα οικολογικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Η θέση του έργου σε σχέση με τα όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 

περιοχών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή, εμφαίνεται στο Σχήμα 5.2. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Σύρου και σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 km εντοπίζονται 

οι ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, 

σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο της υπ’ αριθμ. 50743/11.12.2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

4432/Β/15.12.201712): 

• Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Ζ.Ε.Π. - Special Protection Areas 

SPA) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Βόρεια Σύρος και 

νησίδες» και κωδικό GR4220032 και 

• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. - Special Areas of Conservation SAC) του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως 

παραλία» και κωδικό GR4220018. 

 

Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη περιοχή και σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 km  βορειοδυτικά 

της υπό εξέταση μαρίνας απαντάται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ‘Άνω Μεριά’ Δήμου Άνω 

Σύρου με κωδικό Κ461 (Φ.Ε.Κ. 524/Β/25.06.1997).  

 

 

 
12 Με την ανωτέρω απόφαση προστίθενται 32 νέες περιοχές στο δίκτυο «Natura 2000» και 63 τροποποιούνται. 
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Σχήμα 5.2: Προστατευόμενες περιοχές στη νήσο Σύρο (Πηγή Υποβάθρου Google Earth 2016) 
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Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) 

«Άνω Σύρος» με κωδικό AT5011075, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Ελληνική 

Φύση13. Πρόκειται για δομημένο τοπίο με συνολική έκταση 103,5 ha και συνολική περίμετρο 

3,8km. 

 

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες, καθώς και οι προτεινόμενες υποδομές της υπό εξέταση 

μαρίνας δεν αφορούν σε ψηλές και ογκώδεις οικοδομές, κατ’ επέκταση εκτιμάται ότι δεν θίγουν 

τον χαρακτήρα του εν λόγω Τ.Ι.Φ.Κ.  

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές 

Τόσο οι υφιστάμενες υποδομές του υπό εξέταση έργου όσο και τα προτεινόμενα έργα αφορούν 

σε τμήμα του θαλάσσιου χώρου προ του παραλιακού μετώπου του νότιου τμήματος της 

οικιστικής περιοχής της Ερμούπολης και ως εκ τούτου δε βρίσκονται εντός δασών, δασικών 

εκτάσεων και αναδασωτέων εκτάσεων. 

 

Ωστόσο, αναφέρεται ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Σύρου έχουν αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου 14  οι δασικοί χάρτες με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9095/23.02.2021 Απόφαση Αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Δασικών 

Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2). Οι εν λόγω 

χάρτες αναρτήθηκαν πρόσφατα και βρίσκονται υπό διαδικασία ενστάσεων. 

 

Σύμφωνα με τους εν λόγω χάρτες (βλ. Σχήμα 5.3) το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της 

μαρίνας, καθώς και η περιοχή νότια αυτής, έχουν χαρακτηριστεί ως άλλης μορφής/κάλυψης 

εκτάσεις με βάση τόσο τις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης ή τα προϋφιστάμενα στοιχεία 

όσο και τις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες15. Ανατολικότερα και σε 

μεγαλύτερη απόσταση από τα όρια της μαρίνας απαντώνται εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί 

ως χορτολιβαδικές με τελεσίδικες πράξεις και πράξεις χαρακτηρισμού και χορτολιβαδικές  με 

βάση τόσο τις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης ή τα προϋφιστάμενα στοιχεία όσο και τις 

αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες. Ακόμη, βορειοδυτικά της μαρίνας 

εντοπίζονται περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως μη δασικές με τελεσίδικες πράξεις και 

πράξεις χαρακτηρισμού, ενώ  δυτικά και σε μεγαλύτερη απόσταση εντοπίζονται εκτάσεις, οι 

οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδικές με τελεσίδικες πράξεις και πράξεις 

χαρακτηρισμού και χορτολιβαδικές  με βάση τόσο τις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης ή 

τα προϋφιστάμενα στοιχεία όσο και τις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες.  

 
13 https://filotis.itia.ntua.gr/, Ιούνιος 2021 
14 Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx , Ιούνιος 2021 
15 Ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976, Ιούνιος 2021 

https://filotis.itia.ntua.gr/
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
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Τέλος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα των αναρτημένων δασικών χαρτών 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 16  δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ανάρτηση 

δασικού χάρτη για την περιοχή μελέτης. 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α.  

Αναφορικά με τις χερσαίες υποδομές, το σύνολο του νησιού καλύπτεται από οδικό δίκτυο, στο 

οποίο όμως εντοπίζονται προβλήματα εξαιτίας της απουσίας σήμανσης. Αν και σε γενικές 

γραμμές θεωρείται ικανοποιητική η κάλυψή του, σημειώνεται μεγάλη επιβάρυνση αυτού κατά 

τους θερινούς μήνες (περίοδος αιχμής) όποτε και υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών. 

 

 
16 Διαθέσιμα στοιχεία από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Φεβρουάριος 2021 

Σχήμα 5.3: Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες στην περιοχή μελέτης (Πηγή: Εθνικό Κτηματολόγιο, 
http://gis.ktimanet.gr) 
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Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης17 της Σύρου, το νησί της Σύρου 

ηλεκτροδοτείται από αυτόνομο σταθμό παραγωγής ρεύματος της Δ.Ε.Η., ο οποίος βρίσκεται 

νοτιοδυτικά των ορίων της μαρίνας, καθώς και από τη λειτουργία ανεμογεννητριών. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στο νησί έχουν εγκατασταθεί έξι ανεμογεννήτριες «μία εξ αυτών 

ισχύος 30 KW βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο αφαλάτωσης Δήμου Ερμούπολης και την 

διαχειρίζεται ο Δήμος Ερμούπολης. Μια ανεμογεννήτρια ισχύος 200 KW την διαχειρίζεται ο 

Δήμος Άνω Σύρου και οι άλλες 4 ισχύος 640KW είναι εγκατεστημένες στο όρος Σύριγγας από 

την Αιολική Σύρου Α.Ε.». 

 

Αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών σε υδροδότηση, αυτή καλύπτεται κυρίως από μονάδες 

αφαλάτωσης και από γεωτρήσεις, όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Σύρου. 

 

Η τηλεπικοινωνία εξυπηρετείται από το τηλεφωνικό δίκτυο του Ο.Τ.Ε., καθώς επίσης και από 

τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

 

Ακόμη, όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της 

Σύρου αναφέρεται ότι στο νησί λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην Ερμούπολη, 

και συγκεκριμένα ανατολικά του υπό εξέταση έργου, από το 2000.  

 

Συνεπώς, οι υποδομές της Μαρίνας Σύρου δεν παρουσιάζουν ασυμβατότητα ως προς τη θέση 

και τη λειτουργία τους με τις εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κλπ. όπως 

αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα και στις ενότητες 8.8.2 και 8.8.3. 

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας18 (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) οι οικισμοί της Ερμούπολης 

και της Άνω Σύρου έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί οικισμοί από 1978, καθώς 

περιλαμβάνονται στο Π.Δ. «Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του 

Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (ΦΕΚ 

594/Δ’/18.11.1978). 

 

Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη περιοχή του νησιού με το από 17.06.1988 Π.Δ. ( Φ.Ε.Κ. 

504/Δ/14.07.1988) περί χαρακτηρισμού οικισμών του Νομού Κυκλάδων ως παραδοσιακών και 

 
17 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Σύρος. 
18 estia.minenv.gr, Ιούνιος 2021 
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καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακοί οι 

οικισμοί Επισκοπείο, Ποσειδωνία (Ντελαγκράτσια), Άνω Μέρα, Παρακοπή και Χρούσα.  

 

Αναφορικά με τα διατηρητέα κτίρια της περιοχής, σύμφωνα και πάλι με το Αρχείο 

Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, εντοπίζονται τρία κτίρια στην Δ.Ε Ερμούπολης και ένα κτίριο στην Άνω Σύρο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαρκούς Καταλόγου Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μνημείων της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού19 , υπάρχει πληθώρα 

διατηρητέων μνημείων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η θέση της υπό εξέταση μαρίνας δε 

βρίσκεται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών μνημείων. Αναφέρεται ότι 

στην άμεση γειτονία της Μαρίνας Σύρου σε ακτίνα μικρότερη των 60m από τη χερσαία ζώνη 

της τοποθετείται κτίσμα που έχει χαρακτηρισθεί ως «έργο τέχνης που χρήζει ειδικής κρατικής 

προστασίας» σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 689/Β’/18.08.1978. Το εν λόγω κτίριο, το 

«Λοιμοκαθαρτήριο» (Λαζαρέττα), αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο αρχιτεκτονικό σύνολο, εξ’ ου και 

ο χαρακτηρισμός του ως έργο τέχνης. 

  

Το 2006 ένα μεγάλο τμήμα της πόλης της Ερμούπολης χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος 

με την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/45448/1271/19.06.2006 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού 

(Φ.Ε.Κ. 930/Β/17.07.2006), καθώς αποτελεί σημαντικό δείγμα της αστικοποίησης της νεότερης 

Ελλάδος, διασώζει μεγάλο αριθμό κτισμάτων που είναι χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά 

της βιομηχανικής, εμπορικής, ναυτιλιακής, διοικητικής, εκπαιδευτικής και πολιτικής ιστορίας 

της και αποτελεί μοναδικό πολεοδομικό σύνολο. Σύμφωνα με τα διαγράμματα που 

συνοδεύουν την εν λόγω απόφαση, ο ιστορικός τόπος αποτελείται από τρεις υποπεριοχές: τον 

πυρήνα, το ιστορικό κέντρο και την ιστορική περιοχή βιομηχανίας. Ο ιστορικός τόπος βρίσκεται 

σε άμεση επαφή με τις λιμενικές υποδομές του Λιμένα Σύρου, ενώ τμήμα των υποδομών του 

λιμένα βρίσκεται και εντός των ορίων του τόπου. Σημειώνεται ότι η περιοχή χωροθέτησης της 

Μαρίνας Σύρου βρίσκεται εκτός των ορίων του Ιστορικού Τόπου (βλ. Σχήμα 5.4). 

 

 
19 http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php,  Δεκέμβριος 2020 

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php


ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

43 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαρκούς Καταλόγου Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων 

και Μνημείων της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και σε συνέχεια 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, στη θέση της Μαρίνας 

Σύρου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. 

Σχήμα 5.4: Όρια Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης Σύρου σε σχέση με τα υπό εξέταση έργα (Πηγή: 
Φ.Ε.Κ. 930/Β’/17.07.2006 και ιδία επεξεργασία) 
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5.1.6. Ύδατα κολύμβησης 

Σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Φεβρουαρίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης και την 

κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» και στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης 

ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας», η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης 

στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988. Η εν λόγω Οδηγία 

ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. H.Π. 8600/416/E103/23.02.2009 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 356/Β/26.02.2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της 

ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006». 

 

Στόχος του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της 

Ελλάδας» είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των 

λουόμενων και η συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, η οποία εκδόθηκε προς 

αντικατάσταση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ, και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες. 

Παρακολουθούνται συστηματικά κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό 

λουόμενων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, 

αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές 

πιέσεις20. 

 

Στο πλαίσιο της μετάβασης από την παλιά (76/160/ΕΟΚ) στη νέα (2006/7/ΕΚ) Οδηγία για τα 

ύδατα κολύμβησης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων κατάρτισε και δημοσιοποίησε το 

προβλεπόμενο από την Οδηγία «Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης». Στόχος του 

Μητρώου είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η 

αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και 

η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων21. 

 

Σε ό,τι αφορά στην περιοχή μελέτης, η πλησιέστερη στη θέση του έργου ακτή κολύμβησης 

που παρακολουθείται συστηματικά σύμφωνα με το Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 

της Ελλάδας, είναι η ακτή Ερμούπολη με κωδικό ταυτότητας GRBW149300323, η οποία 

βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.200m από τα όρια της υπό εξέταση μαρίνας.  

 

Σύμφωνα με την Ταυτότητα υδάτων κολύμβησης, η εν λόγω ακτή βρίσκεται στο  

βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «Τόσο η παράκτια ζώνη 

 
20 Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-

poroi/aktes-kolymvisis/, Ιούνιος 2021 
21 Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα Ειδικής Γραμματείας Υδάτων - http://www.bathingwaterprofiles.gr/, Ιούνιος 2021 

https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/aktes-kolymvisis/
https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/aktes-kolymvisis/
http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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όσο και ο θαλάσσιος πυθμένας είναι πετρώδεις με μεγάλες πέτρες. Η παράκτια ζώνη της ακτής 

είναι ισχυρά τροποποιημένη γιατί το σύνολο της ακτής είναι τεχνητό, κατασκευασμένο από 

σκυρόδεμα. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα περιλαμβάνει χλωροφύκη προσκολλημένα στον 

πυθμένα. Η ακτή αποτελεί το σύνολο του ανοιχτού κόλπου, μήκους 100 μ. με μέσο πλάτος 2 μ. 

και ο προσανατολισμός είναι ανατολικός».  

 

 

 

 

Σύμφωνα με την Ταυτότητα υδάτων κολύμβησης της ακτής «Ερμούπολη», η εν λόγω ακτή 

αναγνωρίστηκε ως ακτή κολύμβησης το 1990 και από το 2010 παρακολουθείται και 

αξιολογείται η ποιότητα των υδάτων της. Σημειώνεται ότι η ακτή «Ερμούπολη» για τα έτη 2014 

έως και 2019 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικής ποιότητας ύδατα. 

 

Σχήμα 5.5: Θέση ακτής κολύμβησης Ερμούπολη (Πηγή: Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 
της Ελλάδας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, http://www.bathingwaterprofiles.gr/map) 

Θέση έργου 
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Πρόκειται για μη οργανωμένη ακτή στην άμεση επαφή της οποίας απαντάται συνεχής δόμηση 

με περιορισμένη φυσική βλάστηση. Νότια της ακτής αυτής βρίσκεται ο Λιμένας Σύρου.  

 

Αναφορικά με τις πιέσεις που δέχεται η ακτή «Ερμούπολη», σύμφωνα με την Ταυτότητα 

υδάτων κολύμβησης της ακτής, οι απορρίψεις των σκαφών (αστικά απόβλητα και 

απορρίμματα), καθώς και η πιθανή διαρροή πετρελαίου από τα σκάφη αποτελούν δυνητικές 

πηγές ρύπανσης. Στα πλαίσια αυτά στην Ταυτότητα υδάτων κολύμβησης της ακτής 

αναφέρεται το εξής: «Σχετικά με τη λειτουργία του λιμανιού συνίσταται η ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση των αποβλήτων των σκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». 

 

Επιπρόσθετα, η παρουσία χώρου στάθμευσης πλησίον την εν λόγω ακτής θα μπορούσε να 

προκαλέσει οπτική και ακουστική όχληση κατά τις περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας. 

 

Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην ενότητα 6.5.8,  με την  ολοκλήρωση των έργων και την 

έναρξη της λειτουργίας της υπό εξέταση μαρίνας θα επικαιροποιηθεί  το  «Σχέδιο Παραλαβής 

και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων», εφόσον κριθεί αναγκαίο. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπ’ όψη 

τη μικρή δυναμικότητα της μαρίνας, σε συνδυασμό με τον περιστασιακό χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων της (που άλλωστε σχετίζονται με μικροποσότητες ρυπαντών), τα πιθανά 

προβλήματα ρύπανσης του θαλάσσιου νερού είναι αποσπασματικού χαρακτήρα και μικρής 

έντασης, και κατ’ επέκταση εκτιμάται ότι δεν αποτελούν αιτία αισθητής υποβάθμισης της 

ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων. 

 

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο υπό 

εξέταση έργο  δεν παρουσιάζουν ασυμβατότητα με την εν λόγω ακτή κολύμβησης, άλλωστε  

πρόκειται για δύο λειτουργίες που συνυπάρχουν πολλά έτη στην περιοχή χωρίς να έχει 

διαπιστωθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Επίσης, η είσοδος των σκαφών στη μαρίνα γίνεται 

σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα όρια των υδάτων κολύμβησης, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει κίνδυνος για τους λουόμενους.     
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5.2. Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 

Στη συνέχεια αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους 

δόμησης στην περιοχή του έργου (βάσει και των αναφερόμενων στην παράγραφο 5.1), ενώ 

παρουσιάζεται η συμβατότητά του με αυτό. 

5.2.1. Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης  

Τα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης καθορίζονται από το 

Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις». Τα 

πλαίσια αυτά που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης είναι τα εξής: 

 

• Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 

(Απόφαση αριθ. 6876/4871/18.06.2008, Φ.Ε.Κ. 128/Α/03.07.2008), το οποίο επέχει πλέον 

θέση Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής σύμφωνα με το N.4447/2016, 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό  

(Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24208/04.06.2009, Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.06.2009) στο βαθμό που αυτό 

ισχύει 

• Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου (Υ.Α. υπ’ αριθ. 25290/25.06.2003, Φ.Ε.Κ. 1487/Β/10.10.2003), το οποίο 

επέχει πλέον θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου σύμφωνα με το N.4447/2016. 

 

Σε ό,τι αφορά στα κάτωθι λοιπά ισχύοντα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, επισημαίνεται ότι δεν 

περιλαμβάνουν προβλέψεις αναφορικά με την περιοχή μελέτης: 

 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων 

Κράτησης (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 28704/4362, Φ.Ε.Κ. 1575/Β/28.11.2001), 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 49828, Φ.Ε.Κ. 2464/Β/03.12.2008), 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 

(Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 11508, Φ.Ε.Κ. 151/ΑΑΠ/13.04.2009), όπου γίνεται αναφορά στην 

Ερμούπολη της Σύρου ως μονάδα στήριξης- εστία εξωστρεφούς βιομηχανίας (με 

ναυπηγεία και ορισμένες μικρές μονάδες) και 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 31722/4.11.2011, Φ.Ε.Κ. 2505/Β/04.11.2011), 

όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι Κυκλάδες ανήκουν στις περιοχές ανάπτυξης 

υδατοκαλλιέργειας Ε, όπου περιλαμβάνονται «α) δυσπρόσιτες, παραμεθόριες, 
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νησιωτικές περιοχές, όπου η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών κρίνεται σκόπιμη για 

γεωπολιτικούς και αναπτυξιακούς λόγους, β) περιοχές με σημαντική απουσία άλλων 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών του ίδιου χώρου, για τη συγκράτηση 

του πληθυσμού, ή γ) περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, που γειτνιάζουν με 

περιοχές ζήτησης (αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές κ.λπ.), διαθέτουν υποδομές 

εξυπηρέτησης για την προώθηση των προϊόντων, αλλά, παράλληλα, λόγω είτε της 

γειτνίασης με ανταγωνιστικές χρήσεις, είτε της ευαισθησίας του φυσικού περιβάλλοντος, 

κρίνεται προτιμότερη η διάσπαρτη παρά η οργανωμένη χωροθέτηση», με κύρια 

υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια. 

 

 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 

Σκοπός του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (Φ.Ε.Κ. 128/Α/03.07.2008) είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων 

για την χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης βασική στρατηγική επιλογή για την οργάνωση του χώρου αποτελεί η υιοθέτηση 

ενός προτύπου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, βασισμένου στη συγκρότηση πλέγματος πόλων 

και αξόνων ανάπτυξης, που θα ενισχύει την ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο διεθνές 

περιβάλλον και θα προωθεί την κοινωνική και οικονομική συνοχή, με διάχυση της ανάπτυξης 

στο σύνολο του εθνικού χώρου, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Οι ως άνω επιδιώξεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. εξειδικεύονται περαιτέρω μέσω της κατηγοριοποίησης 

των περιοχών σε μητροπολιτικά κέντρα και πρωτεύοντες, δευτερεύοντες και λοιπούς εθνικούς 

πόλους (άρθρο 5). Στα μητροπολιτικά κέντρα εντάσσονται τα αστικά κέντρα Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης που αποτελούν και τους κύριους αστικούς πόλους – πύλες σε διεθνές επίπεδο. 

Στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους περιλαμβάνονται ιδιαίτερα σημαντικά αστικά κέντρα, που 

είτε είναι σημερινές έδρες περιφερειών είτε συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ενισχύοντας την 

αναπτυξιακή τους πορεία. Στους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους περιλαμβάνονται αστικά 

κέντρα, όπου προωθείται η αναβάθμιση τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών 

των πόλεων και η καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και του παραγωγικού δυναμικού. Επίσης, ενισχύεται η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ 

γειτονικών αστικών κέντρων και η - μέσω αυτών - δημιουργία δίπολων ή πολυπόλων. 
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Όσον αφορά στη χωρική οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., τίθενται οι εξής 

βασικές επιδιώξεις για το πολυπολικό αναπτυξιακό σύμπλεγμα νήσων Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου: 

 

• «Οργανώνεται ως αυτόνομη χωρική – αναπτυξιακή ενότητα στην οποία επιδιώκεται η 

ανάπτυξη δράσεων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας με την προώθηση της συνεργασίας των 

αστικών κέντρων των νησιών και τη δημιουργία ενός πλέγματος οικονομικής και πολιτιστικής 

δραστηριότητας μεταξύ τους με κύριο προσανατολισμό τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το 

περιβάλλον, αξιοποιώντας παράλληλα και άλλες δραστηριότητες στις οποίες τα κατ’ ιδίαν 

νησιά διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα (όπως, επί παραδείγματι, η μαστίχα Χίου, η 

εξόρυξη στη Μήλο, στο Γιαλί και στην Τήνο, ή η μικρή μεταποιητική δραστηριότητα που 

συνδέεται με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, στον κλάδο 

τροφίμων-ποτών, στο σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος ή ο αναρριχητικός, ο αλιευτικός 

και καταδυτικός τουρισμός στην Κάλυμνο και άλλα νησιά κ.ά.). 

•  Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για άρση της απομόνωσης των νησιών του Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου, με την ανάπτυξη των συνδέσεων των κύριων αναπτυξιακών ενοτήτων τους (στις 

οποίες συναρθρώνονται λειτουργικά μικρότερα νησιά) τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους 

κύριους πόλους του ηπειρωτικού χώρου και της Κρήτης (Χάρτες 5 και 6). Για την ανάπτυξη 

των συνδέσεων αυτών, που λειτουργούν ως νοητή προέκταση των υποδομών που 

υποστηρίζουν τους χερσαίους άξονες ανάπτυξης και ενισχύουν τη συνοχή και την 

ανταγωνιστικότητα της ενότητας στο σύνολο της, προωθούνται τα αναγκαία έργα υποδομής 

και οι κατάλληλες δράσεις σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 6 του 

παρόντος». 

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο , οι ως άνω επιδιώξεις εξειδικεύονται περαιτέρω ως εξής για το 

πολυπολικό αναπτυξιακό σύμπλεγμα νήσων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου: 

 

1) «Το ενιαίο αυτό σύμπλεγμα συγκροτείται από επί μέρους υποενότητες (του Β. Αιγαίου, των 

Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι οποίες αρθρώνονται γύρω από τις κύριες αναπτυξιακές 

ενότητες: α) Λέσβου – Χίου, η οποία περιλαμβάνει τους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους 

Μυτιλήνης και Χίου, β) Σάμου – Ικαρίας, γ) Σύρου – Πάρου – Νάξου, η οποία περιλαμβάνει 

το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ερμούπολης και δ) Ρόδου – Κω – Καλύμνου, η οποία 

περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ρόδου. Για το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα, 

πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο Α2 του παρόντος άρθρου, επιδιώκονται 

επιπλέον τα εξής: 

− Η ανάπτυξη δομών και σχέσεων διασυνοριακής συνεργασίας. 

− Η ενίσχυση της συνεργασίας και της διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος με την 

Αθήνα, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη και, κατά περίπτωση, με άλλα αστικά κέντρα της 

ηπειρωτικής χώρας (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη). 
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− Η ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής, της 

μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, της εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογίας, 

με έμφαση σε αντικείμενα αιχμής για το νησιωτικό χώρο, καθώς και της προστασίας της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

− Η ανάπτυξη του αθλητισμού και της υγείας. 

− Η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων του νησιωτικού 

χώρου και ιδίως της διοικητικής, συγκοινωνιακής και ενεργειακής εξυπηρέτησης, της 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και των απορριμμάτων − αποβλήτων, του ελέγχου της 

δόμησης κ.ά.». 

 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και τις λιμενικές υποδομές για το σύνολο 

των νησιωτικών λιμένων αλλά και για τον Λιμένα Σύρου και στο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής 

του Πλαισίου προτείνονται τα εξής: 

 

• «Όλοι οι νησιωτικοί λιμένες απαιτούν διαρκή αναβάθμιση (εξαιτίας και της τεχνολογικής 

εξέλιξης των πλοίων), καθόσον αποτελούν το βασικό σημείο σύνδεσης των νησιών, 

τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερο ρόλο στις ακτοπλοϊκές 

μεταφορές, ως σημεία κόμβοι (hub) μπορούν να επιτελέσουν οι λιμενικές υποδομές 

(υφιστάμενες ή νέες) της Νάξου και της Σύρου (για την περιοχή των Κυκλάδων), της 

Σάμου, Κω, Καλύμνου, Ρόδου, Μυτιλήνης, Χίου, Μεστών Χίου και Λήμνου (για την 

εξυπηρέτηση της πολυνησιωτικής περιοχής του Αιγαίου) και της Κέρκυρας για τα 

Διαπόντια νησιά. 

• Κατασκευή νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων, εξειδικευμένων και μη, λιμενικών 

υποδομών που ενισχύουν (σε συνδυασμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες) την τουριστική 

ανάπτυξη της χώρας μέσω του κλάδου της κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοια, mega yacht 

κ.ά.). Μεταξύ των πλέον πρόσφορων για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών λιμένων 

προτεραιοτήτων συγκαταλέγονται ο κεντρικός λιμένας του Πειραιά, της Ρόδου 

(Ακάντια), της Πάτμου, του Βόλου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Σύρου, του 

Ηρακλείου, του Κατάκολου, της Κέρκυρας, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Καβάλας, 

της Κω, της Καλύμνου, της Λέρου κ.ά.». 

 

Όσον αφορά στην αερολιμενική υποδομή και στις αεροπορικές υπηρεσίες, δίδονται οι εξής 

κατευθύνσεις σχετικά με την περιοχή μελέτης της νήσου Σύρου: 

 

– «Διαρκής αναβάθμιση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων αερολιμενικών υποδομών και 

ελικοδρομίων σε όλη την κατοικημένη νησιωτική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της 

Κρήτης, καθώς και στις πολύ απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Κεντρικό ρόλο στις 

αεροπορικές υπηρεσίες στο Αιγαίο μπορούν να αναλάβουν οι αερολιμένες της Κρήτης 

αλλά και της Σύρου, Πάρου, Νάξου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου, Μυτιλήνης και Σάμου». 
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Όσον αφορά στη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου, νησιωτικού και 

αγροτικού χώρου καθώς και των παραμεθόριων περιοχών και λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους απαιτείται η ειδική αντιμετώπισή τους. Συγκεκριμένα, για την άμεση 

περιοχή μελέτης της Ερμούπολης Σύρου, ως νησιωτική και παράκτια περιοχή, προτείνονται 

τα εξής: 

 

• «Ενίσχυση της συνοχής, προσβασιμότητας και επικοινωνίας των απομακρυσμένων 

παράκτιων περιοχών (…) και συνδέσεων με τα αστικά κέντρα. 

• Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων(…) και στήριξη εναλλακτικών και ήπιων μορφών 

ανάπτυξης. 

• Ειδικότερα επιδιώκεται: (α) η ανάπτυξη βασικών υποδομών στους τομείς της υγείας, της 

διοίκησης (…), (β) η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (…), (γ) η αναβάθμιση 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (…), (δ) η διαχείριση των προστατευόμενων φυσικών 

περιοχών (…), (ε) η ανάδειξη, η προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου, (στ) η 

βιώσιμη πολεοδομική οργάνωση των παραθεριστικών οικισμών, (ζ) η διαφύλαξη των 

τοπικών χαρακτηριστικών (…), (η) η ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. 

• Η αποφυγή χωροθέτησης, κοντά στην παραλία, εγκαταστάσεων (…) πολύ μεγάλης 

κλίμακας. 

• Κατά το σχεδιασμό μέτρων που αφορούν την παράκτια ζώνη, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 

να εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών ώστε 

να εξασφαλίζουν την καλή διαχείριση των οικείων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές 

πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρόβλεψη μέτρων προστασίας των 

παράκτιων περιοχών από ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες λόγω κλιματικής αλλαγής, 

όπως π.χ. η άνοδος της στάθμης της θάλασσα». 

 

Τέλος, όσον αφορά στη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των 

παραγωγικών τομέων, επισημαίνονται οι εξής βασικοί στόχοι και επιδιώξεις σχετικά με τον 

τουρισμό: 

 

• «Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της 

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

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

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

κάλλους και πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο). 

• Βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα με την προσαρμογή και τον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και του σχεδιασμού στα νέα δεδομένα και τάσεις 

της τουριστικής αγοράς. Προώθηση νέων μορφών τουρισμού που αναμένεται να συμβάλουν 

και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
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• Διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της σε νέες περιοχές και 

προώθηση της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, 

οικονομικές και κοινωνικές  

• ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

• Εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων». 

 

Συνεπώς, η κατασκευή των νέων έργων και εν συνεχεία η λειτουργία της Μαρίνας στο Πηδάλι 

Σύρου είναι απολύτως συμβατή με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., καθώς 

συμβαδίζει με την «Κατασκευή νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων, εξειδικευμένων και μη, 

λιμενικών υποδομών που ενισχύουν (σε συνδυασμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες) την 

τουριστική ανάπτυξη της χώρας μέσω του κλάδου της κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοια, mega 

yacht κ.ά.).», καθώς επίσης και με την «βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας 

του τομέα με την προσαρμογή και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και του 

σχεδιασμού στα νέα δεδομένα και τάσεις της τουριστικής αγοράς. Προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού που αναμένεται να συμβάλουν και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».  

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 

1138/Β΄/11.06.2009) 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τον 

Τουρισμό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 24208/04.06.2009 Απόφαση της Επιτροπής 

Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της 

Αειφόρου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.06.2009). Στη συνέχεια το Ε.Π. Τουρισμού 

τροποποιήθηκε με την υπ‘ αριθμ. 67659/09.12.2013 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού 

της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου 

Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 3155/Β/12.12.2013). Εντούτοις, η εν λόγω τροποποίηση ακυρώθηκε με 

την υπ. αριθ. 3632/2015 απόφαση του ΣτΕ. Επιπροσθέτως, στην υπ’ αριθ. 519/2017 απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρεται ότι «η ακύρωση της ως άνω νεώτερης αποφάσεως και του εγκριθέντος με 

αυτήν νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό [δηλαδή του τροποποιημένου Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. - Φ.Ε.Κ. 3155/Β/12.12.2013] με την 

απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου δεν έχει ως συνέπεια την αναβίωση της 

προσβαλλόμενης με την κρινόμενη αίτηση πράξεως και του εγκριθέντος σε αυτήν Πλαισίου 

[δηλαδή του αρχικού Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. - Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.06.2009]». Επίσης αναφέρεται ότι η 

ανωτέρω ακύρωση έχει ως συνέπεια «την υποχρέωση της Διοικήσεως να προβεί σε έγκριση 

νέου Ειδικού Πλαισίου μετά από τήρηση της νόμιμης διαδικασίας». Στα πλαίσια αυτά και μέχρι 

έκδοσης νέου Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, παρατίθενται ενδεικτικά οι προβλέψεις του 

αρχικώς συνταχθέντος Ε.Π. Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.06.2009) για την περιοχή μελέτης. 
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Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του ΣτΕ, μέχρι την έγκριση νέου Ειδικού 

Πλαισίου «εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με 

βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 

(πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση 

με τα περιφερειακά χωρικά σχέδια». 

 

Ακολουθεί ενδεικτικά παράθεση των κατευθύνσεων του αρχικώς συνταχθέντος Ε.Π. 

Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.06.2009) αναφορικά με την περιοχή μελέτης και τον θαλάσσιο 

τουρισμό. Σύμφωνα με το ανωτέρω Ε.Π. για τον Τουρισμό, όσον αφορά στην περιοχή μελέτης, 

αυτή εντάσσεται στις εξής κατηγορίες χώρου που προβλέπει το Πλαίσιο: 

 

(Β) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές 

 «Χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία: 

Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

• Αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

• Περιορισμένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό. 

• Δυνατότητα μεγαλύτερης διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού 

προϊόντος σε σύγκριση με τις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. 

• Ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών.» 

 

Η νήσος Σύρος ανήκει στην υποκατηγορία Β2: «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού». 

  

Οι κατευθύνσεις της χωρικής οργάνωσης για τις περιοχές της υποκατηγορίας Β2 είναι οι εξής: 

 

- «Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.α., 

σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά καθώς και του χαρακτήρα, της κλίμακας 

και των χαρακτηριστικών των οικισμών. 

- Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους. 

- (…) 

- Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών 

(περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, 

τεχνολογικά – θεματικά πάρκα, κ.λπ.). 

- Περιορισμός της δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον 

τουρισμό υποδομών, στον Ηπειρωτικό χώρο, εντός οικισμών καθώς και σε μια ζώνη 

πλάτους 500 μέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). (…) 
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- Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, 

τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν. 

- Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

της βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

- Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

- Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού 

τουρισμού, κ.α.) 

- (…) 

- Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Eco−Management and Audit 

Scheme− EMAS). 

- (…) 

- Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας». 

 

 

(Ε)  Νησιά και παράκτιες περιοχές (Ομάδα ΙΙ) 

Στην Ομάδα ΙΙ, στην οποία συγκαταλέγεται η νήσος Σύρος, ανήκουν νησιά με «σημαντική 

τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, με ή χωρίς άλλη ιδιαίτερα 

δυναμική παραγωγική δραστηριότητα και εκμεταλλεύσιμους πόρους. 

 

Οι κατευθύνσεις της χωρικής οργάνωσης για την Ομάδα ΙΙ των νησιωτικών περιοχών είναι οι 

εξής: 

«Στα νησιά αυτά έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που σκοπό έχουν: 

α. την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων, 

β. τον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης 

γ. την αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησής τους από τον τουρισμό. 

(…) 

Επιπρόσθετα  στα νησιά που σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ενότητας αυτής κατατάσσονται στην 

ομάδα ΙΙ, διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 μ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού. Στη ζώνη αυτή που παρατηρείται υψηλός 

ανταγωνισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων όλων των ειδών, με άμεση ή έμμεση επίπτωση 

στον τουρισμό, δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

 

- Ο περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την 

τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χονδρικού 

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

πρατήρια καυσίμων) ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες 
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τουριστικά. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, που 

έχουν ανάγκη θαλάσσιου μετώπου και εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες ή είναι 

σημαντικές για την εθνική οικονομία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για 

τη Βιομηχανία ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων και στα τμήματα των περιοχών αυτών που παρουσιάζουν μειωμένο τουριστικό 

ενδιαφέρον. (…) 

- Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και 

αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου. 

- Η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε 

ορισμένα τμήματα της ακτογραμμής.» 

 

Όσον αφορά στις ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αυτές περιλαμβάνουν το Θαλάσσιο 

Τουρισμό και τον Πολιτισμικό Τουρισμό. 

 

Όσον αφορά στο Θαλάσσιο Τουρισμό προβλέπεται η «δημιουργία ενός αριθμού κέντρων 

υποστήριξης έντεκα (11) ενοτήτων θαλάσσιου τουρισμού, τα οποία θα διαθέτουν σύγχρονες 

υποδομές ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού και επισκευών και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης 

για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες, κ.λπ. Τα κέντρα αυτά θα εξυπηρετούν το 

μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων του τουρισμού. Βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των κέντρων αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδομής 

φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας και η γειτνίαση με αεροδρόμιο». Η Σύρος ανήκει στην ίδια 

ενότητα με τη Νάξο με ακτίνα επιρροής τις Κεντρικές, Νότιες και Ανατολικές Κυκλάδες. 

 

Ακόμη προκρίνονται τα εξής: 

• «Η πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 

η λειτουργική συνοχή του δικτύου κάθε επιμέρους ενότητας θαλάσσιου τουρισμού. 

• Η βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού (μαρίνες, αγκυροβόλια) και η 

εποχική αύξηση της χωρητικότητάς τους (ειδικά στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τις 

Σποράδες). 

• Η ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.). 

• Η ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαθεσιμότητα 

θέσης, κόστος κλπ». 
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Όπως προαναφέρθηκε οι προβλέψεις του Ε.Π. Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.06.2009) 

παρατίθενται ενδεικτικά. Συνεπώς, δεν εξετάζεται η συμβατότητα των προτεινόμενων έργων. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο τύπος, το μέγεθος, η θέση και γενικότερα η λειτουργία της 

Μαρίνας Ερμούπολης Σύρου δε έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του πλαισίου για 

αυτές τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αντιθέτως θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δυνατότητα 

ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιος). 

 

 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Νοτίου Αιγαίου – (Υ.Α. υπ’ αριθ. 25290/25.06.2003, Φ.Ε.Κ. 

1487/Β/10.10.2003) 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  η περιφέρεια αποτελεί ταυτόχρονα εξωτερικό 

σύνορο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντική πύλη εισόδου σε αυτές. Η 

πολυδιάσπαση του χώρου, λόγω του αυξημένου πλήθους νησιών που ανήκουν σε αυτή, 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
Σχήμα 5.6: Απόσπασμα Χάρτη βασικών κατευθύνσεων 
Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού (Πηγή: Φ.Ε.Κ. 

1138/Β/11.06.2009 και ιδία επεξεργασία) 
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αποτελεί την ιδιάζουσα διαφορά της ως προς τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, η οποία 

αποτελεί αιτία αυξημένων αναγκών για «ενδο- και δια- συνδέσεις». Η μεθοριακή θέση της 

περιφέρειας και η μεγάλη απόσταση από τα ευρωπαϊκά κέντρα ανάπτυξης συνεπάγεται σειρά 

μειονεκτημάτων, η κομβική της θέση στους βασικούς άξονες θαλάσσιων μεταφορών και 

αερομεταφορών όμως προσδίδουν σε αυτή ιδιαίτερη βαρύτητα και προοπτικές. Επισημαίνεται 

ότι «η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια έχει 

αναμφισβήτητα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής». 

 

Όσον αφορά στην πρόταση αυτού για τη χωρική ανάπτυξή της, ο προβλεπόμενος ρόλος της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την περίοδο 2000-2015, προσδιορίζεται ως εξής: 

 

• «Ο χώρος του Ν. Αιγαίου θα λειτουργήσει ως σημαντικός εθνικός πόλος έλξης τουριστικής 

δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης. Ο έλεγχος της δραστηριότητας αυτής και η 

σταδιακή επιδίωξη καλύτερης διάχυσής της (…). 

• Η πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία της Περιφέρειας θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την 

ακτινοβολία της και θα οδηγήσει σε υψηλότερης ποιότητας τουριστικό «προϊόν» (…). 

• Τα νησιά θα αποτελέσουν ελκυστικό χώρο ιδιωτικών επενδύσεων στον τουριστικό τομέα 

κυρίως σε υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού (…).  

• Παραμένει στην Περιφέρεια ο ρόλος της εισόδου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τόσο ακτοπλοϊκά ως νοτιοανατολικό άκρο στη Μεσόγειο, όσο και αεροπορικά από 

διάφορους προορισμούς, μέσω των διεθνών αεροδρομίων (…). 

 

Οι βασικές κατευθύνσεις χωροταξικής πολιτικής που δίνει το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. ειδικότερα για τον 

τριτογενή τομέα και τον τουρισμό, αναφέρουν τα εξής: 

 

«Με κριτήριο την απασχόληση, το «δυναμισμό» και την προεξάρχουσα δραστηριότητα 

(υφιστάμενη και προβλεπόμενη για την επόμενη δεκαετία), η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ενιαία «τουριστική ζώνη» σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 

οριοθέτηση ζωνών αμιγούς τουριστικής ανάπτυξης δεν συνίσταται και δεν συνάδει (…). 

Οι στόχοι της εθνικής τουριστικής πολιτικής (…), ευνοούν στο Ν. Αιγαίο της ανάπτυξη δικτύων 

υποδομών ειδικών μορφών τουρισμού όπως π.χ. Μαρίνες, Συνεδριακά Κέντρα και σημεία 

ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος». 

 

Ακόμη, στη γενική κατεύθυνση της οργάνωσης του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας, 

ορίζονται τρεις «ζώνες» διαφορετικής άσκησης και ανάπτυξης της τουριστικής 

δραστηριότητας. Η Σύρος κατατάσσεται στη Ζώνη Α΄, όπου εντάσσονται οι περιοχές ποιοτικής 

αναβάθμισης και εντατικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι που τίθενται για τις 

περιοχές αυτές είναι: 
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– «Ο εκσυγχρονισμός των ήδη υφιστάμενων υποδομών (καταλυμάτων αναψυχής, 

εξυπηρετήσεων) και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

– Ο περιορισμός ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και αύξησης των κλινών, με 

εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων και έλεγχο (…). 

– Η ενθάρρυνση/προσέγγιση επενδύσεων ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών και ειδικών 

μορφών τουρισμού (Συνεδριακός, Ιαματικός, Θαλάσσιος) για τη σταδιακή αλλαγή του 

μοντέλου ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού». 

 

Όπως αναφέρθηκε, στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Ν. Αιγαίου γίνεται σαφής αναφορά στην ανάγκη 

δημιουργίας ή βελτίωσης θαλάσσιων υποδομών αντίστοιχων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης Σύρου, με σκοπό την δημιουργία ασφαλών θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη 

αναψυχής, αλλά προπάντων για την αλλαγή του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας από μαζικό σε ειδικό, μια μορφή του οποίου αποτελεί και ο θαλάσσιος τουρισμός. 

Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου συντάσσεται με τα προτεινόμενα στο ΠΠΧΣΑΑ 

Ν. Αιγαίου σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις χωροταξικής πολιτικής, ειδικά στον τομέα της 

τουριστικής ανάπτυξης και του θαλάσσιου τουρισμού. 
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 Σχήμα 5.7: Χάρτης Δ.1.1- Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Νοτίου Αιγαίου (Πηγή: Απόσπασμα Φ.Ε.Κ. 1487/Β/10.10.2003) 
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Τέλος, η σύνοψη των πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης που συντάχθηκε στα πλαίσια της

«Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»22

(βλ. Σχήμα 5.8) κατ’ εφαρμογή του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) και σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 51949/2010 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ

1925/Β/13.12.2010), επισημαίνει τα εξής σε σχέση με το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ και προτείνει τις

ακόλουθες αναγκαίες στρατηγικές προτεραιότητες για την Περιφέρεια:

 

«Γενικά το ΠΠΧΣΑΑ δεν εμφανίζει σημαντικές ασυμβατότητες με το ΓΠΧΣΑΑ, παρά την 

γενικότερη διαπίστωση ότι ο ρόλος της Περιφέρειας που προδιαγράφεται στο ΓΠΧΣΑΑ είναι 

σχετικά υποβαθμισμένη, κυρίως λόγω της μη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της 

και της θέσης της στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Με δεδομένη την υποχρέωση 

προσαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ με τις επιλογές/κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, 

σημειώνονται τα ακόλουθα:  

 

• Υιοθέτηση του οριζόμενου ως πολυπολικού αναπτυξιακού νησιωτικού συμπλέγματος 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και αναφορά των κύριων αναπτυξιακών του ενοτήτων που 

εμπίπτουν στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο δηλαδή Σύρου – Πάρου – Νάξου, η οποία 

περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ερμούπολης και Ρόδου – Κω – Καλύμνου, 

η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ρόδου. 

• Προσαρμογή της ορολογίας για τα επίπεδα των αστικών κέντρων και συγκεκριμένα:  

- Δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι: Ρόδος, Ερμούπολη (περιφερειακά κέντρα).  

- Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά 

κέντρα: Νάξος, Κως (νομαρχιακά κέντρα) Φηρά, Κάλυμνος (υπερτοπικά κέντρα) Μύκονος 

(τοπικό κέντρο).  

• Στα αστικά κέντρα που φιλοξενούν σχολές και τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κ.ά.), απαιτείται η κατά προτεραιότητα διαρκής 

αναβάθμιση όλων των υποδομών που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής».  

 

Όσον αφορά στα κύρια σημεία ασυμβατοτήτων ή/και αναγκαίας προσαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ 

προς το μεταγενέστερο Ειδικό Πλαίσιο (ΕΠΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό, αυτά αφορούν στα εξής: 

 

• «Σοβαρές διαφοροποιήσεις κατηγοριοποίησης του χώρου, άμεσα συναρτώμενες με τη 

φιλοσοφία και κατεύθυνση της ανάπτυξης και ειδικότερα της τουριστικής ανάπτυξης και του 

κυρίαρχου προτύπου αυτής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

 
22 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΦΑΣΗ Α’-ΣΤΑΔΙΟ Α2, 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ), Ιούνιος 2015 
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αφορούν τόσο στην απόκλιση της κατηγοριοποίησης των νησιών μεταξύ των δύο Πλαισίων 

όσο και την ένταση και το είδος/χαρακτήρα των επιτρεπόμενων ή προωθούμενων κατά 

προτεραιότητα τουριστικών δραστηριοτήτων σε αυτά.  

• Κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ που αφορούν στα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Ν. 

4002/2011), Οργανωμένους Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων (N. 4179/2013) και 

ορισμένες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού (π.χ. γκολφ) καθώς και οι εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδομής δεν αναφέρονται στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ». 

 

Ακόμη, γίνεται λόγος για τον εναρμονισμό ή και εμπλουτισμό του προς αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ 

Νοτίου Αιγαίου με νεότερες ή απουσιάζουσες από το υπάρχον θεσμικές ρυθμίσεις και 

πολιτικές. 

 

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί πως εκπονείται μελέτη «Αξιολόγησης, αναθεώρησης και 

εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου23»  και βρίσκεται στην Φάση Α στο Στάδιο Α2, από το 2015. 

 

Είναι προφανές ότι η ολοκλήρωση των έργων και η άρτια λειτουργία της μαρίνας στο Πηδάλι 

Σύρου είναι απολύτως συμβατή με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Ν. Αιγαίου, 

καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το Πλαίσιο δημιουργία υποδομών ανάπτυξης 

εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, που θα βοηθήσουν περαιτέρω την τουριστική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη της μαρίνας συνάδει και με τα 

πορίσματα από την αξιολόγηση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. καθώς θα συμβάλει στην αναγνώριση της 

ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και της θέσης της Περιφέρειας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, 

μέσω της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Σύρου αλλά και της 

Περιφέρειας συνολικά. 
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Σχήμα 5.8: Αξιολόγηση - Αναθεώρηση & Εξειδίκευση Θεσμοθετημένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Νοτίου Αιγαίου, Α.1 Στάδιο - 
Χάρτης Σύνοψης Πορισμάτων της Έκθεσης Αξιολόγησης, Υ.Π.Ε.Κ.Α., Αύγουστος 2014 (Πηγή: www.ypeka.gr) 
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5.2.2. Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια 

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 5.1.1, το θεσμικό καθεστώς στην ευρύτερη περιοχή της 

Ερμούπολης Σύρου καθορίζεται από το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. 

5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης 

Όσον αφορά τα ειδικά σχέδια διαχείρισης, για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου ισχύουν τα εξής: 

• το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Νήσων Αιγαίου (EL14), το οποίο εγκρίθηκε αρχικά με την υπ’ αριθ. Ε.Γ. οικ. 

412/08.09.2015 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 2019/Β/17.09.2015) 

και αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ. 895/21.12.2017 απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 4677/Β/29.12.2017) 

• το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βόρειου και Νότιου Αιγαίου) (EL14), το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/29.06.2018 Απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 2683/Β/06.07.2018) 

• το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου, το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 63083/5402/ 27.12.2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

4317/Β/30.12.2016). 

 

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου EL14 συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων». Σύμφωνα με την επίσημη 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 24 , τα Σχέδια Διαχείρισης 

αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Το 2017 εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση αυτού, 

ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την 2η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών και συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί το σχέδιο δράσης, καθώς και 

κείμενο με επισκόπηση σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα 

(Υ.Δ.). Να σημειωθεί πως στα σημαντικότερα ζητήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων του 

Υ.Δ. Νήσων Αιγαίου (EL14) δεν περιλαμβάνεται η περιοχή μελέτης. 

 

Η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ. 895/21.12.2017 απόφαση 

 
24 http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/  

http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/
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της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 4677/Β/29.12.2017). Η εν λόγω αναθεώρηση 

περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις στον αριθμό και την τυπολογία των επιφανειακών Υ.Σ., 

προσθήκη νέων υπόγειων Υ.Σ., διαφοροποίηση στον αριθμό των Ι.Τ.Υ.Σ., ενώ 

αναδιαμορφώνεται ο κωδικός ονομασίας των Υ.Σ. και το GR γίνεται EL. Επίσης, ενημερώνεται 

το Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών με βάση τα νέα δεδομένα και προστίθενται νέες 

περιοχές. Οι πιέσεις και τα φορτία που προκύπτουν από τις καταγραφείσες πιέσεις συνδέονται 

με τα Υ.Σ. ώστε να βελτιστοποιηθεί η σύνδεση των μέτρων με αυτές. Η αναθεώρηση 

περιλαμβάνει πληρέστερη και πιο αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης των επιφανειακών 

Υ.Σ. Αποτέλεσμα της εφαρμοσθείσας μεθοδολογικής προσέγγισης είναι η σημαντική μείωση 

των Υ.Σ. με άγνωστη κατάσταση, ενώ επίσης στην αναθεώρηση περιλαμβάνεται αποτύπωση 

της κατάστασης των υπόγειων Υ.Σ. με βάση τα νεότερα στοιχεία παρακολούθησης. 

 

Επιπροσθέτως, σε σχέση με το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης, η αναθεώρηση περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των Υδάτων της χώρας 

με μεγαλύτερο αριθμό δειγματοληψιών για την περίοδο 2012 – 2015 σχεδόν για το σύνολο 

των Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων, των Φυσικοχημικών και Χημικών Ποιοτικών Στοιχείων, 

αλλά και των υδρομορφολογικών ποιοτικών στοιχείων των επιφανειακών Υ.Σ. Περιλαμβάνει 

επίσης μετρήσεις τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων Υ.Σ. 

Στη συνέχεια ορίζονται περιβαλλοντικοί στόχοι και εξαιρέσεις με βάση τις νέες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Τέλος, καταρτίζεται 

νέο πρόγραμμα μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, το 

οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες νέες προσεγγίσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο: 

 

• Την εξειδίκευση/ επαναδιατύπωση μέτρων του αρχικού σχεδίου που συνεχίζονται και 

στην αναθεώρηση 

• Τη διαμόρφωση νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται τα Υ.Σ. 

και τη επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

• Τη συσχέτιση των μέτρων με συγκεκριμένες σημαντικές πιέσεις που έχουν εντοπιστεί 

στο Υ.Δ. 

• Τη συσχέτιση των μέτρων με Βασικές Κατηγορίες Μέτρων όπως ορίστηκαν από την Ε.Ε. 

και συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής τους. 

• Τη συσχέτιση των μέτρων με τις εθνικές δράσεις για την προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή όπως αυτές καθορίζονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη 

Κλιματική Αλλαγή (ΥΠΕΝ 2016). 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (Υ.Δ. 14), με έκταση 17.957,21 km2, εκ τον οποίων τα 

9.104,68 km2 αφορούν στο χερσαίο τμήμα του και τα 8.852,53 km2 στα παράκτια Υδατικά 

Συστήματα (Υ.Σ.) και απαρτίζεται από όλα τα νησιά των Περιφερειακών  Ενοτήτων Ικαρίας, 
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Λέσβου, Λήμνου, Σάμου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και από τα νησιά των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας – Κύθνου (εκτός από 

την Μακρόνησο), Κω, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου και Τήνου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έδαφος του συνόλου των νησιών του Υδατικού Διαμερίσματος 

κατανέμεται σε πεδινό, ορεινό και ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να συναντώνται στη 

Σάμο (1.433 m), στη Χίο (1.297 m), στη Ρόδο (1.215 m) και στην Κάρπαθο (1.297 m). 

Τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), σε 

συνδυασμό με τη γεωλογική διαμόρφωση τους και την μικρή έκτασή τους, δεν επιτρέπουν την 

ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου και αξιόλογων υδρολογικών λεκανών. Έτσι η 

αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων ρεμάτων, 

πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη, ενώ εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Λέσβος, Ρόδος και Χίος, 

που ξεπερνούν έκαστο σε έκταση τα 500 km2  (αντίστοιχα 1.630, 1.398 και 841 km2).  

Το Υ.Δ. περιλαμβάνει τρεις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.), όπως προσδιορίσθηκαν 

κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και με την υπ’ αριθ. 706/16.7.2010 

Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2010 & Φ.Ε.Κ. 1572/Β/2010) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί 

καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων 

Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». Οι Λ.Α.Π. αυτές είναι: 

• Ανατολικού Αιγαίου (EL1436), με έκταση 3.829,64 km2 

• Κυκλάδων (EL1437), με έκταση 2.573,30 km2 

• Δωδεκανήσων (EL1438), με έκταση 2.701,74 km2 

Η Λ.Α.Π. Κυκλάδων (EL1437), στην οποία ανήκει η περιοχή μελέτης, έχει έκταση (χερσαία) 

2.573,3 km2 και αποτελείται από ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 29 κατοικημένων νησιών και 

δεκάδων ακατοίκητων με την Νάξο και την Άνδρο να αποτελούν τα μεγαλύτερα σε έκταση 

νησιά. Το ανάγλυφο των νησιών των Κυκλάδων μπορεί να χαρακτηριστεί ως ημιορεινό – 

ορεινό ενώ ο κυριότερος παράγοντας διαμόρφωσης του είναι οι διαδικασίες διάβρωσης και 

τεκτονικής. Το χερσαίο τμήμα της Λ.Α.Π. Κυκλάδων εμπίπτει στη βιογεωγραφική περιοχή 

Αιγαίου και Νότιας Ελλάδας. 

Η θέση του υπό εξέταση έργου, όσον αφορά στο θαλάσσιο τμήμα αυτού, εμπίπτει στο φυσικό 

παράκτιο υδάτινο σώμα «Ακτές Σύρου» με κωδικό EL1437C0056N, με έκταση 127,02 km2 και 

περίμετρο 199,64 km, το οποίο ανήκει στη Λ.Α.Π. Κυκλάδων. Το χερσαίο τμήμα του έργου δεν 

ανήκει ούτε βρίσκεται στην άμεση γειτονία κάποιου λιμναίου, μεταβατικού ή ποτάμιου υδάτινου 

σώματος. 
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Όσον αφορά στα υπόγεια ΥΣ, στο νησί της Σύρου απαντώνται τρία υπόγεια ΥΣ συνολικής 

έκτασης 84,8km2. Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στο Υ.Υ.Σ. Ακτές Σύρου Γ (βλ. Σχήμα 5.9). 

 

  

 

Στην ισχύουσα Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, όπως και στο αρχικό σχέδιο, γίνεται 

κατηγοριοποίηση και ανάλυση της ποιότητας των υδατικών συστημάτων της περιοχής και 

αναλύονται οι πιέσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επίσης, αναπτύσσονται γενικοί και ειδικοί 

περιβαλλοντικοί στόχοι και παρατίθενται μια σειρά από μέτρα τα οποία αποτελούν το εργαλείο 

αντιμετώπισης των πιέσεων που έχουν προσδιοριστεί και στοχεύουν στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 

Σχήμα 5.9: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στη νήσο Σύρο (Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, http://wfdgis.ypeka.gr/ και ιδία επεξεργασία) 

http://wfdgis.ypeka.gr/
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Η κατανομή της ξηράς στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 

μεγάλων υδρολογικών λεκανών στο σύνολο των νησιών. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη 

πολλών παράκτιων ρεμάτων, που αποστραγγίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του Υδατικού 

Διαμερίσματος, καθιστώντας δύσκολη την εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών. Επίσης, η 

ανάπτυξη καρστικών, κυρίως, υδροφορέων, ανοιχτών προς τη θάλασσα, δημιουργεί 

πρόσθετες δυσκολίες στην αξιοποίηση των υπόγειων αποθεμάτων νερού (υπερεκμετάλλευση, 

υφαλμύριση). 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα αναθεώρηση, τα ύδατα του Υ.Σ. «Ακτές Σύρου» χαρακτηρίζονται 

από υψηλή οικολογική κατάσταση, χαρακτηρισμός που αλλάζει από το αρχικό Σχέδιο στο 

οποίο είχε χαρακτηριστεί ως καλή,  και καλή χημική κατάσταση. Συνολικά, η κατάσταση του 

υδάτινου σώματος είναι υψηλή. Όσον αφορά στα δύο Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Σύρου, 

Θέση Έργου 

Σχήμα 5.10: Συνολική κατάσταση των επιφανειακών Υ.Σ. του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14)- Σχέδιο 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, Χάρτης 

6-8 (Πηγή: Φ.Ε.Κ. 4677/Β/29.12.2017) 
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Σύρου Β (EL1400672) και Σύρου Γ (EL1400673) χαρακτηρίζονται από κακή χημική και 

ποσοτική κατάσταση, ενώ εντοπίζονται πιέσεις που αφορούν κυρίως στην υφαλμύρινση και 

τοπικά νιτρικά θειικά. Αναφορικά με το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου Α (EL1400671) 

χαρακτηρίζεται από καλή χημική και ποσοτική κατάσταση, ενώ δεν εντοπίζονται πιέσεις. 

 

Οι πιέσεις που ασκούνται στο παράκτιο Υ.Σ. «Ακτές Σύρου» σύμφωνα με το Σχέδιο 

Διαχείρισης είναι μικρής έντασης. Γενικά, οι πιέσεις που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή 

αφορούν σημειακές (Ε.Ε.Λ. και λιμενικές εγκαταστάσεις) (βλ. Σχήμα 5.11). 

 

 

 

Ο περιβαλλοντικός στόχος που θέτει το ισχύον σχέδιο για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα 

με καλή ή υψηλή οικολογική κατάσταση, καθώς και για τα υπόγεια υδατικά συστήματα με καλή 

ή ποσοτική και χημική κατάσταση είναι η μη υποβάθμιση της κατάστασης αυτής. Για τα Υ.Υ.Σ. 

Σχήμα 5.11: Σημειακές πιέσεις στη ΛΑΠ Κυκλάδων του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14)- Σχέδιο 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, 

Χάρτης 5-2 (Πηγή: Φ.Ε.Κ. 4677/Β/29.12.2017) 
 

Θέση Έργου 
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με καλή ποσοτική και χημική κατάσταση στόχος είναι η μη υποβάθμιση της κατάστασης αυτής. 

Αναφορικά με τα υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή χημική ή ποσοτική 

κατάσταση εκτιμάται ότι δε θα πετύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους έγκαιρα, παρά τη 

θετική επίδραση του Προγράμματος Μέτρων. Για την επίτευξη των στόχων προβλέπεται η 

εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε βασικά και συμπληρωματικά. 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα μέτρων, για την υπό μελέτη περιοχή ισχύουν τα βασικά μέτρα 

που προτείνονται από την αναθεώρηση, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή Οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν προβλέπονται συμπληρωματικά μέτρα που να αφορούν στο 

παράκτιο Υ.Σ. «Ακτές Σύρου» ή στην περιοχή και τον χαρακτήρα του υπό μελέτη έργου. 

 

Η λειτουργία της Μαρίνας Ερμούπολης Σύρου δεν παρουσιάζει ασυμβατότητες ως προς τις 

διαπιστώσεις και τις προτάσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14). Αναφορικά με τα ύδατα της νήσου Σύρου και 

του όρμου Ερμούπολης, οι επιπτώσεις σε αυτά από λειτουργία της μαρίνας παρουσιάζονται 

αναλυτικά στην Παράγραφο 9.13. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, εκτιμάται ότι το υπό εξέταση 

έργο δεν θα προκαλέσει υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων του όρμου. 

Εντούτοις, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν επιβάρυνσης του υδάτινου 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία της μαρίνας και κατ’ επέκταση αυτή να συνάδει με τα μέτρα 

του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Νήσων Αιγαίου, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που θα εγκριθούν 

για αυτή και να εφαρμόζεται σχέδιο παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσινού νερού 

(monitoring) (βλ. Κεφάλαιο 11). 

 

 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βόρειου και Νότιου Αιγαίου) 

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών συντάχθηκαν κατ’ 

εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας με στόχο την μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. Η εν λόγω Οδηγία 

έχει ενοποιηθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 περί 

«αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας», του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007» (Φ.Ε.Κ. 

1108/Β/21.07.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 177772/924 (Φ.Ε.Κ. 

2140/Β/22.06.2017) και ισχύει. 
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Η γεωγραφική μονάδα εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας είναι η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό 

Διαμέρισμα), η οποία είναι η ίδια γεωγραφική μονάδα με αυτή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα 

Ύδατα. 

 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ και το Άρθρο 11 (Παράρτημα) της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 

1108/Β/21.07.2010) για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/29.06.2018 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 

2683/Β/06.07.2018). 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Υ./ Υ.Π.ΕΝ.) ολοκλήρωσε τη σύνταξη και δημοσιοποίηση 

των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για όλα τα 

Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας25. Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας έχουν συνταχθεί 

για τα τμήματα των ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και λιμνών που περιλαμβάνονται στις 

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (Υ.Π.Ε.Κ.Α.-Ε.Γ.Υ., 2012). Οι Χάρτες 

Κινδύνων Πλημμύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις 

πλημμύρες. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, κατά την Προκαταρκτική Αξιολόγηση 

Κινδύνων Πλημμύρας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί (Υ.Π.Ε.Κ.Α. - Ε.Γ.Υ., 2012) έγινε ο 

καθορισμός των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π.) και στις οποίες επικεντρώνεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών των 

υδάτινων σωμάτων και των λεκανών απορροής σε σχέση με τους μηχανισμούς πλημμύρας. 

 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν περιλαμβάνεται σε κάποια από τις περιοχές δυνητικά υψηλού 

κινδύνου πλημμύρας που ορίστηκαν στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (Βόρειου και 

Νότιου Αιγαίου) και οι οποίες σημειώνονται στο Σχήμα 5.12. Συνεπώς, το Σχέδιο Διαχείρισης 

των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Αιγαίου δεν περιλαμβάνει προβλέψεις σχετικές με πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή 

μελέτης. 

 

 
25 Οι χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας είναι αναρτημένοι στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του 

Υ.Π.ΕΝ. http://floods.ypeka.gr/  

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=T4DDG1hqQMY%3d&tabid=252&language=el-GR
http://floods.ypeka.gr/
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Σε ό,τι αφορά στα ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα έως το 2012, στην περιοχή μελέτης έχει 

καταγραφεί μία ιστορική πλημμύρα στις 01.02.2003, η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως 

σημαντική ιστορική πλημμύρα.  

 

Στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, για το σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας εκτιμήθηκε η προβλεπόμενη ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

(Μ.Σ.Θ) για περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών (βλ. Σχήμα 5.13), από όπου προκύπτει πως στην 

περιοχή της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Σύρου η μέγιστη ανύψωση της Μ.Σ.Θ. κυμαίνεται 

Σχήμα 5.12: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου 
(Βόρειου και Νότιου) (Πηγή: https://floods.ypeka.gr/ και ιδία επεξεργασία, Υπόβαθρο: Google Earth) 

https://floods.ypeka.gr/
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μεταξύ 0,51 – 0,80 m. Για Τ=100 έτη η ανύψωση προβλέπεται ελαφρώς αυξημένη26, ενώ για 

Τ=1000 έτη δεν ήταν δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση της πλημμύρας27. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου αναφέρεται ότι «οι παράκτιες περιοχές που 

εμφανίζουν αισθητή επικινδυνότητα είναι αυτές όπου υπολογίζεται ανύψωση της μέσης 

στάθμης της θάλασσας κατά τουλάχιστον 1.0 m». 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, η στάθμη κυκλοφορίας επί των προβλητών και κρηπιδωμάτων της 

Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου υπερβαίνει το 1,10 m από τη Μ.Σ.Θ, γεγονός 

που αφήνει επαρκές περιθώριο ασφαλείας και δίνει τη δυνατότητα μελλοντικά της σταδιακής 

προσαρμογής ανάλογα με την εξέλιξη της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. 

 
26 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου, η μετεωρολογική παλίρροια δεν θα διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα, ενώ η 

πλημμύρα από κυματισμούς θα είναι 10-20% μεγαλύτερη. Έτσι, για την εκτίμηση της ανύψωσης της Μ.Σ.Θ. για 

Τ=100 έτη αθροίζεται η αστρονομική παλίρροια με την μετεωρολογική παλίρροια και την πλημμύρα από κύματα 

προσαυξημένη κατά 15%. 
27 Σύμφωνα με την ενότητα 5.4 του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου  (Φ.Ε.Κ. 2683/Β/06.07.2018). 

Σχήμα 5.13: Συνολική μέγιστη ανύψωση Μ.Σ.Θ. στην ακτογραμμή για περίοδο επαναφοράς 50 ετών 
(Πηγή: Σχήμα 5.10, Φ.Ε.Κ. 2687/Β/06.07.2018) 
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Τέλος, σε ότι αφορά στον κίνδυνο εδαφικής διάβρωσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης 

των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Αιγαίου, η περιοχή μελέτης δεν ανήκει σε ζώνες με ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης.  

 

Σημειώνεται ότι με την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας28 , η οποία αναρτήθηκε στον ειδικά 

διαμορφωμένο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ. 29  και βρίσκεται ακόμη υπό διαβούλευση, 

αναθεωρήθηκαν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, καταγράφησαν οι ιστορικές 

πλημμύρες από το 2012 και μετά με τα κύρια χαρακτηριστικά τους και εντοπίστηκαν οι 

σημαντικές ιστορικές πλημμύρες με βάση τις συνέπειές τους και, τέλος, εντοπίστηκαν περιοχές 

όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα και αξιολογήθηκαν οι δυνητικές αρνητικές 

επιπτώσεις των μελλοντικών πλημμυρών, λαμβανομένων υπόψη ιστορικών στοιχείων 

πλημμυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των πλημμυρικών πεδίων. Όσον αφορά 

στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσοι Αιγαίου (ΕL14) και ειδικότερα στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας σε αυτό, σημειώνεται ότι η νέα έκταση έχει αυξηθεί κατά 76% σε σχέση 

με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (2012) και σε ποσοστό 7.52% 

αυξήθηκε στο σύνολο του ΥΔ. 

 

Σε ό,τι αφορά στα ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα από το 2012 και μετά, στην περιοχή του 

έργου και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της καταγράφηκε μία ιστορική πλημμύρα στις 

24.01.2017. 

 

Ακόμη, κατά την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, στα 

πλαίσια της ενσωμάτωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνισή 

πλημμυρών, εξετάστηκε η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ένταση των βροχοπτώσεων, 

καθώς επίσης και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας για τις παράκτιες περιοχές.  

 

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δύο σενάρια εκπομπών αέριων ρύπων, (i) μέσων εκπομπών 

αέριων ρύπων και (ii) υψηλών εκπομπών αέριων ρύπων, για δύο έτη (για το 2050 και το 2080). 

Αναφορικά με το Υ.Δ. Νήσων Αιγαίου, προκύπτει (βλ. Σχήμα 5.15): 

• Για το σενάριο μέσων εκπομπών αέριων ρύπων για τα έτη 2050 και 2080 (με περίοδο 

επαναφοράς έντασης βροχόπτωσης 24h Τ=50έτη και Τ=100έτη) η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής προβλέπεται αμελητέα. 

 
28  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ, 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ», ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2019 
29 https://floods.ypeka.gr/ 
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• Για το σενάριο υψηλών εκπομπών αέριων ρύπων για το έτος 2050 (με περίοδο 

επαναφοράς έντασης βροχόπτωσης 24h Τ=50έτη και Τ=100έτη) η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής προβλέπεται αμελητέα. 

• Για τα σενάρια υψηλών εκπομπών αέριων ρύπων για το έτος 2080: 

o Για περίοδο επαναφοράς έντασης βροχόπτωσης 24h Τ=50έτη, η επίδραση 

λόγω κλιματικής αλλαγής αναμένεται μέση και 

o για περίοδο επαναφοράς έντασης βροχόπτωσης 24h Τ=100έτη, η επίδραση 

λόγω κλιματικής αλλαγής αναμένεται σημαντική.  

 

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα συμπεράσματα των διαφορετικών αυτών περιπτώσεων 

εμπεριέχουν αβεβαιότητες, αλλά αποτελούν μία προσέγγιση των τάσεων που αναμένονται.  

 

 

 

 

Όσον αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ανύψωση της στάθμης της 

θάλασσας, προκύπτει ότι «οι εκτιμήσεις για τη συνολική ανύψωση της Μέσης Στάθμης της 

Θάλασσας με περίοδο επαναφοράς 50 και 100 έτη όπως εκτιμήθηκαν κατά την Προκαταρκτική 

Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας του 1ου κύκλου δεν διαφοροποιούνται σημαντικά με τις 

Σχήμα 5.14: Κλίμακα αξιολόγησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με το 
ακραίο εξετασθέν κατά τον 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σενάριο 

πλημμυρών περιόδου επαναφοράς Τ=1000 έτη. (Πηγή: Πίνακας 7-17 1ης Αναθεώρησης της 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας) 

Σχήμα 5.15: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε σχέση με κίνδυνο και επικινδυνότητα πλημμύρας για το 
σενάριο πλημμυρών περιόδου επαναφοράς Τ=1000 έτη όπως αξιολογήθηκαν στα Σχέδια Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας (Πηγή: Απόσπασμα Πίνακα 7-18 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας) 
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(…) προβλέψεις για τις μέσες ιστορικές τιμές, προτείνεται και την 1η Αναθεώρηση της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων πλημμύρας να ληφθούν υπόψη οι περιοχές όπως 

τελικώς εντάχθηκαν στις ΖΔΥΚΠ κατά την υλοποίηση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας30». 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή και η εν συνεχεία λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Σύρου δεν παρουσιάζει ασυμβατότητες ως προς τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του 

εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος ‘Νήσοι Αιγαίου’, καθώς και της 1ης Αναθεώρησης της 

Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, ενώ δεν υπάρχουν μέτρα που να 

αφορούν στην υπό εξέταση μαρίνα και τις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα σε αυτήν.  

  

 
30 Ελήφθησαν υπόψη οι παράκτιες ζώνες όπου η ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας ήταν μεγαλύτερη ή ίση του 

1μ. και ανήκαν στις ΖΔΥΚΠ του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 
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Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

Ο αρχικός Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2002 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου και αφορούσε ουσιαστικά στη συνένωση των Νομαρχιακών Σχεδιασμών Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Η αναθεώρηση του σχεδίου 

εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 8214/24.4.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Πρόσφατα εγκρίθηκε η επικαιροποίηση του εν λόγω σχεδιασμού με την υπ’ αριθμ. οικ. 

63083/5402/ 27.12.2016 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 4317/Β/30.12.2016). 

Ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. και η αναθεώρησή του αποτελούν την εξειδίκευση στον χώρο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου των γενικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.- Κ.Υ.Α. 50910/2727/22.12.2003, Φ.Ε.Κ. 1909/Β/ 

22.12.2003) και στην τροποποίηση αυτού και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων, όπως αυτά κυρώθηκαν με την 51373/4684/25.11.2015 Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/15.12.2015), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. περιλαμβάνει 33 

Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.): 

o Δ.Ε. Δωδεκανήσων που περιλαμβάνει 15 νησιά και 

o Δ. Ε. Κυκλάδων που αφορά σε 18 νησιά. 

Σχετικά με τις νέες προτεινόμενες γεωγραφικές διαχειριστικές ενότητες αναφέρεται ότι 

εξετάστηκαν 4 σενάρια συνολικά, ένα εκ των οποίων αντιπροσωπεύει την υφιστάμενη 

κατάσταση. Έπειτα από αξιολόγηση αυτών, επελέχθει το 4ο σενάριο κατά το οποίο ολόκληρη 

η Περιφέρεια εντάσσεται σε μια Γεωγραφική Ενότητα Διαχείρισης, με ένα ενιαίο φορέα, ώστε 

να «εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη υλοποίηση των έργων και η σωστή λειτουργία τους(…). 

Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία είναι οι θαλάσσιες μεταφορές». Ακόμη, σημειώνεται πως 

«η υλοποίηση των έργων θα είναι πιο εύκολη, για το σύνολο της Περιφέρειας με αποτέλεσμα 

να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ οι οποίοι αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας». 

Στο ισχύον ΠΕ.Σ.Δ.Α. αναφέρεται ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός «υλοποιείται από τον οικείο 

περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) (…)». Για τα νησιά νοτίου 

Αιγαίου συστάθηκε ο Φο.Δ.Σ.Α. ‘Νήσων Νοτίου Αιγαίου’, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου . με 

την υπ’ αριθμ. οικ. 18561/3856/02.05.2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 1621/Β/10.05.2012). Στον παραπάνω σύνδεσμο συμμετέχουν 

υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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Αναφορικά με την περιοχή μελέτης και γενικότερα  τη νήσο Σύρο, αναφέρεται ότι λειτουργεί 

ΧΥΤ Σύρου στη θέση ‘Κοράκι’ από το 2009, με συνολική κατασκευασθείσα χωρητικότητα 

230.000m3. Επιπρόσθετα, εντός των ορίων του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. έχει γίνει πρόβλεψη για την 

κατασκευή νέου κυττάρου, καθώς και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(Σ.Μ.Α.Υ.), ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το 2016.  

 

Για την επίτευξη των στόχων για τη «μεγιστοποίηση της ανάκτησης μέσω των συστημάτων 

διαλογής στη πηγή και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ» 

θα ακολουθηθεί ένα βασικό σενάριο διαχείρισης. Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται 

τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), στη Σύρο, τη Νάξο, στη Ρόδο και την 

Κω. Προβλέπονται, ακόμη, οι εξής δράσεις: 

• η καθιέρωση διαλογής στην πηγή όλων των ρευμάτων είτε εναλλακτικά η εφαρμογή 

συστήματος συλλογής πόρτα-πόρτα, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η 

χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι  «Για τη 

συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών υιοθετούνται οι προτάσεις του ΤΣΔ του Δήμου, οι 

οποίες περιλαμβάνουν 166 επιπλέον κάδους για συλλογή ανακυκλώσιμων σε 4 

ρεύματα σε επιλεγμένους οικισμούς, ενός φορτηγού οχήματος με γερανό ανέλκυσης 

των κάδων και 50 δίτροχων κάδων για τη συλλογή χαρτιού. Το δίκτυο κάδων που θα 

αναπτυχθεί θα αξιοποιήσει τους υφιστάμενους κάδους όπου αυτό είναι δυνατό». 

• Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης, όπου και απαιτούνται περίπου 1.000 κάδοι 

οικιακής κομποστοποίησης. 

• Δημιουργία ενός ΣΜΑΥ, όπως προαναφέρθηκε, όπου θα υπάρχει πρόβλεψη για τη 

μεταφόρτωση 5 ρευμάτων αποβλήτων. 

• Δημιουργία μονάδας προεπεξεργασίας των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ, για την 

ανάκτηση υλικών, μείωση της ποσότητας απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και 

εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (Β.Α.Α.). 

• Τελική διάθεση στον υφιστάμενο ΧΥΤ Σύρου και επέκταση αυτού. 

 

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 57191/10.12.2020 Απόφαση Ασκούντος καθηκόντων 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 5703/Β/24.12.2020) καταργήθηκε ο Φορέας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και περιήλθαν όλα 

τα περιουσιακά του στοιχεία και η ακίνητη περιουσία του στον Ειδικό Περιφερειακό 

Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου “ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ”. 

 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου δεν παρουσιάζει ασυμβατότητες ως προς τους στόχους και τις προβλέψεις του 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η εκτιμωμένη ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων από 
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τη λειτουργία του έργου είναι πολύ μικρής κλίμακας ώστε να επηρεάσει τις τιμές-στόχους του 

θέτει το ΠΕ.Σ.Δ.Α. και κατ’ επέκταση να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των υποδομών 

συλλογής αποβλήτων της Σύρου και κατ’ επέκταση του συνολικού Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

5.2.4. Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Ως οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων ορίζονται περιοχές που αναπτύσσονται βάσει 

ενιαίου σχεδιασμού προκειμένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή αποκλειστική χρήση ως 

οργανωμένοι χώροι ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ως 

οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως οι Περιοχές Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 

2742/1999, οι Παραγωγικές εγκαταστάσεις βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.& 

ΒΙΟ.ΠΑ.) προς εξυγίανση του Ν.1337/1983,  τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011, τα 

Εμπορευματικά Κέντρα του ν. 3333/2005, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 

Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 του ν.3986/2011 και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής 

Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υφίστανται οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων, 

όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 

5.3. Λοιπές στρατηγικές και κατευθύνσεις για το περιβάλλον και τη θάλασσα 

5.3.1. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

«Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη: οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα χαρακτηριστικά των 

βροχοπτώσεων αλλάζουν, οι παγετώνες και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια μέση στάθμη της 

θάλασσας ανεβαίνει» (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2019)31. Σύμφωνα τις πλέον 

πρόσφατες επιστημονικές διαπιστώσεις της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική 

Αλλαγή (Intergovermental Panel for Climate Change - IPCC) στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης 

αξιολόγησης, οι αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος δυστυχώς επιβεβαιώνονται32. 

 

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προβεί στη σύνταξη πολιτικών και στη λήψη 

μέτρων για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2007 με την 

 
31 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. «Κλιματική Αλλαγή», 

https://www.eea.europa.eu/el/themes/climate/intro (18.09.2019) 
32 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Η Κλιματική Αλλαγή». 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR (2019) 

https://www.eea.europa.eu/el/themes/climate/intro
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR
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Πράσινη Βίβλο [COM(2007)354], η οποία προέκυψε από την ανάγκη αντιμετώπισης ακραίων 

φαινομένων, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, που έπληξαν την Ευρώπη, ξεκίνησε η 

δράση της σχετικά με τα μέτρα πολιτικής για τη μείωση των επιπτώσεων και του κόστους της 

αύξησης της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο (ΥΠΕΝ, 2016)33. Στη συνέχεια, με τη Λευκή 

Βίβλο [COM(2009)39] υιοθετήθηκε μια προσέγγιση σε δύο φάσεις: η 1η φάση (2009-2012) 

κατά την οποία ολοκληρώθηκε η επεξεργασία μιας συνολικής στρατηγικής προσαρμογής της 

Ε.Ε. και η 2η φάση (2013 και μετά) κατά την οποία εφαρμόζεται η στρατηγική αυτή. Εν συνεχεία 

τον Απρίλιο 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή [COM (2013) 216]. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την 

ανάληψη δράσης από τα Κράτη Μέλη, να διασφαλίσει τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη 

αποφάσεων βάσει πληρέστερων στοιχείων και πληροφοριών και να ενσωματώσει προβλέψεις 

για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής (ΥΠΕΝ, 

2019)34.  

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / ΥΠΕΝ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που 

αφορούσε μεταξύ άλλων και στην σύνθεση του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Έτσι η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της 

Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ), με την στήριξη της ΤτΕ και την κατ΄ 

αρχήν συνεισφορά της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, 

συνέταξαν σχέδιο ΕΣΠΚΑ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24/11/2015 έως 

08/12/2015), τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογήθηκαν από άτυπη ομάδα στην οποία 

μετείχαν μέλη της ΕΜΕΚΑ, της ΤτΕ καθώς και στελέχη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και 

Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΥΠΕΝ, 2019)35. 

 

Εν συνεχεία, με τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 4414/2016 (Φ.Ε.Κ.149/Α/08.08.2016) 

θεσμοθετήθηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης της ΕΣΠΚΑ και των Περιφερειακών 

Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), οι διαδικασίες για την 

αναθεώρηση και τροποποίησή τους και τα ελάχιστα περιεχόμενα αυτών. Επιπλέον, με το 

άρθρο 44 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή που αποτελεί το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το 

συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. Τέλος, με το άρθρο 45 του ιδίου νόμου εγκρίθηκε η 1η ΕΣΠΚΑ, όπως αυτή 

 
33 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Απρίλιος 2016). ‘ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’ 
34 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=303&language=el-GR (2019) 
35 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=303&language=el-GR (2019) 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CwhlUZcrF60%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aG0JrbpJmSA%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=303&language=el-GR
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συντάχθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση βάσει του προαναφερθέντος μνημονίου συνεργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι Περιφέρειες έχουν ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση των 

Πε.Σ.Π.Κ.Α., το περιεχόμενο των οποίων εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 

11258/06.03.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 873/Β/16.03.2017). 

 

Στη συνέχεια, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, παρατίθενται συνοπτικά ο στόχος και οι 

κατευθύνσεις: 

• της 1ης Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), 

όπως εγκρίθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4414/2016 (Φ.Ε.Κ.149/Α/08.08.2016), 

• του  Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(Πε.Σ.Π.Κ.Α.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του οποίου η διαβούλευση έχει 

ολοκληρωθεί. 

 

1η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) 

Η 1η  Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) 36 εγκρίθηκε με 

το άρθρο 45 του Ν.4414/2016 (Φ.Ε.Κ.149/Α/08.08.2016). Ο κύριος σκοπός της στρατηγικής 

αυτής είναι «να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας στις επιπτώσεις από 

την κλιματική αλλαγή. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι 

(δημόσιες και ιδιωτικές) αποφάσεις για τη διαμόρφωση του παραγωγικού και καταναλωτικού 

ιστού της Ελληνικής κοινωνίας να λαμβάνονται με επαρκή πληροφόρηση και μακροπρόθεσμη 

στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που πηγάζουν από 

την κλιματική αλλαγή».  Ωστόσο, πρόκειται για κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα για τη χάραξη 

κατευθυντήριων γραμμών, με αποτέλεσμα να μην αναλύει σε βάθος τις αναγκαίες τομεακές 

πολιτικές ούτε ιεραρχεί τα προτεινόμενα μέτρα δράσεων. Ακολουθεί πενταετή ορίζοντα 

δράσης, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα προσαρμογής στις διάφορες αλλαγές, δεδομένου ότι 

υπάρχει «καταιγισμός με νέες πληροφορίες και εξελίξεις (…) και οι συνεχώς αναθεωρούμενες 

απόψεις για τον κατάλληλο τρόπο προώθησης της προσαρμογής  επιβάλλουν συνεχή 

αξιολόγηση, εκμάθηση και εξειδικευμένη ανάλυση». Η ΕΣΠΚΑ λειτουργεί ως ευκαιρία για τη 

διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης για την κλιματική αλλαγή, μέσω συνεχούς 

«διαβούλευσης, επανεξέτασης, επικαιροποίησης και επανευθυγράμμισης της στρατηγικής 

αυτής».  

 

Συγκεκριμένα, «οι βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι: 

1. Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή. 

 
36  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (2016). ‘ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ’ 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=uoS9qGeUPaE%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aG0JrbpJmSA%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aG0JrbpJmSA%3d&tabid=303&language=el-GR
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2. Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού 

προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης. 

3. Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους. 

4. Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των 

δράσεων και πολιτικών προσαρμογής. 

5. Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης». 

 

Σε εθνικό επίπεδο, η κάθε χώρα οφείλει να συμβάλλει στην διεθνή προσπάθεια για προστασία 

του περιβάλλοντος και παράλληλα να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής. Σε διεθνές επίπεδο έχει τεθεί ως ανεκτή η άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι 

2˚C. Δυστυχώς, πρόσφατα ευρήματα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την Κλιματική 

Αλλαγή (IPCC, 2014) δείχνουν ότι το κατώφλι αυτό τείνει να ξεπεραστεί, δημιουργώντας ακόμη 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

 

Γενικά, «Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτεί μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονικού 

χαρακτήρα προσέγγιση με διατομεακά μέτρα, τα οποία θα βασίζονται σε συγκεκριμένους 

θεσμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, από τους οποίους και θα υλοποιούνται. 

 

Αναλυτικότερα οι κατευθυντήριες αρχές της ΕΣΠΚΑ είναι: 

 

- Συμβατότητα: οι διάφορες πολιτικές και μέτρα δεν θα πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με 

άλλες στρατηγικές και προτεραιότητες της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας 

και των τομεακών πολιτικών. 

- Επιστημονική ορθότητα και πληρότητα: οι πολιτικές και τα μέτρα θα πρέπει να 

τεκμηριώνονται επιστημονικά με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από 

δόκιμες επιστημονικές διεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς. Νέα δεδομένα θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη σε διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των όποιων πολιτικών και 

μέτρων. 

- Συμμετοχή και διαβούλευση: σημαντική παράμετρος για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

στρατηγικής προσαρμογής είναι η συμμετοχή και διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων 

μερών, της διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και της 

κοινωνίας των πολιτών. 

- Κοινωνική αποδοχή: η όσο το δυνατόν υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών με μικρό οικονομικό/ 

κοινωνικό κόστος, άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και δίκαιη κατανομή του κόστους 

μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. 
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- Ανάπτυξη: σχεδιασμός που να τεκμηριώνει, έστω μακροπρόθεσμα, αναπτυξιακές 

προοπτικές. Οι πολιτικές προσαρμογής οφείλουν να στοχεύουν στους τομείς δραστηριότητας 

που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουν προληπτικό 

χαρακτήρα, οι πολιτικές προσαρμογής οφείλουν να αναπτυχθούν σε περίοδο χρονικά 

προγενέστερη από την εκδήλωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό οι 

πολιτικές προσαρμογής εντάσσονται εντός των πλαισίων άλλων πολιτικών όπως η χωροταξία, 

οι δημόσιες επενδύσεις, η προστασία από τις πλημμύρες κλπ. Η υιοθέτηση πολιτικών 

προσαρμογής εντός του γενικότερου πλαισίου άλλων τρεχουσών πολιτικών έχει σημαντικά 

καθυστερήσει στην Ελλάδα». 

 

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω στρατηγική, όσο πιο εντατικά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, 

τόσο θα μειώνεται το κόστος από τις πολιτικές προσαρμογής και είναι πιθανό να μειωθεί η 

έκτασή τους. Απαιτείται, βέβαια, η εναρμόνιση με το δημόσιο αίσθημα δικαιοσύνης, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις πιο ευάλωτες περιοχές και κοινωνικές ομάδες ώστε να επιτευχθούν 

οι αναπτυξιακοί στόχοι. Τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων αυτών είναι: 

 

• «Η επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση.(…) 

• Η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής.(…) 

• Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. (…) 

• Η διαβούλευση και ο διάλογος. (…)» 

 

Όπως αναφέρεται στην Ε.Σ.Π.Κ.Α., «Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011) 

σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανέδειξε τον πλούτο των φυσικών πόρων που 

διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό και το ανθρώπινο 

περιβάλλον της. (…) Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, η ευπάθεια έγκειται στον κίνδυνο 

ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας στη χώρα μας, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 

μέχρι το 2100 μεταξύ 0,2 και 2 μέτρων. Βεβαίως, η ευπάθεια των ακτών δεν καθορίζεται μόνον 

από τον κίνδυνο ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας και τις ακραίες κυματικές 

καταστάσεις, αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες, τεκτονικούς, γεωμορφολογικούς κλπ. 

Από το σύνολο της ακτογραμμής του Αιγαίου πελάγους περίπου το 58% αποτελεί ακτές με 

υψηλή ευπάθεια στις εκτιμώμενες εξελίξεις. Οι συνέπειες τόσο των μακροχρόνιων μεταβολών 

της στάθμης της θάλασσας, όσο και των παροδικών ακραίων καταστάσεων, αφορούν πολλούς 

κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις μεταφορές. 

Το συνολικό κόστος εξαιτίας των ανθρωπογενών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας 

ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, όπως αναλύεται διεξοδικά στα 

επιμέρους κεφάλαια». Επίσης, η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011) 

καταγράφει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας, τη 
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μείωση των βροχοπτώσεων, τη μείωση των διαθέσιμων υδάτων, την αύξηση των ημερών με 

εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή.  

 

Ακόμη, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Μ.Ε.Κ.Α., 2011), «οι επιπτώσεις 

για όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας που εξετάστηκαν είναι αρνητικές και, σε πολλές 

περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικές. Οι επιπτώσεις π.χ. στα δάση ελάτης, οξιάς και πεύκης είναι 

σημαντικές, ενώ και η διόγκωση του κόστους λόγω της αύξησης του αριθμού και της έκτασης 

των δασικών πυρκαγιών είναι ουσιώδης. Επιπλέον, αναμένεται μείωση της αφθονίας των ειδών 

και της βιοποικιλότητας γενικότερα. Εκτιμάται ότι η κλιματική αλλαγή, με βάση την επίδρασή της 

στην εξέλιξη του δείκτη τουριστικής ευφορίας ως το τέλος του αιώνα, θα έχει σημαντικές 

επιπτώσεις για τον ελληνικό τουρισμό, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη χρονική και 

περιφερειακή ανακατανομή των αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, επομένως και των 

τουριστικών εισπράξεων. (…) Οι συνέπειες της κλιματικής μεταβολής στο δομημένο 

περιβάλλον, στις μεταφορές, στην υγεία, στην εξορυκτική βιομηχανία και σε άλλους κλάδους 

είναι επίσης σημαντικές. Από τη μελέτη της ΤτΕ (Ε.Μ.Ε.Κ.Α., 2011) προκύπτει ότι είναι 

απαραίτητο να σχεδιαστεί συγκεκριμένη πολιτική προσαρμογής για όλους τους τομείς».  

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις παράκτιες ζώνες, η 1η Ε.Σ.Π.Κ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητα 

των ελληνικών ακτών στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας έτσι όπως έχει εκτιμηθεί από 

μελέτες (Alexandrakis et al (2011), Monioudi et al (2014)) συστήνει τη συστηματική 

παρακολούθηση της παράκτιας τρωτότητας μέσω ανάπτυξης λογισμικών εργαλείων εκτίμησης 

χαμηλού κόστους (όπως το πρόγραμμα της Horizon 2020 της ΕΕ με διακριτικό τίτλο CoMPi). 

Συνολικά, η 1η Ε.Σ.Π.Κ.Α. ορίζει τους ακόλουθους βασικούς πυλώνες για τον σχεδιασμό των 

πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας (Α.Σ.Θ.): 

«α) η προσπάθεια κατάρτισης ακτολογίου 

  β) ο καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου) ανάλογα 

με το χαρακτήρα κάθε παράκτιας περιοχής 

  γ) η εκτίμηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής κατά τομέα, και 

  δ) η θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών ανά 

περιφέρεια». 

 

Επιπροσθέτως, συστήνει την εξέταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας 

Ζώνης (ICZM - Integrated Coastal Zone Management). 

 

Σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, η 1η Ε.Σ.Π.Κ.Α. επισημαίνει ότι «οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένες χωρικά και χρονικά, με αποτέλεσμα οι 

υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει τουριστικοί προορισμοί να δεχτούν διαφορετικές επιδράσεις 
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(θετικές ή αρνητικές) που θα επηρεάσουν και την κατανομή-διάχυση του τουρισμού στο 

γεωγραφικό χώρο και στο χρόνο (επηρεάζοντας και την εποχικότητα)». Επίσης, διευκρινίζεται 

ότι για την επιλογή των δράσεων προσαρμογής απαιτείται κατανόηση της σχέσης τουρισμού 

και κλιματικής αλλαγής στις διαφορετικές περιφέρειες-περιοχές της χώρας. Οι κύριες δράσεις 

που προτείνονται είναι οι εξής: 

1. Επίδραση στην ελκυστικότητα της περιοχής-προορισμού λαμβάνοντας υπόψη τους 

δείκτες θερμικής άνεσης. 

2. Επίδραση στους παράγοντες που στηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα και 

σχετίζονται με τα υδάτινα και ενεργειακά αποθέματα της χώρας και τις απαιτούμενες 

δράσεις υποστήριξης. 

3. Επίδραση στην ανταγωνιστικότητα/ελκυστικότητα των περιφερειών/τουριστικών 

προορισμών σε σχέση με την εποχικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές. 

4. Επίδραση στα κόστη των έργων προστασίας σε βασικές υποδομές τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

5. Επίδραση στα κόστη των τουριστικών μονάδων. 

6. Δράσεις υποστήριξης. 

 

Σε ό,τι αφορά στις υποδομές και μεταφορές, η 1η Ε.Σ.Π.Κ.Α. επισημαίνει ότι «οι αναμενόμενες 

από την αλλαγή του κλίματος μεταβολές θα επηρεάσουν τις υποδομές και τα δίκτυα λειτουργίας 

των μεταφορών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου». Ειδικά για τις πλωτές και θαλάσσιες 

μεταφορές προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις και μέτρα: 

1. Οργάνωση και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

• Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και 

περαιτέρω τυποποίηση και επέκταση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη 

ναυσιπλοΐα. 

• Μέτρο 2. Δημιουργία «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης 

σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται  από 

υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα. 

• Μέτρο 3. Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας) των διαφόρων 

ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 

πλωτή ναυσιπλοΐα. 

• Μέτρο 4. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων 

και άλλων φορέων που παρέχουν εμπειρία και πόρους. 

2. Τεχνικό περιεχόμενο 

• Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας μετεγκατάστασης, επανασχεδιασμού και 

ενίσχυσης των κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και 

γενικότερα των υποδομών θαλάσσιων μεταφορών από μεγαλύτερα κύματα. 
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• Μέτρο 2. Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και 

εξοπλισμού ακτής για το χειρισμό (εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθμού 

σκαφών. 

• Μέτρο 3. Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς 

κατασκευής ευαίσθητων σε μεγαλύτερη ζημία). 

• Μέτρο 4. Μελέτη για αναγκαιότητα απομάκρυνσης ιζημάτων από το βυθό της 

θάλασσας, λόγω μεγάλων κυμάτων και πλημμυρών και προγραμματισμός 

σχετικών έργων σε περιοχές αυξημένης τρωτότητας. 

3. Νομοθετικό περιεχόμενο 

• Μέτρο 1. Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών. 

• Μέτρο 2. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγών για εφαρμογή άμεσων μέτρων 

δράσης. 

4. Ροή πληροφοριών και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής 

• Μέτρο 1. Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος των 

έργων υποδομής (υποδομών). 

• Μέτρο 2. Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με το βάθος νερού. 

 

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α.) Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

Στα πλαίσια των προβλέψεων του Ν.4414/2016, η Περιφέρεια Κρήτης εκκίνησε διαδικασίες για 

την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχέδιου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(Πε.Σ.Π.Κ.Α.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η διαδικασία διαβούλευσης του Πε.Σ.Π.Κ.Α. της 

εν λόγω περιφέρειας ξεκίνησε με την ανάρτηση της Μη τεχνικής περίληψης, καθώς και 

ερωτηματολογίου, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της δημόσιας 

διαβούλευσης37. 

 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Μη Τεχνική Περίληψη αναφέρεται ότι «Γενικός στόχος του 

Πε.Σ.Π.Κ.Α. είναι η συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιφέρειας στην κλιματική 

αλλαγή σε όλες τις τομεακές πολιτικές, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή». Στη συνέχεια, σχετικά με την ανάλυση των 

στόχων αναφέρεται ότι «Το έργο έχει ως στόχο να καταγράψει τις βραχυπρόθεσμες, 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις των κλιματικών μεταβολών την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), να εκτιμήσει τις άμεσες και μελλοντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους οικονομικούς τομείς της 

Περιφέρειας και να αξιολογήσει (από περιβαλλοντική αλλά και κοινωνικοοικονομική άποψη) τις 

πιθανές δράσεις προσαρμογής στους τομείς αυτούς». Ενδεικτικά αναφέρονται στην παρούσα 

 
37 Σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προσβάσιμη στην ιστοσελίδα 

https://pepna.gr/el/news/perifereiako-shedio-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi, Ιούνιος 2021. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aG0JrbpJmSA%3d&tabid=303&language=el-GR
https://pepna.gr/el/news/perifereiako-shedio-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi
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μελέτη ορισμένες τομεακές πολιτικές προσαρμογής από όσες παρατίθενται στη σχετική μη 

τεχνική περίληψη του Πε.Σ.Π.Κ.Α., όπως στη γεωργία και κτηνοτροφία, την αλιεία, τους 

υδάτινους πόρους, τις παράκτιες ζώνες, τον τουρισμό, τις υποδομές και μεταφορές, το 

δομημένο περιβάλλον κ.α. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ένας ακόμη στόχος είναι η ιεράρχηση 

πιθανών δράσεων προσαρμογής στους διάφορους τομείς και η υλοποίηση προτάσεων στα 

πλαίσια μίας ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, σε συμφωνία 

πάντα με τους στόχους/άξονες προτεραιότητας της πολιτικής της Εθνικής Στρατηγικής.  

 

Αναφορικά με τη διαίρεση της χώρας σε κλιματικές περιοχές με βάση κλιματικά και γεωγραφικά 

κριτήρια, προκύπτει ότι «η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  διαχωρίζεται σε δύο διακριτές κλιματικές 

περιοχές αυτές των Κυκλάδων (CY)  και των Δωδεκανήσων (D)».  Για την εκτίμησης των 

κλιματικών μεταβολών και τις επιπτώσεις στους διάφορους τομείς απαιτήθηκαν κλιματικά 

δεδομένα σε βάθος μεγαλύτερο των 30 ετών, τα οποία βασίστηκαν στα αποτελέσματα 

«σύγχρονων και αξιόπιστων προσομοιώσεων, για δύο Σενάρια Εξέλιξης των συγκεντρώσεων 

των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ (…)» για την εξέλιξη του κλίματος σε 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο. 

 

Όσον αφορά στην εκτίμηση της κλιματικής τρωτότητας, αναφέρεται ότι «Με βάση τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ως το 

2050 μέτριο προς υψηλό κίνδυνο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (ανάλογα με το 

σενάριο εξέλιξης των συγκεντρώσεων  Αερίων του Φαινομένου Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην 

ατμόσφαιρα) εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν: 

➢ οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργειες) 

και 

➢ οι υδάτινοι πόροι (τομείς άρδευσης & ύδρευσης) 

 

Μέτριο κίνδυνο σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα εκτιμάται επίσης ότι 

θα αντιμετωπίσουν: 

➢ ο τομέας του τουρισμού, 

➢ η Δημόσια Υγεία (κυρίως στα νησιά των Δωδεκανήσων) 

➢ τα δασικά συστήματα, 

➢ η βιοποικιλότητα, τα εσωτερικά ύδατα και οι προστατευόμενες περιοχές (υγρότοποι, 

βιότοποι).  

 

Σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (περίοδος 2071-2100) ο κλιματικός κίνδυνος αυξάνεται 

σημαντικά για τους περισσότερους τομείς στην ΠΝΑ και ειδικά στην περίπτωση του 

δυσμενούς σεναρίου RCP8.5 λαμβάνει ακραίες τιμές για τους τομείς: 
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➢ των υδατικών πόρων,  

➢ των δασικών συστημάτων 

➢ της γεωργίας και 

➢ των προστατευόμενων περιοχών  

 

Μέτριο και υψηλό κίνδυνο σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα εκτιμάται ότι θα 

αντιμετωπίσουν οι τομείς: 

➢ της κτηνοτροφίας, 

➢ της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών, 

➢ των παράκτιων περιοχών, 

➢ των λιμενικών υποδομών, 

➢ των οδικών μεταφορών, 

➢ της Δημόσιας Υγείας και των υποδομών υγείας, 

➢ του τουρισμού, 

➢ των τοπίων ιδιαίτερου κάλους και 

➢ του υδάτινου περιβάλλοντος.» 

 
 

Σημαντική, τέλος, κρίνεται η διαδικασία  της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και 

γενικότερων των εμπλεκόμενων μερών. 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή και λειτουργία των έργων της Μαρίνας στο Πηδάλι Σύρου δεν 

παρουσιάζει ασυμβατότητες με την εγκεκριμένη 1η Ε.Σ.Π.Κ.Α. Επίσης, μελλοντικά εφόσον οι 

τυχόν νέες συνθήκες το επιβάλλουν θα πρέπει να διερευνηθεί η ανάγκη ενίσχυσης των 

λιμενικών έργων του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε να προσφέρουν επαρκή προστασία από 

τους κυματισμούς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

5.3.2. Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Με τον Ν.3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 144/Α/17.06.2011) 

καθορίζεται το πλαίσιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη ή 

τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στη θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου Θαλάσσης 

«Αιγαίο Πέλαγος», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του Ν.3983/2011 και φαίνεται στον χάρτη 

του Παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω Νόμου. Για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου 

αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μία θαλάσσια στρατηγική, η οποία ακολουθεί «την 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

88 

οικοσυστημική προσέγγιση, που εξασφαλίζει ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων αυτών 

παραμένει σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 

και ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις 

ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές».  

 

Στα πλαίσια της θαλάσσιας στρατηγικής καταρτίζεται πρόγραμμα μέτρων, τα οποία:  

«α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

προλαμβάνουν την επιδείνωσή του ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, σε περιοχές όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις,  

β) προλαμβάνουν και μειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο τη 

σταδιακή εξάλειψη της ρύπανσης όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 4, για να 

εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια 

βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις νόμιμες χρήσεις της 

θάλασσας». 

 

Εν κατακλείδι, η κατασκευή των προτεινόμενων έργων και η συνολική λειτουργία της υπό 

εξέταση Μαρίνας στη θέση Πηδάλι στη Σύρο συνάδουν με τις κατευθύνσεις της Εθνικής 

Στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς αφ’ ενός ο προτεινόμενος σχεδιασμός  και 

αφετέρου τα προτεινόμενα μέτρα για περιορισμό των παραγόμενων καταλοίπων κατά την 

κατασκευή (εκτιμάται ότι θα παραχθεί εξαιρετικά μικρή ποσότητα βυθοκορημάτων, για τα 

οποία κατ’ αρχήν θα εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους στο έργο) και των ατυχηματικών 

απορρίψεων από τα σκάφη (όπως λύματα, σεντινόνερα, στερεά απορρίμματα) στη θάλασσα, 

συμβάλλουν εν γένει στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

μειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

5.3.3. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 

Με τον Ν.4546/2018 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/12.06.2018) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η 

Οδηγία 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό». 

Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ), είναι η 

στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής μεταξύ του 

θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου, μέσα από τη σύνθεση των οικολογικών, 

περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και η ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, όπως είναι μεταξύ άλλων οι 

μεταφορές και ο τουρισμός, καθώς και η διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αρμονική συνύπαρξη όλων των 
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σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων και διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την εθνική χωρική στρατηγική για τον 

θαλάσσιο χώρο και τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια (άρθρο 6 του Ν. 4546/2018) που από τον 

νόμο ορίζεται ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021.  Ωστόσο, με 

την έγκριση του Ν. 4759/2020(Φ.Ε.Κ. 245/Α/09.12.2020) περί Εκσυγχρονισμού της 

Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας,  τροποποιήθηκε και αποσαφηνίστηκε το 

περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρο 8) και κατά συνέπεια, η 

διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο και κατ’ 

επέκταση η κατάρτιση των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων δεν έχει ολοκληρωθεί.  

 

Τονίζεται, όμως, ότι τόσο κατά την εκπόνηση της εθνικής χωρικής στρατηγικής για τον 

θαλάσσιο χώρο όσο και των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, προωθείται η συνεκτικότητα 

«μεταξύ του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των άλλων χωρικών σχεδίων και άλλων 

διαδικασιών, όπως η ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση (…)». Συνεπώς, η εθνική χωρική 

στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις και 

κατευθύνσεις των υφιστάμενων εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων, συμβάσεων  και 

στρατηγικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αφορούν στη διάρθρωση 

και ανάπτυξη του χώρου, καθώς και τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Χωρικού Σχεδιασμού 

κατά τον Ν.4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α/23.12.2016).  

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταρτιστεί η ανωτέρω εθνική χωρική στρατηγική και τα χωροταξικά 

σχέδια, συνεπώς αξιοποιούνται οι ισχύουσες κατευθύνσεις του Γενικού και Περιφερειακού 

Χωροταξικών Πλαισίων, όπως αυτά περιεγράφηκαν στην ενότητα 5.2.1. 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1. Γενικά στοιχεία σχεδιασμού 

Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου διαθέτει στη σημερινή κατάσταση συνολικά 

220 περίπου θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής διαφόρων κατηγοριών και 30 περίπου 

θέσεις χερσαίας απόθεσης σκαφών. Η λιμενολεκάνη της μαρίνας προσφέρεται για τον 

ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής. Τα κρηπιδώματα και οι προβλήτες διαθέτουν τα αναγκαία 

μέσα για την εξυπηρέτηση των σκαφών (δέστρες, πυργίσκοι παροχών κλπ.). Στη χερσαία 

έκταση της μαρίνας έχουν αναπτυχθεί μόνο ορισμένοι βοηθητικοί κτιριακοί χώροι (αποθήκες, 

χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων), ενώ, σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης αυτής (βλ. ενότητα 

6.1.1.), προβλέπονται χώροι στάθμευσης και χερσαίας απόθεσης σκαφών. Η μαρίνα διαθέτει, 

επίσης, σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής 

λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων από τα σκάφη που θα εξυπηρετούνται από την υπό 

εξέταση μαρίνα. 

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη μαρίνα 

δυναμικότητας  167 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως  40 m, η οποία θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων 

σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά. Η μαρίνα θα αποτελείται από θαλάσσια ζώνη 

συνολικής επιφάνειας περίπου 70 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη συνολικής επιφάνειας 24 

στρεμμάτων περίπου. Θα αξιοποιηθεί πλήρως η θαλάσσια και χερσαία ζώνη της μαρίνας. Στα 

πλαίσια αυτά θα κατασκευαστούν νέοι μώλοι (προσήνεμος και υπήνεμος) ενώ θα καθαιρεθούν 

και ορισμένοι προβλήτες. Θα κατασκευαστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι 

απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα 

δίκτυα Η/Μ παροχών και θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος. 

6.1.1. Εγκεκριμένος σχεδιασμός μαρίνας -  Χωροθέτηση μαρίνας 

Η χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου έχει εγκριθεί με την 

υπ’ αριθ. Τ/1812 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996, βλ. Ενότητα 

16.2).  

 

Σύμφωνα με την εν λόγω χωροθέτηση η μαρίνα έχει δυναμικότητα 254 θέσεων ελλιμενισμού 

για διάφορες κατηγορίες σκαφών αναψυχής (μέγιστου μήκους 22m) και 35 θέσεων χερσαίας 

απόθεσης σκαφών αναψυχής. 

 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας περιλαμβάνει τέσσερα (4) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) με 

συγκεκριμένους όρους δόμησης και χρήσεις, συνολικού εμβαδού 16.320,61m²  
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(αναφερόμενου ως «χερσαία έκταση» στην απόφαση χωροθέτησης). Για τη διαμόρφωση 

επιπρόσθετης χερσαίας έκτασης προβλέπονται επιχώσεις συνολικής επιφάνειας 7.973,50m². 

Ο θαλάσσιος χώρος (αναφερόμενος ως «ζώνη Λιμένος» στην απόφαση χωροθέτησης) που 

περιλαμβάνει τις επιχώσεις, τα λιμενικά έργα και τη λιμενολεκάνη προσδιορίζεται σε 

46.135,20m². Η γενική διάταξη των υφιστάμενων λιμενικών και χερσαίων έργων της μαρίνας 

σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης απεικονίζονται στο Σχήμα 6.1. 

 

Σύμφωνα με την χωροθετημένη αυτή γενική διάταξη, η λιμενολεκάνη της μαρίνας 

προστατεύεται από προσήνεμο και υπήνεμο μώλο. Ο προσήνεμος μώλος, συνολικού μήκους 

195 m περίπου, αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα και μεταξύ αυτών καμπύλο τμήμα. 

Ο προσήνεμος μώλος φέρει εξωτερικά θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους (Φ.Ο.). Στην 

εσωτερική του πλευρά, σε μήκος 145 m, ο προσήνεμος μώλος φέρει κατακόρυφα 

κρηπιδώματα για την πρόσδεση των σκαφών. Ο υπήνεμος, συνολικού μήκους 210 m περίπου, 

επίσης αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα και στη συνέχεια ένα καμπύλο. Ο υπήνεμος 

μώλος διαμορφώνεται με κατακόρυφα κρηπιδώματα. 

 

Τα παραλιακά κρηπιδώματα της μαρίνας, συνολικού μήκους 645 m περίπου, διαμορφώνονται 

εν μέρει προ της προβλεπόμενης επίχωσης για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης (νότιο 

τμήμα μαρίνας), και εν μέρει προ της υφιστάμενης ακτογραμμής (ανατολικό τμήμα μαρίνας). 

Στο κεντρικό τμήμα των παραλιακών κρηπιδωμάτων, αυτά σχηματίζουν Π διαστάσεων 40,0 x 

30,0 m. Στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, για την πρόσδεση των σκαφών προβλέπονται 

προβλήτες συνολικού μήκους 320 m περίπου. Επίσης, επί του δυτικού τμήματος των 

παραλιακών κρηπιδωμάτων προβλέπεται ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών. 

 

Από το νοτιοδυτικό τμήμα της χερσαία ζώνης της μαρίνας διέρχεται ο δημόσιος δρόμος που 

συνδέει την πόλη της Ερμούπολης με τις περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, 

διασπώντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.  

 

Τα οικοδομικά τετράγωνα, οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης της μαρίνας, όπως 

προβλέπονται στην απόφαση χωροθέτησης παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.1. 

 
Πίνακας 6.1: Οικοδομικά τετράγωνα, όροι δόμησης και χρήσεις γης τουριστικού λιμένα (υπ’ αριθ. Τ/1812 
Απόφαση χωροθέτησης Μαρίνας στη θέση Πηδάλι) 

Οικοδομικό Τετράγωνο Τ(Α) 

Εμβαδόν 1.026,34m² Χρήσεις Γης:  
-Στάθμευση οχημάτων 
-Χερσαία, παραμονή σκαφών 
-Στέγαστρα οχημάτων-σκαφών 
-Αποθήκες-δεξαμενές 

Αριθμός ορόφων 1 

Μέγιστο ύψος κτιρίων 5,8m 

Συντελεστής δόμησης 10% 

Συντελεστής κάλυψης 10% 

 

Οικοδομικό Τετράγωνο Τ(Β) 
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Εμβαδόν  383,61m² Χρήσεις Γης:  
-Στάθμευση οχημάτων 
-Χερσαία, παραμονή σκαφών 
-Στέγαστρα οχημάτων-σκαφών 
-Αποθήκες-δεξαμενές 

Αριθμός ορόφων 1 

Μέγιστο ύψος κτιρίων 5,8m 

Συντελεστής δόμησης 10% 

Συντελεστής κάλυψης 10% 

 

Οικοδομικό Τετράγωνο Τ(Γ) 

Εμβαδόν  3.075,37 Χρήσεις Γης:  
-Στάθμευση οχημάτων 
-Χερσαία παραμονή σκαφών 
-Ξενώνας – Εστίαση 

Αριθμός ορόφων 1 

Μέγιστο ύψος κτιρίων 5,8m 

Συντελεστής δόμησης 10% 

Συντελεστής κάλυψης 10% 

 

Οικοδομικό Τετράγωνο Τ(Δ) 

Εμβαδόν  11.835,29m² Χρήσεις Γης: 
-Αποθήκες Υλικών 
-Αποθήκες Εργαλείων 
-Γενικές Αποθήκες 
-Υποδοχή-Έλεγχος-Γραφεία 
-Καταστήματα 
-Καφετέρια – Ταβέρνα 

Αριθμός ορόφων 1 

Μέγιστο ύψος κτιρίων 5,8m 

Συντελεστής δόμησης 10% 

Συντελεστής κάλυψης 10% 

Δόμηση Εκτός Οικοδομικών Τετραγώνων  
(κατ’ εξαίρεση επί προβλητών) 

Προβλήτας Νο1:     Πύργος Εποπτείας                                                       

Προβλήτας Νο9:     Σταθμός-έλεγχοι-καύσιμα                                            
                               Δεξαμενή Καυσίμων                                              

Προβλήτας Νο5:     Πύργος Εποπτείας                                         

 

Επίσης, στην απόφαση χωροθέτησης προβλέπεται πραγματοποιήσιμη δόμηση 992,03m², η 

οποία κατανέμεται ανά χρήση γης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακας 6.2. 

 

 
Πίνακας 6.2: Πραγματοποιήσιμη δόμηση στον τουριστικό λιμένα (απόφαση χωροθέτησης Μαρίνας στη 

θέση Πηδάλι) 

Οικοδομικό Τετράγωνο Χρήση γης Πραγματοποιήσιμη δόμηση 

(m²) 

Ο.Τ. Τ(Γ) Ξενώνας – Εστίαση 300,00 

Μερικό Σύνολο: 300,00 

Ο.Τ. Τ(Δ) Αποθήκες Υλικών 55,20 

 Αποθήκες Εργαλείων 45,00 

 Γενικές Αποθήκες 55,80 

 Υποδοχή-Έλεγχος-Γραφεία 141,37 

 Καταστήματα 149,40 

 Καφετέρια – Ταβέρνα 96,00 

Μερικό Σύνολο:  542,77* 

Εκτός Ο.Τ. (Προβλήτας Νο1) Πύργος Εποπτείας 19,63 

Εκτός Ο.Τ. (Προβλήτας Νο9) Σταθμός-έλεγχοι-καύσιμα 48,00 

 Δεξαμενή Καυσίμων 32,00 
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Εκτός Ο.Τ. (Προβλήτας Νο5) Πύργος Εποπτείας 19,63 

Μερικό Σύνολο: 119,26 

Σύνολο: 962,03** 

* Στην απόφαση χωροθέτησης (ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996) αναφέρεται 572,77 m². 

** Στην απόφαση χωροθέτησης (ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996) αναφέρεται 992,03 m². 

 

Συνεπώς, με βάση τους προβλεπόμενους όρους δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου, και 

την προβλεπόμενη δόμηση εκτός οικοδομικών τετραγώνων, προκύπτει ο συνολικός 

συντελεστής δόμησης της μαρίνας ο οποίος έχει ως εξής:  

 

Εμβαδόν επιφάνειας Ο.Τ.              :                                 16.320,61 m2  

Μέγιστο συνολικό εμβαδόν επιτρεπόμενης δόμησης: (10% x 16.320,61) = 1.632,06 m2 

Συνολικό εμβαδόν πραγματοποιούμενης δόμησης   :                            962,03 m2 

Προβλεπόμενος συντελεστής δόμησης                     :                                                0,1 

Πραγματοποιούμενος συντελεστής δόμησης             :             962,03/16.320,61 =  0,06 

 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω συντελεστές δόμησης αφορούν στη συνολική επιφάνεια των 

Ο.Τ. και όχι στη συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης της μαρίνας (που αποτελεί τον 

συνήθη εφαρμοζόμενο τρόπο υπολογισμού του συντελεστή δόμησης). 
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Σχήμα 6.1: Γενική διάταξη χερσαίων και λιμενικών έργων Τουριστικού Λιμένα στο Πηδάλι Σύρου σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης  
(Φ.Ε.Κ. 1213/Β’/31.12.1996) 
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6.1.2. Τεχνική περιγραφή υφιστάμενων υποδομών τουριστικού λιμένα 

Στην υφιστάμενη κατάσταση της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, μπορούν να 

ελλιμενισθούν έως 221 σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών (μέγιστου μήκους 22m). 

Ακόμη, ο χερσαίος χώρος της μαρίνας προσφέρεται για τη χερσαία απόθεση μικρού αριθμού 

σκαφών. 

 

Η γενική διάταξη των λιμενικών και χερσαίων έργων της μαρίνας σύμφωνα με την απόφαση 

χωροθέτησης απεικονίζονται στο Σχήμα 15.1β (υπέρθεση με τα προτεινόμενα από την 

παρούσα Μ.Π.Ε. έργα). 

 

Ο χερσαίος χώρος της μαρίνας που εκτείνεται μεταξύ του δημόσιου παραλιακού δρόμου (που 

συνδέει την πόλη της Ερμούπολης με τις περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού) και 

των παραλιακών κρηπιδωμάτων και έχει ως επί το πλείστον διαμορφωθεί επί επιχώσεων, 

χρησιμοποιείται για τη χερσαία απόθεση σκαφών και την κυκλοφορία και στάθμευση 

οχημάτων. 

 

Έργα θαλάσσιας ζώνης  

Η κάτωθι τεχνική περιγραφή των υφιστάμενων λιμενικών έργων της μαρίνας, συντάχθηκε σε 

συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. 

 

Προσήνεμος Μώλος (ΦΦ1 και Φ2Φ1Φ3) 

Ο προσήνεμος μώλος προστατεύει τη λιμενολεκάνη της μαρίνας προς το βορρά. Ο μώλος 

κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους, με δημιουργία 

κατακόρυφου μετώπου εσωτερικά, ενώ εξωτερικά φέρει θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους. 

Ο προσήνεμος μώλος αποτελείται από τα τμήματα ΦΦ1 και Φ1Φ3 συνολικού μήκους 130m. Το 

τμήμα Φ1Φ3 επεκτείνεται προς το εσωτερικό της λιμενολεκάνης κατά 7.5 m (τμήμα 

Φ1Φ2).Σημειώνεται ότι στο άκρο Φ3 διαμορφώνεται ακρομώλιο ορθογωνικής κάτοψης 12x10 

μ, όπου και βρίσκεται το κτίριο του σταθμού ανεφοδιασμού των σκαφών με  καύσιμα. 

 

Το τμήμα ΦΦ1 αποτελείται από δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα μήκους 26.5 m είναι ευθύγραμμο 

και έχει κατασκευαστεί κάθετα στο παραλιακό κρηπίδωμα με κατεύθυνση από Α προς Δ, το 

δεύτερο τμήμα μήκους 54m είναι καμπύλο (τεταρτημόριο κύκλο ακτίνας 36m). Το τμήμα 

Φ2Φ1Φ3 μήκους 54.5 m έχει κατεύθυνση από Α προς Δ. Το ωφέλιμο βάθος στην εσωτερική 

πλευρά του μώλου κυμαίνεται από -3.5 m έως -7.4 m, ενώ η στάθμη στέψης της ανωδομής 

του βρίσκεται στο +1.1 m από Μ.Σ.Θ.  Η θωράκιση του προσήνεμου μώλου εκτείνεται σε 

συνέχεια προς δυσμάς του τμήματος Φ1Φ3 σε μήκος 40m . 
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Υπήνεμος μώλος (ΑΑ1Α3Α4Α5 και Α4Α6) 

Ο υπήνεμος μώλος αποτελείται από τα εξής τρία τμήματα: 

• το τμήμα ΑΑ1Α3, μήκους 79m που έχει κατασκευαστεί κάθετα στο παραλιακό κρηπίδωμα.  

• το τμήμα Α3Α4Α5 μήκους 80.50m που έχει κατασκευαστεί κάθετα στο τμήμα ΑΑ1Α3 με 

κατεύθυνση από Δ προς Α. 

• το τμήμα Α4Α6 μήκους 54m και καμπύλου σχήματος (τεταρτημορίο κύκλου ακτίνας 36 m).  

 

Ο μώλος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους, με 

δημιουργία κατακόρυφου μετώπου εσωτερικά και εξωτερικά του. Το ωφέλιμο βάθος 

κρηπιδώματος στην εσωτερική πλευρά του έργου κυμαίνεται από -3.4 m έως -5.3 m, ενώ η 

στάθμη στέψης της ανωδομής του βρίσκεται στο +1.1 m (από Μ.Σ.Θ.). Για την ανανέωση του 

νερού μέσα στην λιμενολεκάνη έχουν διαμορφωθεί γεφυρωτά τοξωτά ανοίγματα.  

 

Παραλιακά κρηπιδώματα: 

Τα παραλιακά κρηπιδώματα από δυσμάς προς ανατολάς περιλαμβάνουν: 

• Το παραλιακό κρηπίδωμα ΒΕΖ, συνολικού μήκους 135m, έχει κατασκευασθεί από 

συμπαγείς Τ.Ο. σκυροδέματος. Στο δυτικό άκρο αυτού, πλησίον της ρίζας του υπήνεμου 

μώλου, έχει διαμορφωθεί ράμπα ανέλκυσης σκαφών πλάτους 6.0 m. Το κρηπίδωμα έχει 

ωφέλιμο βάθος -3.4 m. Η στάθμη στέψης της ανωδομής βρίσκεται στο +1.1 m (από 

Μ.Σ.Θ.).  

• Το παραλιακό κρηπίδωμα ΜΝ συνολικού μήκους 68m, έχει κατασκευαστεί από συμπαγείς 

Τ.Ο. σκυροδέματος. Το κρηπίδωμα έχει ωφέλιμο βάθος - 3.3 m. Η στάθμη στέψης της 

ανωδομής βρίσκεται στο +1.1 m (από Μ.Σ.Θ.).  

• Το παραλιακό κρηπίδωμα ΟΠΡ καμπύλου σχήματος (ημικύκλιο ακτίνας 48m) και μήκους 

156m έχει κατασκευαστεί από συμπαγείς Τ.Ο. σκυροδέματος με τη μορφή. Το κρηπίδωμα 

έχει ωφέλιμο βάθος ποδός - 2.6 m. Η στάθμη στέψης της ανωδομής βρίσκεται στο +1.1 

m (από ΜΣ.Θ.).  

• Το παραλιακό κρηπίδωμα ΡΣΤ συνολικού μήκους 147m έχει κατασκευαστεί από 

συμπαγείς Τ.Ο. σκυροδέματος. Αποτελείται από τα ευθύγραμμα τμήματα ΡΣ και ΤΥ, 

μήκους 22 και 20m αντίστοιχα, και το τμήμα ΣΤ, που έχει μορφή τεταρτοκυκλίου κυρτού 

ως προς τη λιμενολεκάνη, ακτίνας 17m περίπου. Το κρηπίδωμα έχει ωφέλιμο βάθος 

ποδός -3.3 m. Η στάθμη στέψης της ανωδομής βρίσκεται στο +1.1 m (από Μ.Σ.Θ.). 

• Το παραλιακό κρηπίδωμα ΥΦ μήκους 75m έχει κατασκευαστεί από συμπαγείς Τ.Ο. 

σκυροδέματος. Το κρηπίδωμα έχει ωφέλιμο βάθος ποδός -3.5 m. Η στάθμη στέψης της 

ανωδομής βρίσκεται στο +1.1 m (από Μ.Σ.Θ.).  
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Μεταξύ των παραλιακών κρηπιδωμάτων ΒΕΖ και ΜΝ, η χερσαία ζώνη φέρει την προεξοχή 

ΖΗΚΛΜ μήκους 39m και πλάτους 30m. Τα διαμορφούμενα παραλιακά κρηπιδώματα έχουν 

κατασκευασθεί από συμπαγείς Τ.Ο. 

 

Προβλήτες  

Εντός της λιμενολεκάνης έχουν κατασκευασθεί επτά (7) προβλήτες, από συμπαγείς Τ.Ο. 

σκυροδέματος, κατά μήκος των οποίων έχουν διαμορφωθεί γεφυρωτά τοξωτά ανοίγματα για 

την κυκλοφορία του νερού. Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί οι ακόλουθοι σταθεροί 

προβλήτες: 

• ο προβλήτας Β1Β2 μήκους 72.5 m και πλάτους  3.0m 

• οι προβλήτες ΙΙ1 μήκους 26.8 m και ΙΙ2 μήκους 18.0 m πλάτους 3.0m 

• ο προβλήτας ΗΙΚ μήκους 45.5m και πλάτους 9.0m  

• ο προβλήτας ΗΗ1 μήκους 36.0 m και πλάτους 9.0m 

• ο προβλήτας ΝΞ μήκους 27.5 m και πλάτους 3.0m 

• ο προβλήτας ΡΡ1 μήκους 10.5 m και πλάτους 3.0m  

• ο προβλήτας ΥΥ1 μήκους 21.0 m και πλάτους 3.0m . 

 

Στις κεφαλές των προβλητών ΗΙΚ και ΝΞ έχουν κατασκευαστεί 2 οκταγωνικές νησίδες 

(πλευράς οκταγώνου 3.5m), οι οποίες συνδέονται με τους ως άνω σταθερούς προβλήτες με 

ξύλινη πασαρέλα.  

 

Τέλος, υφίσταται προβλήτας Α1Α2, μήκους 23m, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στην εξωτερική 

πλευρά του υπήνεμου μώλου (σε απόσταση 44m από το σημείο Α3).  

 

Οι προβλήτες έχουν ωφέλιμο βάθος το οποίο κυμαίνεται από -3.6 m έως -6.3 m. Η στάθμη 

στέψης της ανωδομής των προβλητών βρίσκεται στο +1.1 m (από Μ.Σ.Θ.).   

 

Με την υφιστάμενη διάταξη των λιμενικών έργων, η κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού

διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακας 6. Σε όλες τις θέσεις 

ελλιμενισμού σκαφών υπάρχει παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου. 

Επίσης, στο άκρο του προσήνεμου μώλου υπάρχει κτιριακή υποδομή και πρόβλεψη για 

τις αντλίες καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των σκαφών καθώς και τις αντλίες για την 

απάντληση των λυμάτων και των ακαθάρτων ελαίων και σεντινόνερων από τα σκάφη.

 

 

 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

99 

Πίνακας 6.3: Κατανομή θέσεων ελλιμενισμού στην υφιστάμενη κατάσταση της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 
Ερμούπολης Σύρου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (m) 
ΠΛΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

(m) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (%) 

1 έως 8,0 3,0 52 23,5 

2 8,0 – 12,0 4,0 149 67,4 

3 12,0 – 15,0 4,5 0 0,0 

4 15,0 – 18,0 5,3 0 0,0 

5 18,0 – 22,0 6,0 20 9,0 

ΣΥΝΟΛΟ 221 100 

 

Έργα χερσαίας ζώνης  

Όπως προαναφέρθηκε, ο χερσαίος χώρος της μαρίνας που εκτείνεται μεταξύ του δημόσιου 

παραλιακού δρόμου και των παραλιακών κρηπιδωμάτων φέρει σχεδόν στο σύνολό του 

διάστρωση σκυροδέματος και χρησιμοποιείται κυρίως για την κυκλοφορία και στάθμευση 

οχημάτων, καθώς και για τη χερσαία απόθεση σκαφών. Ειδικά για τις ανάγκες της χερσαίας 

απόθεσης και ελαφράς συντήρησης των σκαφών χρησιμοποιείται αδιαμόρφωτη έκταση στο 

νότιο και δυτικό τμήμα του χερσαίου χώρου της μαρίνας. Η έκταση αυτή οριοθετείται προς νότο 

από τοίχο αντιστήριξης.  

 

Όπισθεν της αδιαμόρφωτης αυτής έκτασης και μέχρι την παρειά του δημόσιου δρόμου η 

περιοχή είναι επικλινής και καλύπτεται από πράσινο (κυρίως φοίνικες και αλμυρίκια). Εντός 

του χερσαίου χώρου, μεμονωμένα δένδρα (κυρίως φοίνικες και αλμυρίκια) και θάμνοι 

απαντώνται ανά τακτές θέσεις κατά μήκος της παρειάς του δημόσιου δρόμου. 

 

Στο μέσον περίπου του νότιου τμήματος του χερσαίου αυτού χώρου βρίσκεται το κτίριο ΚΤ1, 

ενώ στο δυτικό τμήμα αυτού βρίσκεται το κτίριο ΚΤ2. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω του 

προαναφερθέντος διαστρωμένου με σκυρόδεμα δαπέδου. 

 

Τα υφιστάμενα κτίρια της μαρίνας που παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.4 και απεικονίζονται 

στο Σχήμα 6.2, κατασκευάσθηκαν σε συνέχεια της υπ’ αρ. 78/06.02.2002 Άδειας Οικοδομής 

της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.  
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Πίνακας 6.4: Υφιστάμενα κτίρια Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

Αριθμός 

κτιρίου 

Χρήση κτιρίου Δομημένη 

επιφάνεια (m2) 

ΚΤ1 Αποθήκες γενικής χρήσης/ Η/Μ εγκαταστάσεις 106,5 

ΚΤ2 Αντλιοστάσιο ύδρευσης-πυρόσβεσης 45,0 

ΚΤ3 Σταθμός ελέγχου και ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα 48,0 

Σύνολο: 199,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών – Είσοδος στη μαρίνα & Περίφραξη  

Σήμερα, η πρόσβαση στη μαρίνα γίνεται μέσω του δημόσιου δρόμου που συνδέει την πόλη 

της Ερμούπολης με τις περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, και διέρχεται από το 

νοτιοανατολικό τμήμα της μαρίνας.  

 

Η είσοδος των οχημάτων και των πεζών στο χερσαίο χώρο της μαρίνας γίνεται μέσω: 

• της διαμορφωμένης εισόδου στο ανατολικό άκρο της μαρίνας, στο σημείο όπου η 

όδευση του δημόσιου δρόμου σχηματίζει κάθετη στροφή προς τα ανατολικά (σημείο 

Ε1 στο Σχήμα 6.3). Η είσοδος αυτή φέρει μεταλλική πόρτα. 

Σχήμα 6.2: Γενική διάταξη χερσαίων και λιμενικών έργων μαρίνας στο Πηδάλι Σύρου στην υφιστάμενη 
κατάσταση. 
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• της διαμορφωμένης εισόδου στο μέσον του νότιου τμήματος της μαρίνας, στο σημείο 

όπου καταλήγει ο τοίχος αντιστήριξης που οριοθετεί το χώρο χερσαίας απόθεσης 

σκαφών (σημείο Ε2 στο Σχήμα 6.3). Η είσοδος αυτή είναι μικρότερου εύρους και φέρει 

μεταλλική πόρτα. 

• των προσχώσεων που σχηματίστηκαν με την πάροδο των χρόνων από τις αποθέσεις 

φερτών του παρακείμενου ρέματος (σημείο Ε3 στο Σχήμα 6.3). Οι προσχώσεις αυτές 

εκτείνονται σε συνέχεια των επιχώσεων της χερσαίας ζώνης της μαρίνας στο 

νοτιοδυτικό τμήμα αυτής, καθιστώντας εφικτή την πρόσβαση οχημάτων και πεζών. 

 

Ο χερσαίος χώρος της μαρίνας που εκτείνεται μεταξύ του δημόσιου παραλιακού δρόμου και 

των παραλιακών κρηπιδωμάτων είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του περιφραγμένος. Η 

περίφραξη φέρει μεταλλικές πόρτες στις εισόδους στο δυτικό και μέσο του νότιο τμήματος της 

μαρίνας. 

 

Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και το αποχετευτικό δίκτυο της μαρίνας είναι 

συνδεδεμένα με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου Ερμούπολης -Σύρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο χερσαίος χώρος της μαρίνας που εκτείνεται μεταξύ του δημόσιου 

παραλιακού δρόμου και των παραλιακών κρηπιδωμάτων φέρει σχεδόν στο σύνολό του 

διάστρωση σκυροδέματος και χρησιμοποιείται κυρίως για την κυκλοφορία και στάθμευση 

Σχήμα 6.3: Σημερινή πρόσβαση στον χερσαίο χώρο της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 
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οχημάτων. Εντούτοις, δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης, ενώ δεν υπάρχει 

χάραξη εσωτερικού οδικού δικτύου. 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης (δικτύων διανομής ρεύματος) 

Έχει κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο ηλεκτροδότησης της μαρίνας και έχουν τοποθετηθεί τα 

φωτιστικά σώματα. Επιπροσθέτως, έχει τοποθετηθεί Η/Ζ 300 KVA, ικανό να καλύψει τις 

ανάγκες της Μαρίνας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος από την ΔΕΗ. 

 

Εγκατάσταση ύδρευσης 

Έχουν κατασκευαστεί δύο (2) δίκτυα υδροδότησης, ένα (1) ποσίμου και ένα (1) έκπλυσης με 

δύο (2) αντλίες έκαστο, παροχής 10m³/h.  

 

Συλλογή λυμάτων και υγρών αποβλήτων 

Όσον αφορά στη διάθεση των ελαιωδών καταλοίπων και λυμάτων από τα ελλιμενιζόμενα 

σκάφη έχει κατασκευασθεί διπλό δίκτυο κενού (vacuum). Το σύστημα διαθέτει και τις ανάλογες 

αντλίες και δεξαμενές. Επισημαίνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση το εν λόγω δίκτυο δεν 

χρησιμοποιείται. 

 

Πυργίσκοι παροχών στις θέσεις ελλιμενισμού 

Έχουν κατασκευαστεί πενήντα επτά (57) πυργίσκοι παροχών στα σκάφη (pillars). Έχουν 

κατασκευαστεί δίκτυα τηλεφωνίας, ρευματοδότησης και υδροδότησης που τροφοδοτούν το 

σύνολο των πυργίσκων.   

 

Εγκατάσταση πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης 

Έχει κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο πυρανίχνευσης για όλα τα κτίρια, καθώς και αυτόματο 

σύστημα κατάσβεσης CO2 στο κτίριο του Η/Ζ. Το δίκτυο πυρόσβεσης τροφοδοτείται από ένα  

πλήρες αντλητικό συγκρότημα (μία κύρια αντλία 46m³/h και 1 jockey 3m³/h). 

 

Σταθμός ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα  

Ο σταθμός καυσίμων βρίσκεται στο άκρο του προσήνεμου μώλου, όπου και υπάρχει ειδική 

θέση πλαγιοδέτησης σκάφους για ανεφοδιασμό. Ο σταθμός διαθέτει αντλίες και δεξαμενές 

καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 10m³. Επισημαίνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση ο 

σταθμός δεν χρησιμοποιείται. 

 

Εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 

Αναφορικά με την παραλαβή αποβλήτων, η μαρίνα διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 
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• Διπλό δίκτυο κενού (vacuum) για την συλλογή ελαιωδών καταλοίπων και λυμάτων, ενώ 

έχουν επίσης τοποθετηθεί 2 διαχωριστήρες καταλοίπων πετρελαίου. 

• Μικρό αριθμό συρόμενων δοχείων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, για τη συλλογή των 

στερεών απορριμμάτων. 

6.1.3. Διαφοροποιήσεις υφιστάμενων υποδομών τουριστικού λιμένα (μαρίνας) σε σχέση με 

την ισχύουσα χωροθέτηση 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η υφιστάμενη κατάσταση της μαρίνας παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της απόφασης χωροθέτησής της 

(ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996). Οι διαφοροποιήσεις αυτές, που απεικονίζονται στο σχήμα 15.1β, 

εντοπίζονται κυρίως στη διάταξη και έκταση των επιχώσεων για τη διαμόρφωση της χερσαίας 

ζώνης, καθώς και σε μικρότερη κλίμακα στη διάταξη ορισμένων προβλητών. Συγκεκριμένα: 

• Εντοπίζονται επιπρόσθετες των εγκεκριμένων επιχώσεις κατά μήκος του 

βορειοανατολικού τμήματος της μαρίνας με συνέπεια τη μετατόπιση του παραλιακού 

κρηπιδώματος στη θέση αυτή κατά 15 m περίπου προς τη θάλασσα (τα δυτικά), καθώς 

και στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας (στην περιοχή όπου 

εντοπίζονται αποθέσεις φερτών από τη δράση του παρακείμενου ρέματος). 

• Κατά μήκος του προαναφερθέντος βορειοανατολικού κρηπιδώματος της μαρίνας, έχει 

κατασκευασθεί μόνο ο νοτιότερος εγκάρσιος προβλήτας (αντί της προβλεπόμενης από 

τη χωροθέτηση κατασκευής δύο προβλητών). Συνέπεια της προαναφερθείσας 

μετατόπισης του παραλιακού κρηπιδώματος είναι το μειωμένο μήκος του εν λόγω 

προβλήτα. 

• Ο εγκάρσιος προβλήτας στη νότια πλευρά του βορειοανατολικού κρηπιδώματος  έχει 

μετατοπισθεί προς τα νότια, ως συνέπεια της προαναφερθείσας μετατόπισης του 

παραλιακού κρηπιδώματος. 

• Στη δυτική εξωτερική πλευρά του υπήνεμου μώλου, κατασκευάσθηκε εγκάρσιος 

προβλήτας, ο οποίος δεν προβλεπόταν στη χωροθέτηση. 

• Η ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών κατασκευάσθηκε δυτικότερα της 

προβλεπόμενης θέσης της.  

 

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι 

τροποποιήσεις αυτές στον εγκεκριμένο σχεδιασμό κρίθηκαν απαραίτητες κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου για τους εξής λόγους: 

  

1. Η μετατόπιση του βορειοανατολικού παραλιακού κρηπιδώματος κατά 15m προς τη 

θάλασσα κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να μη θιγεί το κτίριο του παλιού 

Τηλεγραφείου. Η πιο πάνω μετατόπιση είχε σαν φυσικό επακόλουθο αφ’ ενός να μην 

κατασκευαστεί ο ένας από τους δύο κάθετους στο κρηπίδωμα αυτό προβλήτες και 
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αφετέρου να μετατοπιστεί κατά τι ο μικρός προβλήτας απέναντι από την 

ανατολικότερη εκ των δύο οκταγωνική νησίδα. 

2. Κατασκευάστηκε ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών στο νοτιοδυτικό άκρο του 

λιμένα. Η θέση αυτή επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη για τη λειτουργία του έργου, 

σε ότι αφορά την κυκλοφορία των τρέιλερ. Επιπροσθέτως, προκειμένου για τον 

ασφαλή και άνετο ελιγμό των τρέιλερ, κρίθηκε απαραίτητη η μικρής κλίμακας επέκταση 

του χερσαίου χώρου στο τμήμα αυτό του λιμένα. 

3. Κατασκευάστηκε μικρού μήκους προβλήτας στην εξωτερική δυτική πλευρά του 

υπήνεμου μώλου του λιμένα, με στόχο να προστατέψει την απόληξη του αγωγού 

υδροληψίας για τις ανάγκες ψύξης του παρακείμενου εργοστασίου της ΔΕΗ. Ο αγωγός 

αυτός υδροληψίας (χαλύβδινος, μεγάλης διαμέτρου) είναι εγκιβωτισμένος στον βυθό 

και απολήγει στη θέση του εν λόγω προβλήτα. 

 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, εντοπίσθηκαν και διαφορές στη χάραξη του υφιστάμενου 

δημόσιου δρόμου σε σχέση με την απεικόνιση του στο σχέδιο που συνοδεύει την απόφαση 

χωροθέτησης. Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση 

της μαρίνας, εντοπίζονται εντός των ορίων των χωροθετημένων Ο.Τ. αυτής, κτίσματα που 

σύμφωνα με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου δεν ανήκουν στη μαρίνα. Επισημαίνεται ότι 

τα κτίρια αυτά αφορούν σε προϋπάρχουσες παραλιακές εκτάσεις και όχι σε επιχώσεις.  

 

Λόγω των ανωτέρω διαφοροποιήσεων,  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προώθησε με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2971/2001 τη διαδικασία νομιμοποίησης επιχώσεων συνολικού 

εμβαδού 2.215m2 (ήτοι των επιχώσεων που προέκυψαν από τη μετατόπιση του 

βορειοανατολικού παραλιακού κρηπιδώματος κατά 15m προς τη θάλασσα, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω), Η εν λόγω διαδικασία νομιμοποίησης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. 

6.1.4. Γενική περιγραφή προτεινόμενης τροποποίησης χωροθέτησης Μαρίνας στη θέση 

Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

Η παρούσα τροποποίηση χωροθέτησης αφορά στην οργάνωση και εκσυγχρονισμό των 

υφιστάμενων υποδομών της Μαρίνας στη θέση «Πηδάλι» της Ερμούπολης Σύρου και έγινε με 

γνώμονα τόσο την άρτια λειτουργία της μαρίνας όσο και την αρμονική ένταξη της στο 

παραλιακό μέτωπο της περιοχής.  

 

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την αναδιάταξη των λιμενικών έργων και κυρίως την 

κατασκευή νέου προσήνεμου και υπήνεμου μώλου, καθώς και την ανάπτυξη όλων των 

αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών προς τους χρήστες και επισκέπτες της. Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του 
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περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η 

διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. 

 

 

Η πρόσδεση (πρυμνοδέτηση) των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο της μαρίνας θα γίνεται στα 

παραλιακά κρηπιδώματα και εκατέρωθεν του νέου υπήνεμου μώλου και των προβλητών 

(σταθερών και πλωτού). Με βάση την ανωτέρω διάταξη δημιουργούνται συνολικά 167 θέσεις 

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40m, η κατανομή των οποίων παρουσιάζεται 

αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 6.5: Κατανομή θέσεων ελλιμενισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΕΣΗΣ (m) 
ΘΕΣΗΣ 

(m) 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ% 

II (8-10m) 10,0 3,50 21 12,57 

III (10-12m) 12,0 4,00 26 15,57 

IV (12-15m) 15,0 4,50 11 6,59 

V (15-18m) 18,0 5,30 10 5,99 

VI (18-21m) 21,0 6,00 42 25,15 

VII (21-25m) 25,0 7,00 27 16,17 

VIII (25-30m) 30,0 7,70 14 8,38 

IX (30-35m) 35,0 8,50 12 7,19 

X (35-40m) 40,0 9,00 4 2,40 

  ΣΥΝΟΛΟ  167 100,00% 

 

Σε όλες τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών προβλέπεται παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

δικτύου επικοινωνιών, καθώς και εγκατάσταση πυρόσβεσης (προβλέπεται η αξιοποίηση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος με τη 

συντήρησή τους και επέκτασή τους όπου απαιτείται). Ακόμη, θα παρέχονται υπηρεσίες 

τηλεφώνου και δυνατότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο. Στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου, 

θα τοποθετηθούν οι αντλίες για τον ανεφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα και οι αντλίες για 

την απάντληση των λυμάτων και των ακαθάρτων ελαίων και σεντινόνερων από τα σκάφη 

(σταθμός καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων). Για το σκοπό αυτό διαμορφώνεται θέση για 

την παραβολή σκάφους στην ανατολική πλευρά του ακρομωλίου. Στη θέση αυτή θα 

διαμορφωθεί και η αναγκαία κτιριακή εγκατάσταση (επιφάνειας 10 m2) για τις λειτουργικές 

ανάγκες του σταθμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων. Στον χερσαίο χώρο της μαρίνας, 

πλησίον της ρίζας του προσήνεμου μώλου θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την τοποθέτηση 

υπόγειων δεξαμενών καυσίμων και καταλοίπων. 
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Στο ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης προβλέπεται η κατασκευή νηοδόχου και ράμπας 

ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, σε άμεση επαφή με τον χώρο χερσαίας απόθεσης και 

συντήρησης σκαφών. 

 

Επίσης, στο άκρο του κεντρικού προβλήτα της μαρίνας προβλέπεται μια θέση για τον 

ελλιμενισμό σκάφους του Λιμενικού Σώματος.  

 

Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης της μαρίνας είναι περίπου 24 στρέμματα και 

περιλαμβάνει τις υφιστάμενες και τις νέες προβλεπόμενες επιχώσεις. Επί της χερσαίας ζώνης 

αναπτύσσονται οι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας στεγασμένοι και 

υπαίθριοι χώροι. 

 

Η πρόσβαση στη χερσαία ζώνη της μαρίνας θα γίνεται όπως και σήμερα μέσω του δημόσιου 

δρόμου που συνδέει την πόλη της Ερμούπολης με τις περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

νησιού, και οδεύει παράλληλα με το όριο της μαρίνας. Διαμορφώνονται κατάλληλα και 

διατηρούνται και οι τρείς (3) είσοδοι της μαρίνας που υφίστανται και σήμερα. 

 

6.2. Αναλυτική περιγραφή έργων προτεινόμενης τροποποίησης χωροθέτησης 

6.2.1. Έργα θαλάσσιας ζώνης 

Η γενική διάταξη των λιμενικών έργων, καθώς και τo νέo όριo της θαλάσσιας ζώνης της 

μαρίνας δίνονται στο συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2. Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας 

Χ62Χ63Χ64… Χ77Χ1Θ1Θ2Θ3 Θ4Χ62 έχει συνολική επιφάνεια 70.049m2. Στη συνέχεια δίνεται 

αναλυτική τεχνική περιγραφή των λιμενικών έργων. 

 

Προσήνεμος μώλος 

Ο υφιστάμενος προσήνεμος μώλος καθαιρείται και κατασκευάζεται νέος, σε απόσταση 60m 

περίπου προς τα βόρεια. Ο νέος προσήνεμος μώλος, συνολικού μήκους 100m περίπου, 

κατασκευάζεται εγκάρσια στο ανατολικό κρηπίδωμα της μαρίνας και παράλληλα με το 

ευθύγραμμο τμήμα του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου. 

 

Ο νέος προσήνεμος μώλος θα έχει μεικτή διατομή, δηλαδή εσωτερικά κρηπιδώματα για την 

παραβολή των σκαφών και εξωτερικά θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους.  

 

Εσωτερικά του προσήνεμου μώλου, το κρηπίδωμα θα έχει συνολικό ωφέλιμο μήκος 100.m 

περίπου, ωφέλιμο βάθος προ αυτού -4,00m και στάθμη κυκλοφορίας +1,30m. Το πλάτος του 

θα είναι 10m. Κατασκευάζεται από κυψελωτούς τεχνητούς ογκολίθους, με έγχυτη επί τόπου 
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ανωδομή. Για την έδραση του κρηπιδώματος θα απαιτηθεί εκσκαφή του πυθμένα, στη 

συνέχεια θα διαστρωθεί λιθορριπή έδρασης κατάλληλου ατομικού βάρους, πάνω στην οποία 

θα εδραστούν οι στήλες των τεχνητών ογκολίθων. Στον πόδα των κρηπιδωμάτων 

τοποθετούνται ογκόλιθοι προστασίας ποδός από σκυρόδεμα για προστασία από υποσκαφή 

και έμπροσθεν αυτών, στρώση θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους κατάλληλου ατομικού 

βάρους για την προστασία των ογκολίθων ποδός και της λιθορριπής έδρασης. Στο προς τα 

ανοικτά άκρο της ανωδομής θα κατασκευαστεί προστατευτήριος τοίχος από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με στάθμη στέψης +2,00m. 

 

Η θωράκιση αποτελείται από εξωτερική στρώση φυσικών ογκολίθων κατάλληλου ατομικού 

βάρους και πυρήνα από λιθορριπή κατάλληλου ατομικού βάρους. Μεταξύ της λιθορριπής και 

της στρώσης φυσικών ογκολίθων θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα κατάλληλης ελκτικής 

ικανότητας. Η στάθμη στέψης της θωράκισης του μώλου θα είναι +2,00m. Το πλάτος της 

στέψης της θωράκισης θα είναι 3,00m, ενώ η κλίση του πρανούς 2:3 (κατακόρυφο:οριζόντιο). 

Στον πόδα αντιστήριξης του έργου τοποθετούνται φυσικοί ογκόλιθοι κατάλληλου ατομικού 

βάρους, ικανοί να αντέξουν στη κυματική δράση. Η θωράκιση του προσήνεμου μώλου 

επεκτείνεται προς τα ανατολικά σε μήκος 70m περίπου προ της βραχώδους ακτής στη θέση 

αυτή. Όπισθεν της επέκτασης της θωράκισης  πραγματοποιείται επίχωση για τη δημιουργία 

χερσαίου χώρου. 

 

Υπήνεμος μώλος- κυματοθραύστης 

Το καμπύλο τμήμα του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου καθαιρείται, ενώ διατηρείται το 

υπόλοιπο τμήμα του σχήματος Γ και συνολικού μήκους 160m περίπου (τμήμα με διεύθυνση 

Β-Ν μήκους 79m και τμήμα με διεύθυνση Α-Δ μήκους 81m περίπου).  

 

Σε επέκταση του υφιστάμενου τμήματος με διεύθυνση Β-Ν κατασκευάζεται νέος υπήνεμος 

μώλος σχήματος Γ. Το πρώτο τμήμα του με διεύθυνση Β-Ν38 ,  θα έχει μήκος περίπου 100m 

και μέσο πλάτος 11m. Το δεύτερο τμήμα του νέου προσήνεμου μώλου με διεύθυνση Α-Δ (ήτοι 

κάθετα στο πρώτο τμήμα) θα έχει μήκος περίπου 115m και πλάτος 10m. Η στάθμη 

κυκλοφορίας στο νέο τμήμα θα είναι +1,30m, ενώ στο υπόλοιπο θα διατηρηθεί η υφιστάμενη 

+1,10μ. Στην απόληξη του νέου υπήνεμου μώλου διαμορφώνεται διαπλάτυνση διαστάσεων 

20x25m περίπου, όπου θα κατασκευαστεί ο σταθμός καυσίμων και παραλαβής ελαιωδών 

καταλοίπων. Επιπλέον, δημιουργείται ικανός χώρος για ελιγμούς οχημάτων. 

 

 
38  Διευκρινίζεται ότι το τμήμα αυτό του νέου υπήνεμου μώλου θα κατασκευαστεί σε επαφή με τα 
προβλεπόμενα νέα λιμενικά έργα του υπό έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) του 
Λιμένα Ερμούπολης Σύρου. 
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Τα κρηπιδώματα του υπήνεμου μώλου θα έχουν ωφέλιμο βάθος προ αυτών -4,00m και 

στάθμη κυκλοφορίας +1,30m. Ο νέος υπήνεμος μώλος κατασκευάζεται από κυψελωτούς 

τεχνητούς ογκολίθους, με έγχυτη επί τόπου ανωδομή. Για την έδραση του κρηπιδώματος θα 

απαιτηθεί εκσκαφή του πυθμένα, στη συνέχεια θα διαστρωθεί λιθορριπή έδρασης κατάλληλου 

ατομικού βάρους, πάνω στην οποία θα εδραστούν οι στήλες των τεχνητών ογκολίθων. Στον 

πόδα των κρηπιδωμάτων (με εξαίρεση τη δυτική πλευρά του υπήνεμου μώλου 39 )  

τοποθετούνται ογκόλιθοι προστασίας ποδός από σκυρόδεμα για προστασία από υποσκαφή 

και έμπροσθεν αυτών, στρώση θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους κατάλληλου ατομικού 

βάρους για την προστασία των ογκολίθων ποδός και της λιθορριπής έδρασης. Σημειώνεται 

πως σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα από το Master Plan του Λιμένα Σύρου λιμενικά 

έργα κατασκευαστούν πριν ή ταυτόχρονα με τον νέο υπήνεμο μώλο, η μέθοδος κατασκευής 

του υπήνεμου μώλου θα προσαρμοστεί κατάλληλα.  

 

Η διάταξη και τεχνολογία κατασκευής των δύο μώλων προσφέρει ασφαλή και άνετο είσπλου 

και έκπλου στα σκάφη και συμβάλει στην απομείωση κυματικής διαταραχής που τυχόν 

εισέρχεται στη λιμενολεκάνη της μαρίνας. 

 

Παραλιακά κρηπιδώματα 

Τα υφιστάμενα παραλιακά κρηπιδώματα διατηρούνται ως έχουν, εκτός του νοτιοανατολικού, 

καμπύλου σχήματος, μπροστά από το οποίο θα πραγματοποιηθεί επίχωση και κατασκευή 

νέου κρηπιδώματος μήκους 81m περίπου. Το νέο αυτό παραλιακό κρηπίδωμα θα 

κατασκευαστεί από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα και έγχυτη επί τόπου 

ανωδομή, με στάθμη κυκλοφορίας όσο και αυτή των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, +1,10μ. 

 

Επίσης, θα κατασκευαστεί νέο παραλιακό κρηπίδωμα σε συνέχεια του υφιστάμενου μέχρι και 

τη ρίζα του νέου προσήνεμου μώλου μήκους 60m περίπου. Το νέο αυτό παραλιακό 

κρηπίδωμα  θα κατασκευαστεί από κυψελωτούς Τ.Ο. και έγχυτη επί τόπου ανωδομή, με 

στάθμη κυκλοφορίας +1,30μ. 

 

Το ωφέλιμο βάθος προ όλων των κρηπιδωμάτων θα διαμορφωθεί στα -4,00μ. Η έδραση των 

ογκολίθων (τεχνητών ή συμπαγών) θα γίνει σε λιθορριπή κατάλληλου ατομικού βάρους, πίσω 

δε από τον κρηπιδότοιχο θα διαστρωθεί λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος και στη 

συνέχεια θα διαστρωθεί υλικό επίχωσης για τη δημιουργία των χερσαίων χώρων. Στον πόδα 

των κρηπιδωμάτων τοποθετούνται ογκόλιθοι προστασίας ποδός από σκυρόδεμα για 

 
39 Σημειώνεται ότι στη δυτική πλευρά του υπήνεμου μώλου δεν τοποθετούνται ογκόλιθοι προστασίας 
ποδός, καθώς η πλευρά αυτή του υπήνεμου μώλου προβλέπεται να κατασκευασθεί σε επαφή με τα 
προβλεπόμενα νέα λιμενικά έργα του υπό έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) του 
Λιμένα Ερμούπολης Σύρου. 
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προστασία από υποσκαφή. Επίσης, θα συμπληρωθούν/αντικατασταθούν όπου απαιτείται οι 

ογκόλιθοι προστασίας ποδός προ των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων.   

 

Καθαιρέσεις 

Για τον ασφαλή και άνετο πλου των σκαφών εντός της λιμενολεκάνης θα πραγματοποιηθεί 

όπως προαναφέρθηκε, καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 

περίπου 130m και του καμπύλου  τμήματος του υπήνεμου μώλου μήκους περίπου 60m.  

 

Επιπλέον, καθαιρούνται οι κάτωθι προβλήτες: 

- Προβλήτας μήκους 72,5m που βρίσκεται νότια του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου 

- Προβλήτες μήκους 26,8m και 36m που είναι εγκάρσιοι στη δυτική πλευρά του κεντρικού 

προβλήτα της μαρίνας 

- Προβλήτες  μήκους 27,5m και 10,5m που βρίσκονται προ του προβλεπόμενου νέου 

παραλιακού κρηπιδώματος για τη διαμόρφωση του χώρου χερσαίας απόθεσης και 

συντήρησης σκαφών. 

 

Το σύνολο των καθαιρούμενων έργων απεικονίζεται στο σχήμα 15.1.γ. 

 

Προβλήτες 

Διατηρούνται τρεις από τους υφιστάμενους προβλήτες, στο νότιο και στο ανατολικό παραλιακό 

κρηπίδωμα. Επιπλέον, θα ποντισθούν δύο (2) πλωτοί προβλήτες. Ο ένας, μήκους 36m  θα 

ποντισθεί σε επέκταση του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου και ο δεύτερος, μήκους 60m θα 

ποντισθεί στο νότιο παραλιακό κρηπίδωμα, σε απόσταση 42m από το νέο νοτιοανατολικό 

κρηπίδωμα. Έκαστος προβλήτας θα αποτελείται από πλωτά στοιχεία πλάτους 3,0 m και 

μήκους 12,0 m. Η πρόσβαση στους πλωτούς προβλήτες θα γίνεται με ειδική γέφυρα 

(πασαρέλα). Η γέφυρα θα είναι σταθερά συνδεδεμένη πάνω στον υφιστάμενο υπήμενο μώλο 

και στον κρηπιδότοιχο αντίστοιχα, ενώ θα κυλίεται με τροχούς στο άλλο άκρο της, προς την 

πλευρά του πλωτού προβλήτα.  

 

Η στερέωση του πλωτού προβλήτα θα γίνει με τη χρήση αγκυροβολίων στα οποία ο 

προβλήτας θα προσδεθεί με αλυσίδες. Τα αγκυροβόλια θα είναι ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 

ποντισμένοι στον πυθμένα της θάλασσας. 

 

Οι πλωτοί προβλήτες θα είναι εξοπλισμένοι με δέστρες για την πρόσδεση των σκαφών. 

 

Δέστρες – Μόνιμα αγκυροβόλια σκαφών 
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Όλα τα μέτωπα πρόσδεσης σκαφών (νέα παραλιακά κρηπιδώματα, υφιστάμενα νότια 

παραλιακά κρηπιδώματα, υφιστάμενος προβλήτας, πλωτοί προβλήτες) θα εξοπλισθούν με 

κατάλληλες δέστρες και κρίκους για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών. 

 

Τα σκάφη θα προσδένονται προς μεν την πλευρά του κρηπιδώματος στις δέστρες, προς δε 

την πλευρά της θάλασσας στα μόνιμα αγκυροβόλια (ρεμέτζα) που θα δημιουργηθούν. Τα 

μόνιμα αγκυροβόλια θα δημιουργηθούν με πρόσδεση πάνω στην αλυσίδα “μάνα”, η οποία θα 

συνδέει είτε τους τεχνητούς ογκολίθους που θα ποντισθούν ειδικά για τη δημιουργία ρεμέτζων. 

Η σύνδεση πάνω στην αλυσίδα “μάνα” θα γίνει με αλυσίδα και στη συνέχεια με βυθιζόμενο 

σχοινί νάιλον. 

 

Βυθοκορήσεις 

Προκειμένου για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους πραγματοποιείται 

εκβάθυνση τοπικά όπου αυτή απαιτείται στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέχρι τη στάθμη 

των -4,00m.  

 

Υποδομές ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών 

Στο νέο νοτιοανατολικό κρηπίδωμα προβλέπεται η διαμόρφωση των υποδομών 

ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, έτσι ώστε αυτές να βρίσκονται προ του προβλεπόμενου 

χώρου χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών. Οι εν λόγω υποδομές θα περιλαμβάνουν 

νηοδόχο για σκάφη έως 25m, καθώς και ράμπα για μικρότερα σκάφη. Στη ράμπα θα γίνεται 

χρήση του τρέιλερ του σκάφους, ενώ για την ανέλκυση/καθέλκυση των σκαφών στη νηοδόχο 

θα χρησιμοποιείται travel lift κατάλληλης ανυψωτικής δύναμης. Ο σχεδιασμός των εν λόγω 

υποδομών θα οριστικοποιηθεί στα πλαίσια των οριστικών μελετών της μαρίνας. 

6.2.2. Έργα χερσαίας ζώνης 

Στα πλαίσια της προτεινόμενης τροποποίησης χωροθέτησης διαμορφώνεται, η σχεδόν 

αναξιοποίητη μέχρι σήμερα, χερσαία ζώνη της μαρίνας. Κατασκευάζονται οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, 

αξιοποιούνται τα υφιστάμενα δίκτυα Η/Μ παροχών και διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος. 

Επιπλέον, ορίζονται οικοδομικά τετράγωνα με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς 

δόμησης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και 

των υπόλοιπων χρήσεων και λειτουργιών στο χερσαίο χώρο της μαρίνας. 

 

Όπως φαίνεται στo συνημμένo Σχέδιo 385-ΜΠΕ-2, η χερσαία ζώνη της μαρίνας οριοθετείται 

στο νότιο τμήμα από την υφιστάμενη περίφραξη, νοτιοδυτικά και δυτικά από τον υφιστάμενο 
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δημόσιο δρόμο και το χωματόδρομο που οδηγεί προς το κτίριο του παλιού Τηλεγραφείου και 

βορειοδυτικά από την υφιστάμενη περίφραξη με το εν λόγω κτίσμα. 

 

Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης Χ1Χ2Χ3Χ4...Χ75Χ76Χ77Χ1 διαμορφώνεται σε 

24.023m2, συμπεριλαμβανομένων και των νέων προβλεπόμενων επιχώσεων (στο ανατολικό 

και βορειοανατολικό τμήμα της μαρίνας) επιφάνειας 5.577 m2.  

 

Οι βασικοί στόχοι του προτεινόμενου ανασχεδιασμού της χερσαίας ζώνης της μαρίνας είναι: 

 

- Η αξιοποίηση ολόκληρης της διατιθέμενης, σχετικά περιορισμένης σε έκταση και επιμήκους 

ιδιαίτερα «στενού» σχήματος χερσαίας ζώνης, με κατάλληλη οργάνωση των διαφορετικών 

χρήσεων και λειτουργιών, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και ασυμβατότητες. 

- Η δημιουργία κτιριακών συνθέσεων συνδυασμένων με ελεύθερους χώρους και ζώνες 

πρασίνου, που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική και θα εντάσσονται αρμονικά στο 

φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής. 

- Η κατάλληλη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων που μπορεί να δημιουργήσουν όχληση στους 

πελάτες και στους επισκέπτες της μαρίνας (π.χ. χερσαία απόθεση σκαφών). 

- Η διαμόρφωση ασφαλούς οδικής πρόσβασης και εσωτερικής οδικής κυκλοφορίας, καθώς και 

ικανού αριθμού θέσεων μόνιμης ή προσωρινής στάθμευσης οχημάτων. 

 

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης (βλ. 

συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2) συνοψίζονται στα εξής: 

▪ Η κύρια είσοδος οχημάτων της μαρίνας διαμορφώνεται στο μέσον του νότιου τμήματος της 

μαρίνας (στη θέση όπου υφίσταται και σήμερα). 

▪ Στο δυτικό τμήμα της μαρίνας, διαμορφώνεται, μία δευτερεύουσα είσοδος οχημάτων 

(ελαφρά μετακινημένη σε σχέση με τη θέση όπου υφίσταται και σήμερα), για την 

εξυπηρέτηση των οχημάτων που κινούνται στο δυτικό τμήμα της μαρίνας και την άμεση 

στάθμευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της μαρίνας. Η είσοδος στη θέση αυτή γίνεται 

μέσω αδιαμόρφωτης έκτασης της καθορισμένης Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ερμούπολης. 

▪ Λόγω του περιορισμένου πλάτους της χερσαίας ζώνης, διαμορφώνεται ένας βασικός 

οδικός άξονας κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος διατρέχει όλη τη χερσαία ζώνη. 

Στο νότιο τμήμα της μαρίνας διέρχεται έμπροσθεν των κτιριακών εγκαταστάσεων με 

δυνατότητα αναστροφής στο τέλος του παραλιακού κρηπιδώματος, στο δυτικό άκρο της 

μαρίνας. Ομοίως, στο ανατολικό τμήμα είναι διπλής κατεύθυνσης με δυνατότητα 

αναστροφής στο τέλος του παραλιακού κρηπιδώματος στο βόρειο άκρο της μαρίνας. 

▪ Κατά μήκος του μεγαλύτερου τμήματος του οδικού άξονα και εκατέρωθεν αυτού 

διαμορφώνονται θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πελατών/ επισκεπτών της 

μαρίνας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται κατάλληλα κατανεμημένοι στη χερσαία ζώνη 
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χώροι στάθμευσης, τόσο κοντά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και πλησίον της δυτικής 

εισόδου της μαρίνας, καθώς και στο βορειανατολικό άκρο αυτής. 

▪ Στο κεντρικό τμήμα της χερσαίας ζώνης αναπτύσσονται οι κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις 

της μαρίνας, που περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, ξενώνα, εστιατόριο/αναψυκτήριο, 

καταστήματα (συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου super market), γραφεία, 

αποθήκες και χώρους υγιεινής. Προβλέπονται υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι (πέργκολες) 

και χώροι περιπάτου. Μάλιστα χρήσεις όπως οι αποθήκες, οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 

και οι χώροι υγιεινής για τους επιβαίνοντες στα σκάφη χωροθετούνται στο δυτικό πιο 

απομακρυσμένο τμήμα της μαρίνας. 

▪ Στο κέντρο του κεντρικού προβλήτα, χωροθετείται κτίριο εστιατορίου/αναψυκτηρίου, 

παρέχοντας ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και τα ελλιμενιζόμενα σκάφη της μαρίνας. 

▪ Στο νοτιοανατολικό τμήμα της μαρίνας, διαμορφώνεται ο χώρος χερσαίας απόθεσης και 

συντήρησης σκαφών. Στην άμεση γειτονία αυτού βρίσκεται η νηοδόχος και η ράμπα 

ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών. 

▪ Βορειότερα, στο μικρό πλάτωμα που φέρει η χερσαία ζώνη στη θέση αυτή, χωροθετείται 

το κτίριο του πύργου ελέγχου. Στο ίδιο κτίσμα προβλέπονται και χώροι Η/Μ 

εγκαταστάσεων και συγκρότημα χώρων υγιεινής.  

▪ Έχουν προβλεφθεί χώροι πρασίνου, όπου υπήρχε δυνατότητα. 

6.3. Λοιπά στοιχεία σχεδιασμού του έργου 

6.3.1. Κτιριακές υποδομές – Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης 

Λόγω του επιμήκους σχήματος της χερσαίας ζώνης τόσο στο νότιο όσο και στο ανατολικό της 

τμήμα, στη χερσαία ζώνης της μαρίνας ορίζονται πέντε (5) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ). 

Συγκεκριμένα:  

 

• Το Ο.Τ.1 βρίσκεται στο κέντρο του ανατολικού τμήματος της χερσαίας ζώνης, στο μικρό 

πλάτωμα που φέρει η χερσαία ζώνη στη θέση αυτή,  και αφορά σε  λειτουργικές χρήσεις 

της μαρίνας, καθώς περιλαμβάνει το κτίριο του πύργου ελέγχου, συγκρότημα χώρων 

υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ. 

• Το Ο.Τ.2 βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, μεταξύ της 

κεντρικής και δυτικής βοηθητικής εισόδου οχημάτων, και αφορά σε λειτουργικές 

χρήσεις της μαρίνας (κτίριο διοίκησης, χώροι υγιεινής, αποθήκες κλπ.) και χρήσεις 

τουρισμού και αναψυχής (ξενώνας, χώροι εστίασης κλπ.), ενώ περιλαμβάνει στο δυτικό 

της τμήμα και εκτεταμένο χώρο στάθμευσης. 

• Το Ο.Τ.3 βρίσκεται βόρεια του ανωτέρω Ο.Τ.2, καταλαμβάνοντας το κεντρικό τμήμα 

του κεντρικού εγκάρσιου προβλήτα της μαρίνας, και περιλαμβάνει χώρους εστίασης. 
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• Το Ο.Τ.4 βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και 

εκτείνεται κυρίως επί των νέων προβλεπόμενων επιχώσεων στη θέση αυτή. Το Ο.Τ.4 

περιλαμβάνει το χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών όπου 

προβλέπεται και η κατασκευή υπόστεγου. Λόγω της όδευσης του εσωτερικού οδικού 

δικτύου της μαρίνας, το Ο.Τ. 4 διακρίνεται σε δύο τμήματα, το Ο.Τ. 4α που αφορά στον 

κύριο και μεγαλύτερο χώρο χερσαίας απόθεσης και το Ο.Τ. 4β που αφορά σε μικρότερο 

χώρο παρά την κύρια είσοδο της μαρίνας. Στο Ο.Τ. 4β τοποθετείται και το φυλάκιο 

εισόδου της μαρίνας. 

• Το Ο.Τ. 5 βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης και εκτείνεται επί 

των νέων προβλεπόμενων επιχώσεων στη θέση αυτή. Το Ο.Τ. 5 περιλαμβάνει 

αναψυκτήριο και χώρους υγιεινής, καθώς και θέσεις στάθμευσης. 

 

Προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών της μαρίνας σε κτιριακές υποδομές, η μέγιστη 

επιτρεπόμενη δόμηση στη χερσαία ζώνη ανέρχεται σε 2.650m2 και δύναται να περιλαμβάνει: 

 

• Φυλάκιο εισόδου 

• Πύργο ελέγχου 

• Γραφείο διοίκησης και υπηρεσιών (λιμενικός σταθμός, τελωνείο, ιατρείο κλπ.) και χώρο 

προσωπικού μαρίνας 

• Κτίριο καταστημάτων και γραφείων (κατάστημα ναυτιλιακών ειδών, εμπορικά 

καταστήματα, super market, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών κλπ.) 

• Εστιατόριο/ Αναψυκτήρια-μπαρ με υπαίθριους χώρους (πέργκολες) 

• Ξενώνα/ Ξενοδοχείο 

• Κτίρια με αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων (υποσταθμοί, 

αντλιοστάσια κλπ.) και βοηθητικούς χώρους 

• Συγκροτήματα χώρων υγιεινής με WC, ντους, πλυντήρια κλπ. 

• Θέσεις στάθμευσης οχημάτων 

• Υπαίθριο χώρο χερσαίας απόθεσης σκαφών και υπόστεγο συντήρησης (στο οποίο 

δύνανται επίσης να στεγάζονται εργαστήρια, γραφείο, χώροι υγιεινής) 

• Ζώνες πρασίνου 

 

Οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων της μαρίνας θα περιλαμβάνουν υποσταθμούς, αντλιοστάσιο, 

εγκατάσταση πυρόσβεσης, χώρο φύλαξης αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, αποθηκευτικούς 

χώρους και κάθε άλλη συναφή υποδομή, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία των Η/Μ 

εγκαταστάσεων και δικτύων της μαρίνας. Επίσης, οι χώροι αυτοί δύνανται να περιλαμβάνουν 

μονάδα αφαλάτωσης για τις ανάγκες υδροδότησης της μαρίνας και κυρίως των σκαφών.  
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Επιπλέον, προβλέπεται δόμηση 50m2 εκτός των οικοδομικών τετραγώνων (εντός ζώνης 

αιγιαλού και παραλίας ή/και επί λιμενικών έργων), η οποία αφορά σε ειδικές χρήσεις, όπως ο 

σταθμός καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων σκαφών, στο υφιστάμενο παρατηρητήριο, 

αποθηκευτικοί χώροι, Η.Μ εγκαταστάσεις κλπ., που απαιτείται να γειτνιάζουν με το χώρο 

ελλιμενισμού. 

 

Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα κτίρια που σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες που θα 

εκπονηθούν δεν δύνανται να ενσωματωθούν στον προτεινόμενο σχεδιασμό, θα καθαιρεθούν. 

Ο υφιστάμενος σταθμός καυσίμων καθαιρείται, καθώς βρίσκεται επί του προς καθαίρεση 

υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και κατασκευάζεται νέος στο ακρομώλιο του υπήνεμου 

μώλου. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή της δόμησης ανά χρήση.  

 
Πίνακας 6.6: Ενδεικτική κατανομή της δόμησης ανά χρήση 

Κτίριο – χρήση 
Δόμηση 

(m2) 

Θέση 

Πύργος ελέγχου 60 Ο.Τ. 1 

Συγκροτήματα χώρων υγιεινής 230,0 Ο.Τ. 2 και 5 

Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 180,0 Ο.Τ. 1 και 2 

Καταστήματα/ κατάστημα ναυτιλιακών 
ειδών / Super market 

250,0 
Ο.Τ. 2 

Εστιατόρια/ Αναψυκτήρια 450,0 Ο.Τ. 2, 3 και 5  

Γραφεία 80,0 Ο.Τ. 2 

Ξενώνας / Ξενοδοχείο 600,0 Ο.Τ. 2 

Αποθήκες γενικής χρήσης  
(υφιστάμενο κτίριο) 

106,5 
Ο.Τ. 2 

Κτίριο διοίκησης και υπηρεσιών 160,0 Ο.Τ. 2 

Αποθηκευτικοί χώροι πελατών 80,0 Ο.Τ. 2 

Αποθήκες εργαλείων (υφιστάμενο κτίριο) 45,0 Ο.Τ. 2 

Υπόστεγο συντήρησης σκαφών 300 Ο.Τ. 4α 

Φυλάκιο εισόδου 10,0 Ο.Τ. 4β  

Σταθμός καυσίμων και παραλαβής 
καταλοίπων 

10,0 
Επί λιμενικών έργων 

Παρατηρητήριο 19,63 Επί λιμενικών έργων 

ΣΥΝΟΛΟ  2.581,13  
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Στα πλαίσια των ανωτέρω διατηρείται ο χαμηλός συντελεστής δόμησης εντός της μαρίνας (με 

την προτεινόμενη τροποποίηση ανέρχεται σε 0,12 και με την ισχύουσα χωροθέτηση είναι 0,1). 

Επίσης, δεδομένου του επιμήκους και ιδιαίτερα «στενού» σχήματος της χερσαίας ζώνης, όπως 

αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα πραγματικά δεδομένα (περιορισμός χερσαίας ζώνης κατάντι 

του παραλιακού δρόμου, εξαίρεση κτισμάτων που δεν ανήκουν στο ΔΛΤ Σύρου), και κατ’ 

επέκταση το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος των διαμορφούμενων Ο.Τ. (ιδίως των Ο.Τ. 1 και 3 σε 

αντίθεση με την ισχύουσα χωροθέτηση όπου το εμβαδόν των Ο.Τ. ήταν πολύ μεγαλύτερο) το 

μέγιστο ποσοστό κάλυψης εντός των Ο.Τ. διαμορφώνεται αναλόγως. Επίσης, προκειμένου για 

τον άρτιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τόσο των κτιριακών υποδομών όσο και του περιβάλλοντός 

χώρου καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ορισμένων κτιρίων σε όροφο (όπως ο ξενώνας). 

Συνεπώς, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μειώνεται στα 5,0m + ύψος στέγης (από 

το επιτρεπόμενο ύψος των 5,8m της ισχύουσας χωροθέτησης), με εξαίρεση το 15% της 

δόμησης που μπορεί να ανέρχεται στα 8,0m + ύψος στέγης, καθώς και το πύργο ελέγχου που 

μπορεί να ανέρχεται στα 10,0m και το υπόστεγο συντήρησης σκαφών που θα ανέρχεται σε 

10,0m. 

 

Επομένως, στα πλαίσια της του προτεινόμενου ανασχεδιασμού της χερσαίας ζώνης, 

διατηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την έγκριση χωροθέτησης χρήσεις γης, ενώ 

αναπροσαρμόζονται οι επιφάνειες των οικοδομικών τετραγώνων, οι συντελεστές δόμησης και 

κάλυψης και για ορισμένες χρήσεις το επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, έτσι 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, του θαλάσσιου 

τουρισμού με σκάφη αναψυχής, αλλά και στη διάταξη της χερσαίας ζώνης όπως αυτή τελικά 

διαμορφώθηκε. 

 

Στνο σχετικό πίνακα του ρυμοτομικού σχεδίου της μαρίνας καθορίζονται οι όροι και 

περιορισμοί δόμησης για κάθε οικοδομικό τετράγωνο μαζί με τις χρήσεις που επιτρέπεται να 

περιλαμβάνει σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση.  

 

Επιπλέον, στον εν λόγω πίνακα αναγράφονται και οι ειδικές χρήσεις που είναι δυνατόν να 

χωροθετηθούν εκτός Ο.Τ., συγκεκριμένα: 

 

- εκτός Ο.Τ. αλλά εντός της χερσαίας ζώνης (περιλαμβανομένης της ζώνης αιγιαλού και 

παραλίας), 

- επί των λιμενικών έργων. 

 

Οι χρήσεις αυτές, όπως ο σταθμός καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων σκαφών, το 

παρατηρητήριο,, αποθηκευτικοί χώροι, Η.Μ εγκαταστάσεις κλπ., απαραίτητες για την άρτια 

λειτουργία της μαρίνας, χωροθετούνται και εκτός Ο.Τ. λόγω του χαρακτήρα της λειτουργίας 
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που εξυπηρετούν, π.χ. ο σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων 

σκαφών πρέπει να διαμορφωθεί σε επαφή με καθορισμένη θέση ελλιμενισμού, ο 

αποθηκευτικός χώρος για τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό πρέπει να είναι στην εγγύτητα της 

εισόδου της λιμενολεκάνης.  

 

Με βάση τη συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση εντός της μαρίνας (εντός και εκτός Ο.Τ.), 

προκύπτει ο συντελεστής δόμησης επί της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ο οποίος έχει ως εξής:  

 

Συνολικό εμβαδόν χερσαίας ζώνης μαρίνας :                           24.023 m2  

Μέγιστο συνολική επιφάνεια επιτρεπόμενης δόμησης:                   2.700 m2 

Συντελεστής δόμησης επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης της μαρίνας:       

                            2.700 / 24.023 = 0,12 < 0,20 

 
Πίνακας 6.7: Χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σϋρου 
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Ο.Τ. 1 189 70 110 

5,0 μ. + ύψος στέγης  
 

10,0 μ. για τον 
πύργο ελέγχου 

 
(από οριστικές 
διαμορφωμένες 

στάθμες) 

Πύργος ελέγχου, καταστήματα 
παροχής υπηρεσιών, χώροι 
υγιεινής – αποδυτήρια, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, χώροι 
πρασίνου 
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Ο.Τ. 2 8.298 30 1.800 

5,0 μ. + ύψος στέγης  
 

8,0 μ. + ύψος στέγης 
για το 15% της 

δόμησης του Ο.Τ. 2 
 

(από οριστικές 
διαμορφωμένες 

στάθμες) 

Γραφείο διοίκησης, 
λιμεναρχείο, τελωνείο, ιατρείο, 
καταστήματα παροχής 
υπηρεσιών, καταστήματα, 
super market, χώροι υγιεινής 
– αποδυτήρια, εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, 
ξενώνας/ξενοδοχείο, χώρος 
προσωπικού, χώροι 
στάθμευσης, αποθήκες, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, χώροι 
πρασίνου 

Ο.Τ. 3 172 90 130 

5,0 μ. + ύψος στέγης  
 

(από οριστικές 
διαμορφωμένες 

στάθμες) 

εστιατόρια, αναψυκτήρια, Η/Μ 
εγκαταστάσεις 

FΟ.Τ. 4 

2.236 

(1.745 για 

O.T.4α + 

491 για 

Ο.Τ.4β) 

15 320 

5,0 μ. + ύψος στέγης  
 

10,0 μ. για τα 
υπόστεγο 

συντήρησης/φύλαξης 
σκαφών 

 
(από οριστικές 
διαμορφωμένες 

στάθμες) 

υπαίθριος χώρος χερσαίας 
απόθεσης και συντήρησης 
σκαφών, υπόστεγο 
συντήρησης σκαφών, 
υπόστεγο φύλαξης σκαφών, 
εργαστήρια, γραφείο, 
αποθηκευτικό χώρο, χώρο 
στάθμευσης, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, χώροι 
πρασίνου, φυλάκιο εισόδου 

Ο.Τ. 5 1.970 20 290 

5,0 μ. + ύψος στέγης  
 

(από οριστικές 
διαμορφωμένες 

στάθμες) 

Καταστήματα, χώροι υγιεινής 
– αποδυτήρια, εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, χώροι 
στάθμευσης, αποθήκες, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, χώροι 
πρασίνου 

ΕΚΤΟΣ 

Ο.Τ. 

11.158 

& 

επί 

λιμενικών 

έργων 

- 50 

3,6 μ. 
(από οριστικές 
διαμορφωμένες 

στάθμες) 

Η/Μ εγκαταστάσεις, 
αποθήκες, πέργκολες, 
σταθμός καυσίμων και 
παραλαβής καταλοίπων από 
τα σκάφη, παρατηρητήριο, 
θέσεις στάθμευσης, ζώνη 
εξυπηρέτησης σκαφών 

ΣΥΝΟΛΟ 

Χ.Ζ. 24.023 
 

2.700  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ Χ.Ζ. ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ:   Σ.Δ. = 2.700 / 24.023 = 0,12 

 

Όλα τα υφιστάμενα κτίρια της μαρίνας έχουν ανεγερθεί με νόμιμες οικοδομικές άδειες. Η 

ανέγερση των νέων κτιρίων θα γίνει πίσω από την προτεινόμενη νέα οριογραμμή παραλίας, 

με εξαίρεση τις ειδικές χρήσεις που είναι δυνατόν να χωροθετηθούν εκτός Ο.Τ. ή/και επί των 

λιμενικών έργων (όπως ο σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων 

σκαφών, παρατηρητήριο, Η/Μ εγκαταστάσεις, αποθήκες κλπ.). 
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Αν τα κτίρια που πρόκειται να ανεγερθούν φέρουν στέγη τότε το ύψος αυτής δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 1,50m. Το σύνολο των κτιριακών υποδομών και των χερσαίων διαμορφώσεων 

θα είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ. 

 

Χώροι πρασίνου 

Επιλεγμένες περιοχές της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, κυρίως πλησίον των χώρων 

στάθμευσης οχημάτων και πέριξ του χώρου χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών και 

στις υπαίθριες διαμορφώσεις, θα φυτευτούν με κατάλληλα φυτά, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική 

του χώρου και να διαχωριστούν οι χρήσεις. Τα φυτά θα επιλεγούν με κριτήριο την 

ανθεκτικότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις περιορισμένες απαιτήσεις σε νερό και 

συντήρηση. 

 

Δάπεδα – Οδοστρώματα 

Ολόκληρο το οδικό δίκτυο της μαρίνας διαμορφωθεί με σκυρόδεμα ή άσφαλτο. Ειδικές 

διαμορφώσεις με πλάκες, κυβόλιθους κλπ. θα γίνουν στις περιοχές κυκλοφορίας πεζών, με 

σκοπό τη βελτίωση της αισθητικής και της ελκυστικότητας των χώρων αυτών. 

 

Υποδομές χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών 

Η χερσαία απόθεση και ελαφρά συντήρηση των σκαφών γίνεται στις ειδικά για το σκοπό αυτό 

διαμορφωμένες περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Η 

ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών γίνεται μέσω νηοδόχου και ράμπας, που γειτνιάζουν 

άμεσα με το χώρο απόθεσης, ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά των σκαφών. Ο χώρος αυτός 

διαμορφώνεται στο Ο.Τ. 4.   

6.3.2. Πρόσβαση και είσοδος στη μαρίνα - Περίφραξη 

Η πρόσβαση στη μαρίνα γίνεται μέσω του δημόσιου δρόμου που συνδέει την πόλη της 

Ερμούπολης με τις περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, και διέρχεται παράλληλα 

με το νότιο όριο της μαρίνας.  

 

Διαμορφώνονται κατάλληλα οι δύο υφιστάμενες είσοδοι και πιο συγκεκριμένα: 

 

• Η κύρια είσοδος οχημάτων της μαρίνας διαμορφώνεται στο μέσον του νότιου τμήματος 

της μαρίνας (στη θέση όπου υφίσταται και σήμερα). 

• Στο δυτικό τμήμα της μαρίνας, διαμορφώνεται, μία δευτερεύουσα είσοδος οχημάτων 

(ελαφρά μετακινημένη σε σχέση με τη θέση όπου υφίσταται και σήμερα), για την 

εξυπηρέτηση των οχημάτων που κινούνται στο δυτικό τμήμα της μαρίνας και την άμεση 

στάθμευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της μαρίνας. Η είσοδος στη θέση αυτή 
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γίνεται μέσω αδιαμόρφωτης έκτασης της καθορισμένης Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα 

Ερμούπολης. 

 

Δίπλα στις εισόδους των οχημάτων, διαμορφώνονται και είσοδοι για πεζούς, οι οποίες 

επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των πεζών στο χερσαίο χώρο της μαρίνας.  

 

Ο χερσαίος χώρος της μαρίνας που εκτείνεται μεταξύ του δημόσιου παραλιακού δρόμου και 

των παραλιακών κρηπιδωμάτων είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του περιφραγμένος. Η 

περίφραξη φέρει μεταλλικές πόρτες στις εισόδους στο δυτικό και μέσο του νότιο τμήματος της 

μαρίνας. Η υφιστάμενη περίφραξη και οι μεταλλικές πόρτες θα διατηρηθούν και θα 

προσαρμοστούν κατάλληλα στα σημεία όπου το όριο της χερσαίας ζώνης και οι είσοδοι της 

μαρίνας αναπροσαρμόζονται. Επίσης, τοποθετείται περίφραξη κατά μήκος του ορίου της 

χερσαίας ζώνης της μαρίνας στα σημεία όπου σήμερα δεν υπάρχει. 

6.3.3. Κυκλοφορία στο εσωτερικό της μαρίνας – Χώροι στάθμευσης 

Οδική κυκλοφορία 

Αναφορικά με το εσωτερικό οδικό δίκτυο της μαρίνας, αυτό σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση σε όλους τους επί μέρους χώρους της χερσαίας ζώνης, 

καθώς και σε όλα τα κρηπιδώματα ή τους προβλήτες πρόσδεσης σκαφών. Παράλληλα 

διασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες ροής της κυκλοφορίας σε σχέση με τον αναμενόμενο 

αριθμό και τα είδη των οχημάτων σε κάθε επιμέρους χώρο, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι 

λειτουργίες της μαρίνας. 

 

Λόγω του περιορισμένου πλάτους της χερσαίας ζώνης, διαμορφώνεται ένας βασικός οδικός 

άξονας κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος διατρέχει όλη τη χερσαία ζώνη. Στο νότιο 

τμήμα της μαρίνας διέρχεται έμπροσθεν των κτιριακών εγκαταστάσεων με δυνατότητα 

αναστροφής στο τέλος του παραλιακού κρηπιδώματος, στο δυτικό άκρο της μαρίνας. Ομοίως, 

στο ανατολικό τμήμα είναι διπλής κατεύθυνσης με δυνατότητα αναστροφής στο τέλος του 

παραλιακού κρηπιδώματος στο βόρειο άκρο της μαρίνας. 

 

Χώροι στάθμευσης 

Προκειμένου για την άρτια εξυπηρέτηση των επισκεπτών και χρηστών της μαρίνας, εντός του 

Ο.Τ. 2 της χερσαίας ζώνης διαμορφώνεται ικανός αριθμός θέσεων στάθμευσης. Επίσης, 

διαμορφώνεται μικρότερος χώρος στάθμευσης στο Ο.Τ. 5, καθώς και κατά θέσεις εκατέρωθεν 

του οδικού άξονα της μαρίνας (όπου ο διαθέσιμος χερσαίος χώρος το επιτρέπει). Οι θέσεις 

αυτές κατανέμονται με ορθολογικό τρόπο εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας κατ’ αναλογία 

των θέσεων ελλιμενισμού και των χερσαίων υποδομών-λειτουργιών. 
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Συνολικά, ο αναγκαίος αριθμός θέσεων στάθμευσης για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας 

ανέρχεται σε 100 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, εκ των οποίων 4 θέσεις είναι για άτομα 

μειωμένης κινητικότητας / ΑμεΑ. 

 

Η διάταξη των θέσεων στάθμευσης εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση όλων των χώρων της 

μαρίνας και ελαχιστοποιεί την απόσταση περπατήματος από τη θέση στάθμευσης μέχρι τον 

τελικό προορισμό.  

6.3.4. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις  

Οι απαιτήσεις της μαρίνας από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα είναι πολύ περιορισμένες και οι 

υποδομές της θα εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης 

της περιοχής, όπως γίνεται και σήμερα. Επίσης, θα υπάρξει μέριμνα για την αξιοποίηση, 

συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων συνδέσεων με τα δίκτυα και τυχόν επέκταση 

αυτών, εφόσον κριθεί αναγκαία. 

 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της λιμενικής υποδομής και χερσαίων 

εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν: 

• Ισχυρά ρεύματα (φωτισμός χερσαίας ζώνης, τροφοδοσία κτιριακών εγκαταστάσεων) 

• Πυροπροστασία (κτιρίων και χερσαίας ζώνης) και πυρανίχνευση 

• Κλιματισμό – αερισμό κτιριακής υποδομής 

• Ύδρευση για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών 

• Αποχέτευση (συλλογή σε στεγανό βόθρο και στη συνέχεια κατάλληλη διάθεση) 

• Ασθενή ρεύματα 

• Τηλεφωνική σύνδεση 

• Εξοπλισμό αντιρρύπανσης (πλωτά φράγματα επαρκούς μήκους, διαλυτικά, 

απορροφητικά υλικά κλπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις του οικείου Λιμεναρχείου και τις 

προβλέψεις του «Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης») 

• Σταθμός καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων. 

 

Τέλος, η φωτοσήμανση των λιμενικών έργων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. 

6.3.5. Καταλαμβανόμενες επιφάνειες 

 Καταλαμβανόμενες επιφάνειες στον χερσαίο χώρο 

Η κύρια κατάληψη χερσαίου χώρου αφορά στην κατασκευή των νέων κτιριακών υποδομών 

και δεν θα υπερβαίνει τα 2.700 m2. Διευκρινίζεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χερσαίας 
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έκτασης της μαρίνας, υφίσταται και σήμερα και αφορά σε παλαιότερες επιχώσεις και όχι σε 

φυσικές εκτάσεις. Συνεπώς, δεν θα υπάρξει κατάληψη φυσικών εκτάσεων. 

 

Καταλαμβανόμενες επιφάνειες στον θαλάσσιο χώρο 

Η επιπρόσθετη καταλαμβανόμενη επιφάνεια στον θαλάσσιο χώρο από την κατασκευή των 

υπό εξέταση έργων ανέρχεται συνολικά  15,2 στρεμμάτων περίπου. Επιπρόσθετα, θα γίνει  

κατάληψη θαλάσσιου πυθμένα για τη διαμόρφωση  χερσαίας ζώνης και απόδοση στη χερσαία 

απόθεση και συντήρησης σκαφών, συνολικής επιφάνειας 5.600 m2 περίπου.  Στον θαλάσσιο, 

όμως χώρο, με την καθαίρεση ορισμένων κρηπιδωμάτων και έργων προστασίας (όπως 

εμφαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2) θα αποδοθεί συνολική επιφάνεια 4.600 m2 

περίπου. Άρα, το ισοζύγιο νέας καταλαμβανόμενης επιφάνειας, δεδομένης της καθαίρεσης 

υφιστάμενων λιμενικών έργων δεν θα υπερβαίνει τα 10.700 m2. 

 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι προκειμένου για την αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών στο 

εσωτερικό της λιμενολεκάνης απαιτείται τοπικά εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα επιφάνειας 

12,7 στρεμμάτων περίπου.  

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι καταλαμβανόμενες επιφάνειες θαλάσσιου πυθμένα δεν αφορούν σε 

οικοτόπους προτεραιότητας ή άλλα αξιόλογα θαλάσσια οικοσυστήματα (βλ. ενότητα 8.5.1).  

6.3.6. Ανανέωση θαλασσίων υδάτων λιμενολεκάνης 

Με την υλοποίηση των υπό εξέταση έργων αναβάθμισης της μαρίνας δεν αναμένεται να 

υπάρξει περιορισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας ή μείωση του ρυθμού ανανέωσης των 

θαλασσίων υδάτων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η ανανέωση των υδάτων της 

λιμενολεκάνης εκτιμάται ότι θα είναι ικανοποιητική γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στα εξής: 

 

• Η διαμορφούμενη λιμενολεκάνη διαθέτει σημαντική επιφάνεια και τα βάθη στο εσωτερικό 

της θα είναι μεγαλύτερα των -4m, με αποτέλεσμα να διασφαλίζονται οι συνθήκες για την 

επαρκή κυκλοφορία των υδάτων στο εσωτερικό της. Συνεπώς, ο συνολικός όγκος νερού 

της λιμενολεκάνης που υπερβαίνει τα 114.000m3 προσφέρει συνθήκες για την 

ικανοποιητική κυκλοφορία των υδάτων στο εσωτερικό της.  

• Η ικανού μεγέθους είσοδος στον χώρο της λιμενολεκάνης εξασφαλίζει την επικοινωνία με 

τα ύδατα του Όρμου Λιμένος Σύρου και επιτρέπει την ανανέωση των υδάτων της 

λιμενολεκάνης με αυτά της ανοιχτής θάλασσας. 

• Οι προβλήτες στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης της μαρίνας διαθέτουν ικανού πλάτους 

ανοίγματα, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κυκλοφορία των υδάτων της λιμενολεκάνης 

και διασφαλίζοντας την ανανέωσή τους.  
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Κατ’ επέκταση δεν αναμένονται φαινόμενα περιορισμένης κυκλοφορίας υδάτων, όπως 

ευτροφισμός και μείωση του διαλυμένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου στο εσωτερικό της 

λιμενολεκάνης. Έτσι, ακόμη και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε παρατηρείται 

στρωμάτωση των θαλάσσιων νερών και γενικότερα μικρότερη ανανέωση των υδάτων, 

εκτιμάται ότι η κυκλοφορία θαλάσσιων μαζών στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης θα είναι 

ικανοποιητική και η ποιότητα των υδάτων αυτής καλή, χωρίς να διαφοροποιείται σημαντικά 

από αυτή των θαλάσσιων υδάτων της περιβάλλουσας θαλάσσιας περιοχής. 

 

Ωστόσο, εάν μελλοντικά παρατηρηθούν στοιχεία υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων 

εντός της λιμενολεκάνης της μαρίνας θα υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή τεχνητής 

ανανέωσης (ανακυκλοφορίας των υδάτων) ή τεχνητής οξυγόνωσης με μηχανικά μέσα στη 

λιμενολεκάνη. 

6.3.7. Απορροή ομβρίων υδάτων 

Η απορροή των ομβρίων υδάτων της χερσαίας ζώνης της μαρίνας θα γίνεται ελεύθερα προς 

τη λιμενολεκάνη, όπως και σήμερα. 

6.4. Φάση κατασκευής 

6.4.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων βελτίωσης της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι θα ληφθούν 

υπόψη οι παρακάτω ιδιαιτερότητες: 

 

5) η θέση των λιμενικών υποδομών πλησίον κατοικημένων περιοχών και χώρων 

εστίασης, 

6) το γεγονός ότι η περιοχή είναι τουριστική και χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

συγκέντρωση παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος), 

σημαντικό ποσοστό των οποίων διακινείται μέσω και του παρακείμενου Λιμένα Σύρου 

7) την ανάγκη μη διακοπής της εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας και των λοιπών 

εξυπηρετούμενων σκαφών καθόλη τη διάρκεια του έτους, 

8) την επιλογή του βέλτιστου εργοταξιακού χώρου, με τις μικρότερες δυνατές οχλήσεις για 

τις παρακείμενες ανθρωπογενείς χρήσεις και το φυσικό περιβάλλον. 

 

Δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των λιμενικών υποδομών της μαρίνας υφίσταται, είναι 

επιθυμητό να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες επιπρόσθετες υποδομές, έτσι ώστε η μαρίνα να 
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μπορέσει να λειτουργήσει το συντομότερο. Για το λόγο αυτό προβλέπεται κατ’ αρχήν η 

εκτέλεση των κάτωθι κατασκευαστικών εργασιών: 

 

- Καθαίρεση των μικρότερων προβλητών εντός της υφιστάμενης λιμενολεκάνης 

σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης 

- Ταυτόχρονα πραγματοποίηση τοπικά όπου απαιτείται εντός της λιμενολεκάνης των 

βυθοκορήσεων για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους 

- Κατασκευή του νέου παραλιακού κρηπιδώματος, της νηοδόχου και της ράμπας στα 

ανατολικά της λιμενολεκάνης  και εν συνεχεία επίχωση του χώρου όπισθεν αυτών για 

τη δημιουργία του χώρου χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών. 

- Τέλος θα γίνει η πόντιση του νέου πλωτού προβλήτα 

- Ταυτόχρονα με τις εργασίες στο θαλάσσιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και η κατασκευή  

των απολύτως αναγκαίων κτιριακών υποδομών (κτίριο διοίκησης, χώροι υγιεινής, 

χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αναψυκτήριο) και η διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού 

δικτύου. 

 

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω (δηλαδή είτε ταυτόχρονα, είτε μεταγενέστερα σε επόμενη φάση) 

θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου για την ολοκλήρωση 

των υποδομών της μαρίνας: 

 

- Κατασκευή του νέου προσήνεμου μώλου και της θωράκισης αυτού 

- Ακολουθεί η καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και του καμπύλου 

τμήματος του υπήνεμου μώλου 

- Κατασκευή το νέου υπήνεμου μώλου 

- Πόντιση του πλωτού προβλήτα σε επέκταση του υφιστάμου ευθύγραμμου τμήματος 

του υπήνεμου μώλου. 

- Επίχωση του χώρου όπισθεν της θωράκισης του προσήνεμου μώλου στο 

βορειοανατολικό τμήμα της μαρίνας για τη διαμόρφωση του Ο.Τ. 5 

- Κατασκευή των υπόλοιπων κτιριακών υποδομών, ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού 

δικτύου και  διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Συνολικά, η διάρκεια κατασκευής των έργων εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ένα (1) έτος. 

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η κατασκευή των προβλεπόμενων από το master plan 

του λιμένα Σύρου έργων πραγματοποιηθούν την ίδια περίοδο με αυτά της μαρίνας τότε θα γίνει 

η κατάλληλη προσαρμογή στην ακολουθία και τη μέθοδο εκτέλεση των εργασιών. 
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Από την κατασκευή των λιμενικών έργων της μαρίνας θα προκύψουν υλικά καθαιρέσεων. Θα 

υπάρξει μέριμνα ώστε η διαχείριση του συνόλου των προϊόντων αυτών να γίνει σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και κύριο γνώμονα την επαναχρησιμοποίησή τους στην κατασκευή 

των έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σημαντικό ποσοστό των υλικών που θα προκύψουν από 

την καθαίρεση των υφιστάμενων λιμενικών έργων δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή των νέων έργων, είτε στη θωράκιση του νέου προσήνεμου μώλου 

(επαναχρησιμοποίηση φυσικών ογκολίθων), είτε ως υλικά επίχωσης για τη διαμόρφωση του 

χερσαίου χώρου (υλικά καθαίρεσης ανωδομής και κρηπιδωμάτων κατόπιν κατάλληλης 

επεξεργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του έργου).  

 

Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα εγκατασταθεί εργοταξιακός χώρος επί του 

υφιστάμενου χερσαίου χώρου στο δυτικό τμήμα της μαρίνας και εφόσον απαιτηθεί σε επόμενη 

φάση στο βορειοδυτικό τμήμα της μαρίνας (Ο.Τ. 5).  

 

Για τις πάσης φύσεως εργασίες θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανικός εξοπλισμός που θα κριθεί 

απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Όλα τα μηχανήματα θα λειτουργούν  με απόλυτη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς 

όρους που θα εκδοθούν στα πλαίσια του παρόντος σταδίου τροποποίησης χωροθέτησης. 

6.4.2. Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 

Η υλοποίηση των νέων έργων της υπό εξέταση μαρίνας δεν απαιτεί επιμέρους τεχνικά έργα, 

πέραν των μικρής κλίμακας επεμβάσεων για τη σύνδεση των μηχανολογικών υποδομών με τα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

6.4.3. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις κατασκευής – Εργοταξιακοί χώροι 

Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα εγκατασταθεί εργοταξιακός χώρος επί της χερσαίας 

ζώνης της μαρίνας. Ο χώρος αυτός θα εκτείνεται στον ελεύθερο χερσαίο χώρο που υφίσταται 

στο νοτιοδυτικό τμήμα της μαρίνας και θεωρείται επαρκής (επιφανείας 2 στρεμμάτων περίπου) 

για τις ανάγκες σε αποθήκευση υλικών, προσωρινή φύλαξη μηχανημάτων και εγκατάσταση 

των γραφείων του εργοταξίου. Ο εν λόγω εργοταξιακός χώρος περιορίζεται στις διαθέσιμες 

διαμορφωμένες και αδιαμόρφωτες εκτάσεις της χερσαίας ζώνης του λιμένα και δεν 

καταλαμβάνει φυσικές εκτάσεις και περιοχές πρασίνου. 

 

Με την προτεινόμενη αυτή χωροθέτηση του εργοταξιακού χώρου επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη 

λειτουργία των λοιπών χρήσεων κατά τη φάση κατασκευής. Σημειώνεται ότι κατά την 

οργάνωση και λειτουργία των εργοταξίων θα υπάρξει μέριμνα ώστε να μην παρεμποδίζεται η 
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κυκλοφορία και η ομαλή λειτουργία των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της περιοχής, καθώς και 

η χρήση της ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών,  ενώ θα ληφθούν και μέτρα για τον 

περιορισμό της σκόνης και του θορύβου (βλ. ενότητα 10). 

 

Σημειώνεται ότι η κατασκευή των έργων της θαλάσσιας ζώνης θα γίνει με πλωτά μέσα, τα 

οποία θα προσεγγίσουν τη θέση του έργου δια θαλάσσης. 

 

 

6.4.4. Αναγκαία υλικά κατασκευής 

Η κατασκευή των  έργων  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτης μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης, απαιτεί την προμήθεια των ακόλουθων υλικών: 

 

– Αδρανή υλικά: 

• 7.200m3 φυσικών ογκολίθων (1-1,5tn) περίπου. Θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους 

τα υλικά από την καθαίρεση των υφιστάμενων μώλων. 

• 36.500m3 λιθορριπών και σκύρων. 

• 5.000m3 υλικών επιχώσεων (ύφαλων και έξαλων). 

– 15.000m3 περίπου έτοιμου σκυροδέματος.  

Σχήμα 6.4: Ενδεικτική θέση εργοταξιακού χώρου (με πράσινο χρώμα, Υπόβαθρο: Google Earth) 
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– Οπλισμός σκυροδέματος για τις ανάγκες των κυψελωτών κιβωτίων,  

– Λοιπά εξαρτήματα και 

– Δομικά υλικά για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών. 

 

 

Σημαντικό μέρος των αδρανών υλικών θα προέλθει από την αξιοποίηση των υλικών 

καθαίρεσης των δύο μώλων και της θωράκισης αυτών, καθώς και από την καθαίρεση 

ορισμένων προβλητών όπως εμφαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2. 

 

Η προμήθεια της υπόλοιπης ποσότητας αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνει από νόμιμη πηγή. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

– νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής 

– πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) 

– δανειοθαλάμους άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που διαθέτουν σχετική 

αδειοδότηση 

– άλλη νόμιμη πηγή. 

 

Στο Σχήμα 6.5α φαίνεται η θέση των λατομείων αδρανών υλικών που υφίστανται στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου. Σύμφωνα με τον διαδικτυακό χάρτη της Γενικής Διεύθυνσης 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υ.Π.ΕΝ. (http://www.latomet.gr), η πλησιέστερη στη θέση του 

έργου λατομική περιοχή απαντάται στο νησί της Λέρου. Ωστόσο, σύμφωνα με διαθέσιμες 

πληροφορίες από την αγορά, στην περιοχή των Κυκλάδων υφίστανται λατομικοί χώροι στην 

Πάρο, τη Νάξο, τη Θήρα και την Αμοργό. Επίσης, εντοπίζονται λατομικές περιοχές στο νησί 

της Χίου (Π.Ε. Χίου, Τοπική Κοινότητα Πυργίου, στη θέση Ταύρος-Αρμόλια-Πυργί). 

Προκειμένου για την επιλογή του λατομείου προμήθειας των αδρανών υλικών, θα πρέπει να 

γίνουν έλεγχοι καταλληλότητας των διαθέσιμων προϊόντων ως προς την ποιότητα και την 

αναγκαία ποσότητα για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η μεταφορά των αδρανών 

υλικών δύναται να γίνει δια θαλάσσης με πλωτά μέσα. 

 

http://www.latomet.gr/
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Η προμήθεια του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνει είτε από υφιστάμενες μονάδες έτοιμου 

σκυροδέματος στην Σύρο, όπου και θα μεταφερθεί οδικώς, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

των Κυκλάδων, οπότε και θα μεταφερθεί στη θέση του έργου δια θαλάσσης, είτε από 

εργοταξιακή μονάδα παρασκευής σκυροδέματος για τις ανάγκες του έργου που θα 

εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην γειτονία της Σύρου εντοπίζονται μονάδες έτοιμου 

σκυροδέματος στην Τήνο, τη Μύκονο, την Πάρο και την Κέα (βλ. Σχήμα 6.4β). Στην περίπτωση 

προμήθειας από υφιστάμενες μονάδες, θα πρέπει να εξεταστεί η διαθεσιμότητα της 

απαιτούμενης ποσότητας, καθώς και οι δυνατότητες σύνδεσης με τη θέση του έργου 

(λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτοιμο σκυρόδεμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά το χρόνο φόρτωσής του στις μπετονιέρες). 

 

Θέση έργου 

Σχήμα 6.5α: Λατομικές περιοχές αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή του έργου (Πηγή: LATOMET, Γενική 

Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υ.Π.ΕΝ., http://www.latomet.gr, Ιούνιος 2021) 

http://www.latomet.gr/
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Συνεπώς, τα υλικά κατασκευής θα μεταφερθούν δια θαλάσσης απευθείας στη θέση του έργου 

υπό τη μορφή αδρανών είτε υπό τη μορφή έτοιμου σκυροδέματος ή προκατασκευασμένων 

στοιχείων, ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό αυτών θα μεταφερθεί οδικώς με κατάλληλα 

οχήματα. 

 

Οι ανάγκες του έργου σε οπλισμό και άλλα δομικά υλικά θα καλυφθούν από την αγορά, ενώ η 

μεταφορά τους θα γίνει είτε δια θαλάσσης απευθείας στη θέση του έργου, είτε οδικώς με 

κατάλληλα οχήματα. 

 

Όσον αφορά στις ανάγκες για νερό και ηλεκτρική ενέργεια του εργοταξιακού χώρου και των 

κατασκευαστικών εργασιών γενικότερα αναμένεται να είναι μικρές και να καλυφθούν πλήρως 

από τα τοπικά δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

6.4.5. Εκροές υγρών αποβλήτων 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης δε θα 

προκαλέσει αξιόλογες εκροές υγρών αποβλήτων. 

 

Υγρά απόβλητα που σχετίζονται με τη λειτουργία και χρήση των μηχανημάτων του εργοταξίου 

αφορούν σε περιορισμένες ποσότητες, οι οποίες θα συλλέγονται και θα διατίθενται 

καταλλήλως. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τύποι αποβλήτων που ενδεχομένως να παραχθούν 

από τη χρήση των μηχανημάτων του εργοταξίου: χρησιμοποιημένα λιπαντικά (κωδικός κατά 

Σχήμα 6.5β: Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος στη γειτονία της Σύρου (Πηγή: Χρυσός Οδηγός, 
https://www.xo.gr/search/?what=%ce%bc%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%8c%ce%bd&where=%ce%ba%cf%85

%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82&view=map, Ιούνιος 2021) 
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Ε.Κ.Α.: 13 02 06*), χρησιμοποιημένα υδραυλικά έλαια (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 01 11*), 

απόβλητα υγρών καυσίμων (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 07 01*), χρησιμοποιημένα στουπιά 

(κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 15 02 02*). Τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται προσωρινά σε 

κατάλληλες δεξαμενές στο χώρο του εργοταξίου και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε ανάδοχο 

(που δύναται να παραλάβει αυτούς τους τύπους αποβλήτων) προκειμένου να διατεθούν σε 

νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

 

Σε ό,τι αφορά στα πλωτά μέσα και στα βαρέα οχήματα μεταφοράς υλικών, τυχόν παραγόμενα 

υγρά απόβλητα (π.χ. χρησιμοποιημένα λιπαντικά, απόβλητα καυσίμων, πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα) θα παραδίδονται προς διαχείριση στον χώρο μόνιμου ελλιμενισμού και μόνιμης 

φύλαξής τους αντίστοιχα. 

 

Τέλος, σε ότι αφορά σε αστικά λύματα εργοταξίου, θα υπάρχουν στον χώρο του εργοταξίου 

εγκατεστημένες χημικές τουαλέτες από τις οποίες θα συλλέγονται τα αστικά λύματα από 

αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην εγκεκριμένη 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που διαθέτει το νησί. 

6.4.6. Πλεονάζοντα, άχρηστα υλικά και στερεά απόβλητα 

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι κατασκευής έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο 

αποτέλεσμα από οικονομοτεχνικής άποψης και ταυτόχρονα να περιορίζεται στο ελάχιστο 

δυνατόν η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση η κατασκευή ενός 

λιμενικού έργου αναπόφευκτα θα προκαλέσει την παραγωγή καταλοίπων, όπως προϊόντα 

βυθοκορήσεων. Στην υπό εξέταση περίπτωση, οι προβλεπόμενες βυθοκορήσεις έχουν 

περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των λιμενικών 

έργων. Επίσης, από την κατασκευή των έργων της χερσαίας ζώνης της μαρίνας θα παραχθούν 

υλικά εκσκαφής και κατεδάφισης. 

 

Προϊόντα βυθοκόρησης 

Τα προϊόντα βυθοκόρησης40 που θα προέλθουν από την εκσκαφή του θαλασσίου πυθμένα 

τόσο για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων όσο και για την εξασφάλιση των αναγκαίων 

 
40  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, όπως αυτός δίνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 

2000/532/ΕΚ και τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, τα βυθοκορήματα 

(dredging spoil) κατατάσσονται στην κατηγορία με κωδικό ΕΚΑ 17 05 και τίτλο «soil (including excavated soil from 

contaminated sites), stones and dredging». Ειδικότερα κατατάσσονται στις κατηγορίες με κωδικό ΕΚΑ 17 05 05* 

«dredging spoil containing dangerous substances» στην περίπτωση που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή 17 05 06 

«dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05» στην περίπτωση που τα βυθοκορήματα δεν είναι 

επιβαρυμένα με φορτία ρυπαντών. Οι ως άνω κατηγορίες αποβλήτων 17 05 05* και 17 05 06 έχουν αποδοθεί στην 

ελληνική έκδοση της Οδηγίας 2000/532/ΕΚ και των τροποποιήσεων της, και κατ’ επέκταση στην ελληνική 

νομοθεσία, με όρους που δεν αντιστοιχούν στους όρους του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων και συγκεκριμένα 
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βαθών τοπικά θα είναι εξαιρετικά μικρής ποσότητας, της τάξης των 7.900 m3 περίπου. 

Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες αυτές βυθοκορήσεις έχουν περιοριστεί στις απολύτως 

αναγκαίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του συνόλου των λιμενικών έργων. 

 

Δεδομένου ότι εξ’ ορισμού τα βυθοκορήματα αποτελούν προϊόν εκσκαφής, συνάγεται ότι αυτά 

εντάσσονται στα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.). Ωστόσο, 

στο προσφάτως εγκριθέν Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 

2020-2030 (Π.Υ.Σ. 39 της 31.08.2020, Φ.Ε.Κ. 185/Α/29.09.2020) δεν γίνεται ρητή αναφορά σε 

μη επιβαρυμένα με ρύπους υλικά βυθοκόρησης, ήτοι εκσκαφής φυσικού θαλάσσιου πυθμένα. 

Αντίθετα, γίνεται αναφορά σε απόβλητα εκσκαφών (και συγκεκριμένα χώματα και πέτρες που 

δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), διευκρινίζοντας ότι αυτά “προκύπτουν από χωματουργικές 

εργασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων και αφορούν σε υλικά που απαντώνται στη φύση” και 

προτείνει ως στόχο διαχείρισης τη χωριστή συλλογή αυτών από τα υπόλοιπα Α.Ε.Κ.Κ.41. 

 

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι οι εργασίες βυθοκόρησης για την κατασκευή (capital dredging) 

ή/και συντήρηση (maintenance dredging) των λιμενικών έργων αποτελούν διεθνώς κύρια 

παράμετρο για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία λιμένων, στα πλαίσια της Σύμβασης της 

Βαρκελώνης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών 

της Μεσογείου (Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal 

Region of the Mediterranean), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τους Ν.855/1978 και 

Ν.3022/2002, θεσπίστηκε το “Πρωτόκολλο για την πρόληψη και εξάλειψη της ρύπανσης της 

Μεσογείου θάλασσας από απόρριψη από πλοία και αεροσκάφη, ή από αποτέφρωση στη 

θάλασσα” (Dumping Protocol). Το εν λόγω Πρωτόκολλο αποσκοπεί στη ρύθμιση των 

απορρίψεων στη θάλασσα. Πρόσφατα στα πλαίσια του εν λόγω Πρωτοκόλλου 

επικαιροποιήθηκαν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την διαχείριση των βυθοκορημάτων 

(UNEP. COP20 Outcome Documents) 42. Σύμφωνα με τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές, η 

βασική αρχή της διαχείρισης των μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων είναι η επανατοποθέτησή 

τους σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή, αφού πρώτα διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες 

επωφελούς χρήσης του υλικού αυτού (όπως για παράδειγμα αποκατάσταση υγροτόπων, 

δημιουργία υποθαλάσσιων αναβαθμών, εμπλουτισμός ακτών, αξιοποίηση στην 

αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. και παλιών λατομιών, παραγωγή προϊόντων κλπ. ). 

 
ως «μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» και «μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο 

17 05 05» αντίστοιχα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι τα βυθοκορήματα (δηλαδή τα προϊόντα εκσκαφής θαλάσσιου 

πυθμένα) δεν περιέχουν υλικά καθαιρέσεων/κατεδαφίσεων και επομένως δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση 

μπάζα. Τέλος, στο προσφάτως εγκριθέν Ε.Σ.Δ.Α. για την περίοδο 2020-2030 (Π.Υ.Σ. 39 της 31.08.2020, Φ.Ε.Κ. 

185/Α/29.09.2020), δεν γίνεται αναφορά στον κωδικό Ε.Κ.Α. 17 05 06. Αντίθετα, γίνεται αναφορά στον κωδικό 

Ε.Κ.Α. 17 05 04 που αφορά σε χερσαίες εκσκαφές, διευκρινίζοντας ότι αυτές “προκύπτουν από χωματουργικές 

εργασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων και αφορούν σε υλικά που απαντώνται στη φύση” και εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του. 
41 ΥΠΕΝ. «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030». Φ.Ε.Κ. 185/Α/29.09.2020 
42 https://www.unep.org/unepmap/meetings/cop-decisions/cop20-outcome-documents 
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Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ισχύον Πλαίσιο Παραγωγής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Ν.4042/2012 (Ενότητα Β’ «Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)», Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.02.2012) και 

την υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24.08.2010) με θέμα 

«μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)», που εκδόθηκε στα πλαίσια του ανωτέρω νόμου, και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω Κατευθυντήριες Γραμμές, τις γενικότερες κατευθύνσεις του 

ισχύοντος Ε.Σ.Δ.Α., καθώς και το γεγονός ότι τα βυθοκορήματα αποτελούν υλικά που 

απαντώνται στη φύση, επισημαίνονται τα ακόλουθα ως προς τη διαχείριση των 

βυθοκορημάτων: 

 

• Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η κατασκευή λιμενικών έργων παγκοσμίως απαιτεί εκσκαφές 

θαλασσίου πυθμένα και κατ’ επέκταση είναι αναπόφευκτη η παραγωγή βυθοκορημάτων, 

κατά τον σχεδιασμό της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου υπήρξε κατ’ αρχήν 

πρόληψη για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της παραγόμενης ποσότητας 

βυθοκορημάτων. Οι βυθοκορήσεις έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες για την 

ασφαλή έδραση και τη λειτουργικότητα των λιμενικών έργων στην περιοχή αυτή, καθώς 

και την τοπική αποκατάσταση των βαθών. 

 

• Θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των βυθοκορημάτων στην κατασκευή του έργου 

και συγκεκριμένα για την χερσαία απόθεση. Βέβαια, η καταλληλότητα των υλικών θα 

πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα που θα εκπονηθεί στα 

πλαίσια των οριστικών μελετών του έργου. 

 

• Η χερσαία αξιοποίηση ή/και διάθεση της εναπομείνασας ποσότητας των βυθοκορημάτων 

κρίνεται τεχνικά δύσκολη, ασύμφορη οικονομικά και επισφαλής περιβαλλοντικά λόγω της 

ποσότητας (σε σχέση με τα απόβλητα χερσαίων εκσκαφών) και της φύσης των υλικών 

βυθοκόρησης (λεπτόκοκκο υλικό εμποτισμένο με θαλασσινό νερό), αλλά και της ανάγκης 

οδικής μεταφοράς των υλικών βυθοκόρησης με φορτηγά. Ομοίως, κρίνεται τεχνικά 

δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη η χρησιμοποίηση των βυθοκορημάτων για την 

αποκατάσταση ανενεργών λατομικών περιοχών, των οποίων ούτως ή άλλως δεν υπάρχει 

επίσημη καταγραφή 43 , όπως και η ανακύκλωση μέρους των υλικών βυθοκόρησης. 

Σημειώνεται ότι από το 2013 υπάρχει εγκεκριμένη μονάδα με Σύστημα Εναλλακτικής 

 
43 Στο προσφάτως εγκριθέν Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030 (Πράξη 

Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31.08.2020 - Φ.Ε.Κ. 185/Α/29.09.2020) αναφέρεται το κάτωθι: «Παράλληλη 

προώθηση της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ανάπλαση ανενεργών λατομείων, με έμφαση 

ειδικά στην Αττική, με υλικά από τη διαχείριση των ΑΕΚΚ (…)». Ωστόσο, σε συνέχεια σχετικής διερεύνησης και 

έπειτα από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υ.Π.ΕΝ., προκύπτει ότι 

μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των ανενεργών λατομικών περιοχών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις με επίχωση. 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

132 

Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) Α.Ε.Κ.Κ. στη γεωγραφική εμβέλεια της οποίας περιλαμβάνεται η 

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων 44 . Εντούτοις απαιτείται διευκρίνηση ως προς τη 

δυνατότητα της εν λόγω Σ.Ε.Δ. να δεχθεί τον συγκεκριμένο τύπο και ποσότητα υλικού. 

 

• Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

1312/Β/24.08.2010) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.4834/25.01.2013 Εγκύκλιο του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) με αντικείμενο την παροχή διευκρινίσεων επί των 

απαιτήσεων της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., «(…) δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της 

περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα μέσω εγκεκριμένων 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εν αντιθέσει με τη διαχείριση αποβλήτων 

κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων. Σε κάθε 

περίπτωση η διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται με ορθό 

περιβαλλοντικά τρόπο». 

 

• Συνεπώς, ο κύριος όγκος των βυθοκορημάτων προτείνεται να εναποτεθεί σε κατάλληλη 

θαλάσσια περιοχή, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την διαχείριση των 

βυθοκορημάτων της UNEP. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 9.13, η θαλάσσια διάθεση μη 

επιβαρυμένων με επικίνδυνες ουσίες βυθοκορημάτων σε κατάλληλα επιλεγμένη θαλάσσια 

περιοχή επιφέρει μόνο τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα επιβάρυνση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος (οικοσύστημα και ποιότητα νερού), ενώ οι επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον από την αλλοίωση αυτή είναι αντιστρέψιμες. Επίσης, η δια 

θαλάσσης μεταφορά των βυθοκορημάτων είναι προτιμότερη από περιβαλλοντικής 

άποψης σε σχέση με την οδική μεταφορά αυτών. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και αφού προηγηθεί αξιολόγηση των βυθοκορημάτων ως προς τη 

δυνατότητα αξιοποίησης τους (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα),  η οικονομικά βιώσιμη λύση 

που ταυτόχρονα επιφέρει συνολικά τη μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι η 

θαλάσσια διάθεση των βυθοκορημάτων σε κατάλληλη περιοχή. Εντούτοις, τόσο κατά τη 

μεταφορά όσο και κατά τη θαλάσσια διάθεση των βυθοκορημάτων θα πρέπει να εφαρμόζονται 

ορισμένα μέτρα με στόχο τον περιορισμό, την αποφυγή ή την αποκατάσταση της πιθανής 

επιβάρυνσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

 

Σημειώνεται ότι το πυθμενικό υλικό στη θέση των έργων δεν αναμένεται να έχει προβλήματα 

χημικής ή τοξικής ρύπανσης, δεδομένης της  επικοινωνίας της λιμενολεκάνης με την ανοιχτή 

θάλασσα, καθώς και της μη εντατικής χρήσης του, ενώ μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου δεν υπάρχουν βιοτεχνικές ή βιομηχανικές λειτουργίες, έντονη αστική και εντατική 

γεωργική δραστηριότητα. Συνεπώς, τα παραγόμενα βυθοκορήματα εκτιμάται ότι δεν θα 

περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα, ενώσεις πολυχλωροδιφαινυλίου ΡCΒs, 

 
44 Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. www.eoan.gr, Ιούνιος 2021 

http://www.eoan.gr/
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πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες PAHs, ενώσεις τρι-βουτυλοκασσιτέρου ΤΒΤ ή 

βιολογικό φορτίο). Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία, κατά τη 

φάση κατασκευής θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις σε δείγματα των 

βυθοκορημάτων προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις 

ρυπαντών. Για την αξιολόγηση αυτή των βυθοκορημάτων προτείνεται να εφαρμόζονται οι 

προαναφερθείσες Κατευθυντήριες Γραμμές της UNEP. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα βυθοκορήματα αυτά έχουν καταστεί επικίνδυνα, τότε 

διερευνάται κατ’ αρχήν η δυνατότητα εγκιβωτισμού τους (στο έργο ή σε κατάλληλη θέση στην 

ξηρά ή τη θάλασσα) και εν συνεχεία κατάλληλες μέθοδοι επεξεργασίας, ενώ «(…) οι εργασίες 

διαχείρισής τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων» (παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 

Κ.Υ.Α.- Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24.08.2010). 

 

Όσον αφορά στην επιλογή της θέσης για την ασφαλή θαλάσσια διάθεση των προϊόντων 

βυθοκόρησης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα εξής: 

• Σύμφωνα με το Γ.Ε.Ν. και το Π.Δ. 68/95, η διάθεση υλικού στη θάλασσα είναι ασφαλής σε 

βάθη μεγαλύτερα των –50 m και σε απόσταση τουλάχιστον 1 ναυτ. μιλίου από την ακτή. 

• Η διεύθυνση των επικρατούντων θαλάσσιων ρευμάτων. 

• Η βυθομετρία, η κλίση του πυθμένα και η βενθική βιοποικιλότητα στη θέση 

επανατοποθέτησης. 

• Η φυσική και χημική σύσταση και η οικολογική κατάσταση του πυθμένα στην περιοχή 

θαλάσσιας επανατοποθέτησης σε συσχέτιση με τα φυσικά, χημικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά των βυθοκορημάτων. 

• Ευαίσθητες οικολογικά ή/και επιστημονικής σημασίας παράκτιες ή/και θαλάσσιες εκτάσεις. 

• Μεταναστευτικές διαδρομές και περιοχές αναπαραγωγής ιχθυοπανίδας, θαλάσσιων 

θηλαστικών και χελωνών. 

• Περιοχές με επιστημονική σπουδαιότητα (π.χ. σταθερές επιστημονικές εγκαταστάσεις, 

πλωτήρες καταγραφής ωκεανογραφικών παραμέτρων). 

• Περιοχές φυσικού κάλλους ή προστατευόμενες περιοχές ή σπουδαίας πολιτιστικής ή 

ιστορικής αξίας (π.χ. περιοχές Natura, θέσεις ναυαγίων, ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, 

περιοχές ιστορικής μνήμης). 

• Η αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή και η εγγύτητα με τυχόν αλιευτικά πεδία. 

• Περιοχές ιχθυοκαλλιέργειας. 

• Θαλάσσιες περιοχές αναψυχής. 

• Χώροι εξόρυξης ορυκτών πόρων. 

• Πεδία στρατιωτικής σημασίας, στρατιωτικές ζώνες και θέσεις απόρριψης πυρομαχικών. 

• Η ύπαρξη υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων. 
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• Η ρότα πλοίων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και η εγγύτητα με λιμενικές υποδομές. 

• Η απόσταση της θέσης διάθεσης από την περιοχή εκσκαφής θα πρέπει να διατηρηθεί σε 

λογικά πλαίσια, έτσι ώστε το κόστος του έργου να μην αυξηθεί υπέρμετρα. 

 

Επομένως, τα προϊόντα εκσκαφής του πυθμένα από την κατασκευή του τουριστικού λιμένα 

μπορούν να μεταφέρονται και να διατίθενται σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της θέσης 

του έργου στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Ρήνειας και της Πάρου. Η ευρύτερη αυτή θαλάσσια 

περιοχή ΑΒΓΔ εντός της οποίας προτείνεται η διάθεση των βυθοκορημάτων, που απεικονίζεται 

στο Σχήμα 6.6, ορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό 

Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87: 

 

 Χ Υ 

Α 608502.4 4126812.3 

Β 609302.4 4126812.3 

Γ 609302.4 4126112.3 

Δ 608502.4 4126112.3 

 

         Η εν λόγω θαλάσσια περιοχή: 

• Βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από τις ακτές, 27 km περίπου νοτιοανατολικά των ακτών 

της Σύρου, 9 km περίπου νότια από την πλησιέστερη ακτογραμμή της Ρήνειας και 

περισσότερο από 15km από την ακτογραμμή της Πάρου, όπου τα βάθη ξεπερνούν τα -

100 m. 

• Τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή αυτή θα παρασύρουν τα αιωρούμενα στερεά των 

βυθοκορημάτων ανατολικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια κατασκευαστική περίοδος θα 

λάβει χώρα κατά τη χειμερινή περίοδο (λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου) και 

δεδομένου ότι τα επικρατούντα θαλάσσια ρεύματα της χειμερινής περιόδου είναι ΒΔ προς 

ΝΑ κίνησης συμβάλλοντας στη διασπορά των βυθοκορημάτων και την απομάκρυνσή τους 

από τις ακτές45. 

• Η κλίση του πυθμένα στη θέση διάθεσης είναι ιδιαίτερα ήπια. 

• Ο βυθός εκτιμάται ότι είναι χαμηλής οικολογικής κατάστασης και χαρακτηρίζεται από πολύ 

ομαλή μορφολογία. 

• Βρίσκεται σε απόσταση από οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες εκτάσεις, 

όπως οι προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, 

αλλά και οι εκτάσεις με λιβάδια Ποσειδωνίας (γενικά ο οικότοπος αυτός απαντάται σε βάθη 

μικρότερα των -50 m ενώ στην περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα περιορισμένη 

εμφάνιση έως απουσία – βλ. ενότητα 8.5.1). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διάθεση 

των βυθοκορημάτων δεν θα επηρεάσει ευαίσθητα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. 

 

45 Πλοηγός Υ.Υ., Τόμος Δ’ 
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• Βρίσκεται εκτός πεδίων αναπαραγωγής, ωοτοκίας, και ανατροφής θαλασσίων 

οργανισμών, καθώς επίσης δεν παρεμβάλλεται σε μεταναστευτικές οδούς ψαριών και 

θαλασσίων θηλαστικών. 

• Δεν χαρακτηρίζεται από αισθητική ή πολιτιστική ή ιστορική αξία. 

• Χαρακτηρίζεται από απουσία αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία ως προς την αλιευτική προσπάθεια για τη μικρή παράκτια αλιεία τoυ έργου 

“Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας” (MARISCA)46. 

• Δεν περιλαμβάνει υποθαλάσσιες υποδομές ή σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(π.χ. ναυσιπλοΐα, ιχθυοκαλλιέργειες, στρατιωτικές ζώνες). 

• Βρίσκεται σε ικανή απόσταση από υποθαλάσσια καλώδια (απόσταση μεγαλύτερη των 

6km). 

• Λαμβάνεται υπόψη η διέλευση πλοίων και σκαφών που προσεγγίζουν την υπό εξέταση 

μαρίνα, τον Λιμένα Σύρου και τις λοιπές πλησιέστερες λιμενικές υποδομές. 

 

Η εναπόθεση των βυθοκορημάτων προτείνεται να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το επιπρόσθετο 

πάχος ιζημάτων να μην ξεπεράσει σε καμία περίπτωση τα 3,0m και εί δυνατόν να κυμαίνεται 

στο μεγαλύτερο τμήμα του περί τα 25 cm. Σκοπός είναι κατά την εναπόθεση να μην αλλοιωθεί 

αισθητά η βαθυμετρία του χώρου υποδοχής. Επιπροσθέτως, το πάχος των 25 cm κρίνεται ως 

ικανοποιητικό για την ανάκαμψη ενός σημαντικού ποσοστού των βενθικών οργανισμών. 

 

Η ανωτέρω θαλάσσια διάθεση των εν λόγω υλικών γίνεται άμεσα χωρίς να απαιτείται 

αποθήκευσή τους. Συγκεκριμένα, κατά την εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα, η αρπάγη 

απορρίπτει τα προϊόντα εκσκαφής σε φορτηγίδα μεταφοράς, η οποία αμέσως μόλις πληρωθεί 

πλέει προς τη θέση θαλάσσιας διάθεσης όπου απορρίπτει τα βυθοκορήματα

 
46 Marisca (2015). Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας. 
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Σχήμα 6.6 : Προτεινόμενη θαλάσσια περιοχή διάθεσης βυθοκορημάτων 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

137 

 

 

 

 

 

Προϊόντα καθαιρέσεων λιμενικών έργων - κατεδαφίσεων  

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων, θα παραχθούν προϊόντα από την καθαίρεση τμημάτων 

των υφιστάμενων λιμενικών έργων και συγκεκριμένα από την καθαίρεση  τμήματος των 

Σχήμα 6.7: Περιοχή διάθεσης βυθοκορημάτων σε σχέση με την αλιευτική προσπάθεια 
(Πηγή:  Marisca, http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-human-

activities-in-the-aegean-sea/fisheries ) 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-human-activities-in-the-aegean-sea/fisheries
http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-human-activities-in-the-aegean-sea/fisheries
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εσωτερικών προβλητών, του συνόλου του προσήνεμου μώλου και τμήματος του υπήνεμου 

μώλου (όπως εμφαίνονται στο συνημμένο Σχέδιο 385-ΜΠΕ-2).  

 

Τα προϊόντα αυτά αφορούν σε φυσικούς ογκόλιθους και λιθορριπές, συνολικού όγκου 18.600 

m3 περίπου. Οι φυσικοί ογκόλιθοι θωράκισης θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους στην 

κατασκευή των νέων θωρακίσεων. Ως προς τα λοιπά υλικά καθαιρέσεων (π.χ. σκυροδέματα 

με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 01 01, κλπ.), κατά τη φάση της οριστικής μελέτης του έργου θα 

εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους για τις προβλεπόμενες επιχώσεις του έργου. 

Συγκεκριμένα, θα εξετασθεί η δυνατότητα θραύσης των ογκωδών τεμαχίων από τις 

καθαιρέσεις στη θέση του έργου ή εντός του εργοταξιακού χώρου, και στη συνέχεια ο 

εγκιβωτισμός του συνόλου ή μέρους αυτών στο σώμα των επιχώσεων επάνω από τη στάθμη 

της θάλασσας.  Τυχόν εναπομένουσα ποσότητα υλικών καθαιρέσεων θα διατεθούν σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 

36259/1757/Ε103/23.08.2010, Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24.08.2010) είτε σε νομίμως λειτουργούσα 

μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) που δραστηριοποιείται στην περιοχή, είτε σε οργανωμένο χώρο 

εναπόθεσης Α.Ε.Κ.Κ. σε λογική απόσταση από τη θέση του έργου. 

 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα παράξει εξαιρετικά μικρή ποσότητα υλικών 

κατεδάφισης από την καθαίρεση του υφιστάμενου σταθμού καυσίμων στο εσωτερικό του 

υφιστάμενου προσήνεμου μώλου (ποσότητα της τάξης των 40 m3).  

 

Το σύνολο αυτών των προϊόντων θα περιλαμβάνουν σκυρόδεμα (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 

01 01), τούβλα (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 01 02), πλακίδια και κεραμικά (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 

17 01 03), μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 

17 01 07), ξύλο (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 02 01), αλουμίνιο (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 04 02), 

γυαλί (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 02 02), πλαστικό (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 02 03), καθώς 

και σίδηρο και χάλυβα (με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 17 04 05). Τα εν λόγω απόβλητα θα διατεθούν 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 

36259/1757/Ε103/23.08.2010, Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24.08.2010) είτε σε νομίμως λειτουργούσα 

μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) που δραστηριοποιείται στην περιοχή, είτε σε οργανωμένο χώρο 

εναπόθεσης Α.Ε.Κ.Κ. σε λογική απόσταση από τη θέση του έργου. Σημειώνεται ότι από το 

2014 υπάρχει εγκεκριμένη μονάδα και πρόσφατα το 2020 εγκρίθηκε μία ακόμη μονάδα με 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) Α.Ε.Κ.Κ. στη γεωγραφική εμβέλεια των οποίων 

περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων 47. 

 
47 Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. www.eoan.gr, Ιούνιος 2021 

http://www.eoan.gr/
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Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη φάση κατασκευής των έργων, ακόμη, θα πραχθούν προϊόντα 

από την απομάκρυνση της υφιστάμενης θωράκισης (στον προσήνεμο μώλο). Τα προϊόντα 

από την απομάκρυνση της υφιστάμενης θωράκισης των μώλων αφορούν σε φυσικούς 

ογκόλιθους και θα επαναχρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους στην κατασκευή των νέων 

θωρακίσεων της μαρίνας.  

 

 

Προϊόντα εκσκαφής για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών και χερσαίων διαμορφώσεων 

Τα προϊόντα εκσκαφής από τον χερσαίο χώρο της μαρίνας48 αφορούν στην ποσότητα που θα 

προκύψει από την εκσκαφή για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών και των κατά θέσεις 

διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου σε ήδη επιχωμένη επιφάνεια. 

 

Τα προϊόντα εκσκαφής χερσαίου χώρου, σύμφωνα με το προσφάτως εγκριθέν Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030 (Π.Υ.Σ. 39 της 31.08.2020, 

Φ.Ε.Κ. 185/Α/29.09.2020) που αφορούν στον κωδικό ΕΚΑ 17 05 04 «προκύπτουν από 

χωματουργικές εργασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων και αφορούν σε υλικά που απαντώνται 

στη φύση» και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του, διευκρινίζοντας ότι αυτά 

«προκύπτουν από χωματουργικές εργασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων και αφορούν σε 

υλικά που απαντώνται στη φύση» και προτείνει ως στόχο διαχείρισης τη χωριστή συλλογή 

αυτών από τα υπόλοιπα Α.Ε.Κ.Κ.49. 

 

Αναφορικά με τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής χερσαίου χώρου εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο ισχύον Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων του Ν.4042/2012 

(Ενότητα Β’ «Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων (ενσωμάτωση της Κοινοτικής 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)», Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.02.2012) και την υπ’ αριθμ. 

36259/1757/Ε103/23.08.2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24.08.2010) με θέμα «μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)», που εκδόθηκε στα πλαίσια του ανωτέρω νόμου. Επίσης, η 

διαχείριση τους θα είναι σε συμφωνία και με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου 

αναθεωρημένου Ε.Σ.Δ.Α. 

 

Στα πλαίσια αυτά επισημαίνονται τα ακόλουθα ως προς τη διαχείριση των προϊόντων αυτών: 

 
48  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, όπως αυτός δίνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 

2000/532/ΕΚ και τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, τα προϊόντα 

εκσκαφής του χερσαίου χώρου κατατάσσονται στην κατηγορία με κωδικό ΕΚΑ 17 05 και τίτλο «χώματα 

(περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών» και 

ειδικότερα στην κατηγορία ΕΚΑ 17 05 04 «χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03» (εφ’ 

όσον από τις αναλύσεις που θα γίνουν σε δείγματα των προϊόντων εκσκαφής κατά τη φάση κατασκευής 

επιβεβαιωθεί ότι δεν περιέχουν φορτία ρυπαντών). 
49 ΥΠΕΝ. «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030». Φ.Ε.Κ. 185/Α/29.09.2020 
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• Οι χερσαίες εκσκαφές έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες για την ασφαλή 

κατασκευή των κτιριακών υποδομών και των χερσαίων διαμορφώσεων. 

 

• Τα βραχώδη υλικά εκσκαφής θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους στην κατασκευή του 

έργου. Τυχόν μικροποσότητες σε περίσσεια θα διατεθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 

αναφερόμενα. 

 

• Κατά τη φάση κατασκευής θα εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησης τυχόν περίσσειας των 

υλικών εκσκαφής για τις ανάγκες άλλων τεχνικών έργων ή για την αποκατάσταση κοντινών 

ανενεργών λατομικών περιοχών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ε.Σ.Δ.Α. δεν υπάρχει 

επίσημη καταγραφή των ανενεργών λατομικών χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για ανάκτηση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις με επίχωση 50  

 

• Εναλλακτικά θα εξετασθεί η ανακύκλωση τυχόν περίσσειας των υλικών εκσκαφής. 

Σημειώνεται ότι από το 2013 υπάρχει μία εγκεκριμένη μονάδα με Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) Α.Ε.Κ.Κ. στη γεωγραφική εμβέλεια των οποίων περιλαμβάνεται 

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων 51 . Εντούτοις απαιτείται διευκρίνιση ως προς τη 

δυνατότητα της εν λόγω Σ.Ε.Δ. να δεχθεί τον συγκεκριμένο τύπο και ποσότητα υλικού. 

 

Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία, κατά τη φάση κατασκευής θα 

πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις σε δείγματα των υλικών εκσκαφής προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν περιέχουν φορτία ρυπαντών. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

τα υλικά αυτά έχουν καταστεί επικίνδυνα, τότε «(…) οι εργασίες διαχείρισής τους 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» 

(παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 Κ.Υ.Α.). 

 

Λοιπά πλεονάζοντα, άχρηστα υλικά και στερεά απόβλητα 

Από την κατασκευή των έργων δεν θα παραχθούν σημαντικές ποσότητες άλλων άχρηστων 

υλικών. Τυχόν αχρησιμοποίητα υλικά θα απομακρυνθούν από τον χώρο του έργου και θα 

αξιοποιηθούν κατάλληλα με μέριμνα του αναδόχου κατασκευής. 

 

Τέλος, ο παραγόμενος όγκος στερεών αποβλήτων θα είναι πολύ περιορισμένος και θα αφορά 

σε συσκευασίες δομικών υλικών (χάρτινες με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 15 01 01, πλαστικές με 

κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 15 01 02, ξύλινες με κωδικό κατά Ε.Κ.Α. 15 01 03), καθώς και σε οικιακά 

απόβλητα (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 20 03 01). Οι συσκευασίες θα συλλέγονται με μέριμνα του 

 
50  Ενότητα 2.4 – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Φ.Ε.Κ. 

174/Α/15.12.2015). 
51 Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, www.eoan.gr, Ιούνιος 2021 
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αναδόχου κατασκευής και είτε θα επαναχρησιμοποιούνται είτε θα διατίθενται για ανακύκλωση. 

Τα οικιακά απόβλητα θα απορρίπτονται σε κάδους κατάλληλου μεγέθους και θα διατίθενται 

όπως και τα λοιπά απορρίμματα του νησιού. 

6.4.7. Εκπομπές ρύπων 

Κατά τη φάση κατασκευής, θα υπάρξει αναπόφευκτα εκπομπή ρύπων στον αέρα αφενός από 

τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου και αφετέρου από τα οχήματα μεταφοράς 

υλικών, καθώς και σκόνη από τα αποθηκευμένα κοκκώδη υλικά. 

 

Όσον αφορά στους εκπεμπόμενους ρύπους από τη λειτουργία των μηχανημάτων του 

εργοταξίου, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας θα είναι μικρής έντασης λόγω της κλίμακας του 

έργου, ενώ θα είναι πρόσκαιρου χαρακτήρα, καθώς θα αναιρεθεί πλήρως μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής των προτεινόμενων έργων. Εκτιμάται ότι η επιβάρυνση αυτή θα 

είναι ουσιαστικά αισθητή μόνο στην άμεση γειτονία των κατασκευαστικών εργασιών και του 

εργοταξιακού χώρου. Στον περιορισμένο χαρακτήρα των επιπτώσεων από την προκαλούμενη 

ρύπανση, τόσο των χωματουργικών εργασιών όσο και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

συμβάλλει το γεγονός ότι η μαρίνα βρίσκεσαι σε ήδη λιμενοποιημένη περιοχή και μάλιστα σε 

επαφή με τον Λιμένα Σύρου. Επίσης, η μεταφορά υλικών κατασκευής δια θαλάσσης, καθώς 

και η κατασκευή των έργων της θαλάσσιας ζώνης με πλωτά μέσα περιορίζουν περαιτέρω την 

επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται η κατανάλωση καυσίμων των τύπων μηχανημάτων εργοταξίου που 

θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου (βλ. Πίνακας 6.8), καθώς και ο συντελεστής 

εκπομπής καυσαερίων ανά τύπο καυσίμου (βλ. Πίνακας 6.9). Επισημαίνεται ότι η ημερήσια 

κατανάλωση καυσίμων των μηχανημάτων του εργοταξίου θα είναι κατά πολύ μικρότερη από 

την αναγραφόμενη στον Πίνακας 6.8, καθώς η λειτουργία των μηχανημάτων εργοταξίου δε θα 

είναι συνεχής (οι ώρες ημερήσιας λειτουργίας μηχανημάτων κυμαίνονται από 4 έως 6 ώρες, 

λιγότερες δηλαδή από τις αναφερόμενες στον Πίνακας 6.10). 

 

 

Πίνακας 6.8: Ημερήσια κατανάλωση καυσίμων μηχανημάτων εργοταξίου 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(lt/8h ωράριο 
λειτουργίας) 

Φορτηγό  Πετρέλαιο κίνησης 120 

Φορτωτής Πετρέλαιο κίνησης 144 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Πετρέλαιο κίνησης 18 

Αντλία σκυροδέματος Πετρέλαιο κίνησης 75 
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Αεροσυμπιεστής/τρυπάνι Πετρέλαιο κίνησης 80 

Τσάπα εκσκαφής Πετρέλαιο κίνησης 60 

Πλωτός γερανός και φορτηγίδα (με ρυμουλκό) Πετρέλαιο κίνησης 100 

 
 

Πίνακας 6.9: Συντελεστής εκπομπής καυσαερίων (gr/lt καυσίμου) 

 

Η διέλευση βαρέων οχημάτων πλησίον ορισμένων κτισμάτων (κυρίως κατοικιών, 

καταστημάτων και τουριστικών καταλυμάτων) κάποιων οικισμών, είναι αναπόφευκτη εφόσον 

στο νησί της Σύρου υφίστανται και λειτουργούν μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, από όπου και 

δύναται να πραγματοποιηθεί η προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του υπό εξέταση 

έργου σε σκυρόδεμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι μεγάλος όγκος των υλικών θα μεταφερθεί δια 

θαλάσσης απευθείας στη θέση των έργων περιορίζει σημαντικά τις οδικές μεταφορές και κατ’ 

επέκταση την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους. Σε κάθε περίπτωση, η όποια όχληση 

θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένης έντασης, λόγω του πολύ μικρού ημερήσιου αριθμού 

δρομολογίων βαρέων οχημάτων που απαιτείται για την κατασκευή των έργων. Επίσης, τυχόν 

επιβάρυνση θα περιοριστεί στο χρόνο κατασκευής και θα είναι παροδική (η ποιότητα της 

ατμόσφαιρας θα αποκατασταθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τον τύπο των μηχανημάτων εργοταξίου και την 

προαναφερθείσα ενδεικτική ημερήσια κατανάλωση καυσίμου για κάθε τύπο από αυτά καθώς 

και τους συντελεστές εκπομπής καυσαερίου για το πετρέλαιο κίνησης συμπεραίνεται ότι δεν 

θα σημειωθεί μεγάλη επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. 

 

Ακόμη, επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προκαλεί και η σκόνη που 

δημιουργείται κατά τις χωματουργικές εργασίες, από τη μεταφορά και απόθεση χώματος και 

υλικών κατασκευής, καθώς και με την παράσυρση από τον άνεμο αποθηκευμένων υλικών. Η 

επιβάρυνση αυτή από τη σκόνη θα είναι εντονότερη σε περίπτωση μη ευνοϊκού ανέμου, ενώ 

γενικά εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργήσει ουσιαστικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου, λόγω της ικανής απόστασης και της υψομετρικά υποβαθμισμένης θέσης του έργου σε 

σχέση με τα κτίσματα της περιοχής. 

 

Τέλος, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κατά τη φάση κατασκευής είναι δυνατόν να περιοριστεί 

σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς 

υλικών σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, άρτια οργάνωση του εργοταξιακού 

χώρου, συχνή διαβροχή των περιοχών χωματουργικών εργασιών, καθώς και των 

ΚΑΥΣΙΜΟ CO HC NOX SO2 TSP 

Πετρέλαιο κίνησης 0,049 0,017 0,025 0,006 0,014 
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αποθηκευμένων υλικών κατασκευής, πλήρη αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής κ.ά. (βλ. κεφάλαιο 10). 

6.4.8. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Κατά την κατασκευή ενός λιμενικού έργου είναι δυνατόν να προκληθεί επιβάρυνση του 

ακουστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των μηχανημάτων εργοταξίου και την 

κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. 

 

Δεδομένου, Όμως, ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε αστικό 

περιβάλλον, σε ήδη λιμενοποιημένη περιοχή και μάλιστα σε άμεση επαφή με τον Λιμένα Σύρου 

η προαναφερθείσα όχληση στο ακουστικό περιβάλλον θεωρείται αμελητέα. Επιπρόσθετα, 

δεδομένου του γεγονότος ότι μεγάλος όγκος των υλικών θα μεταφερθεί δια θαλάσσης 

απευθείας στη θέση των έργων περιορίζονται σημαντικά οι οδικές μεταφορές.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η προκαλούμενη όχληση θα είναι περιορισμένης έντασης, λόγω του πολύ 

μικρού ημερήσιου αριθμού δρομολογίων βαρέων οχημάτων που θα χρειαστούν για την 

κατασκευή των έργων, δεδομένου ότι πρόκειται για εργασίες περιορισμένης κλίμακας. Επίσης, 

η επιβάρυνση θα περιοριστεί στο χρόνο κατασκευής και θα είναι παροδική (τα επίπεδα 

θορύβου θα αποκατασταθούν πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής). Σε 

κάθε περίπτωση η κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις 

σχετικές ισχύουσες διατάξεις, ενώ το ωράριο λειτουργίας του εργοταξίου θα τηρεί τις εκάστοτε 

νομοθετημένες ώρες εργασίας. Ακόμη, θα επιδιώκεται η ομαδοποιημένη κυκλοφορία των 

οχημάτων αυτών έτσι ώστε να μην υπάρχει συνεχής και επαναλαμβανομένη όχληση, αλλά 

μεμονωμένη. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος με τα μηχανήματα εργοταξίου που 

απαιτούνται για την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας, 

καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας τους και το αντίστοιχο παραγόμενο επίπεδο 

έντασης θορύβου (βλ. Πίνακας 6.10 και Πίνακας 6.11). 

 
 

Πίνακας 6.10: Χρόνος δυνητικής ημερήσιας λειτουργίας των μηχανημάτων εργοταξίου 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

Ταχύτητα 

(km/h) 

Φορτηγό A  8 10 

Φορτηγό B 8 5 

Φορτωτής 8 10 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 12 5 
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Αντλία σκυροδέματος 8 Σταθερό 

Αεροσυμπιεστής/τρυπάνι 8 Σταθερό 

Τσάπα εκσκαφής  12 Σταθερό 

Πλωτός γερανός και φορτηγίδα (με 

ρυμουλκό) 

12 Σταθερό 

 

 

Πίνακας 6.11: Χαρακτηριστικά και επίπεδο έντασης θορύβου μηχανημάτων εργοταξίου 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΘΟΡΥΒΟΥ LWA 

[DB (A)] 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(%)* 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΘΜΗ  

ΘΟΡΥΒΟΥ LAEQ 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 m  

[DB(A)]** 

Φορτηγό A  102 - 74 (ταχ. 10 km/h) 

Φορτηγό B 106 - 78 (ταχ. 5 km/h) 

Φορτωτής 104 50-100 76 (ταχ. 10 km/h) 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 100 100 72 (ταχ. 5 km/h) 

Αντλία σκυροδέματος 106 50-100 78 

Αεροσυμπιεστής/τρυπάνι 100/113 50 82 

Τσάπα εκσκαφής 112/104 100 80 

Πλωτός γερανός και 

φορτηγίδα (με ρυμουλκό) 
109 - 

87 

* επί των ωρών ημερήσιας λειτουργίας (βλ. Πίνακα 6.4) 

** British Standard 

 

Η κατασκευή των νέων έργων της μαρίνας  θα προκαλέσει τοπικά δονήσεις λόγω της 

κατεδάφισης του υφιστάμενου σταθμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων και 

δευτερευόντως λόγω των χερσαίων εκσκαφών για τη θεμελίωση των νέων κτιριακών 

υποδομών τοπικά . Εκτιμάται ότι οι δονήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν την ασφάλεια των 

λοιπών παρακείμενων υποδομών, δεδομένου ότι αυτές βρίσκονται σε ικανή απόσταση. Οι 

δονήσεις αυτές επίσης δεν θα προκαλέσουν κατολισθήσεις πρανών ή πτώσεις βράχων, 

δεδομένου μάλιστα ότι οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις θα γίνουν με την κατάλληλη μέριμνα 

αντιστήριξης. 

6.4.9. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η κατασκευή των έργων  της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου δεν σχετίζεται με 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
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6.5. Φάση λειτουργίας 

6.5.1. Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας και διαχείρισης του έργου 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα τροποποίηση χωροθέτησης αφορά στην οργάνωση και 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών της Μαρίνας στη θέση «Πηδάλι» της 

Ερμούπολης Σύρου και έγινε με γνώμονα τόσο την άρτια λειτουργία της μαρίνας όσο και την 

αρμονική ένταξη της στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής. 

 

Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα γίνει αναδιάταξη των λιμενικών έργων, ενώ 

παράλληλα θα κατασκευαστούν εξαρχής ο προσήνεμος και υπήνεμος μώλος. Επιπρόσθετα, 

θα αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες κτιριακές υποδομές για την άρτια λειτουργία της και την 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες και επισκέπτες της. Επίσης, όπως 

προαναφέρθηκε, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της 

υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της 

μαρίνας. 

 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, επιφάνειας 70 στρεμμάτων περίπου, περιλαμβάνει τα πρόσγεια 

του λιμένα και το χώρο ελλιμενισμού (λιμενολεκάνη) επιφάνειας  53 στρεμμάτων περίπου, ο 

οποίος οριοθετείται από τον νέο προσήνεμο και τον νέο υπήνεμο μώλο. Στο εσωτερικό της 

λιμενολεκάνης διατηρείται και επεκτείνεται τμήμα του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου. Επίσης 

διατηρούνται ο κεντρικός εγκάρσιος προβλήτας της μαρίνας, καθώς και δύο μικρότεροι 

προβλήτες, ενώ οι υπόλοιποι (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 

και τμήματος του υπήνεμου μώλου) καθαιρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ικανός 

θαλάσσιος χώρος για τους ελιγμούς και την πρόσδεση μεγαλύτερων σκαφών. Ακόμη, στο 

ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης προβλέπεται επίχωση τμήματος αυτής προκειμένου για 

την εξασφάλιση των αναγκαίων χερσαίων χώρων, καθώς και η πόντιση ενός νέου πλωτού 

προβλήτα. Στη λιμενολεκάνη, διατηρούνται τα σημερινά ωφέλιμα βάθη -4,0m έως -10,0m 

(μεταξύ προσήνεμου και υπήνεμου μώλου), και για το σκοπό αυτό προβλέπεται τοπικά στο 

εσωτερικό της λιμενολεκάνης η βυθοκόρηση του πυθμένα μέχρι τα -4,0m. Η είσοδος στο χώρο 

της λιμενολεκάνης γίνεται (όπως και σήμερα) από τα βορειοδυτικά (στόμιο πλάτους περίπου 

50m), ενώ στο εσωτερικό αυτού εξασφαλίζεται κύκλος ελιγμών διαμέτρου 60m.   

 

Η πρόσδεση (πρυμνοδέτηση) των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο της μαρίνας θα γίνεται στα 

παραλιακά κρηπιδώματα και εκατέρωθεν του νέου υπήνεμου μώλου και των προβλητών 

(σταθερών και πλωτού). Με βάση την ανωτέρω διάταξη δημιουργούνται συνολικά 167 θέσεις 

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40m. 
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Σε όλες τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών προβλέπεται παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

δικτύου επικοινωνιών, καθώς και εγκατάσταση πυρόσβεσης (προβλέπεται η αξιοποίηση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος με τη 

συντήρησή τους και επέκτασή τους όπου απαιτείται). Ακόμη, θα παρέχονται υπηρεσίες 

τηλεφώνου και δυνατότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο. Στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου, 

θα τοποθετηθούν οι αντλίες για τον ανεφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα και οι αντλίες για 

την απάντληση των λυμάτων και των ακαθάρτων ελαίων και σεντινόνερων από τα σκάφη 

(σταθμός καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων). 

 

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στον χερσαίο χώρο της μαρίνας αναφέρεται ότι 

κατασκευάζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της, αξιοποιούνται τα υφιστάμενα δίκτυα Η/Μ παροχών και 

διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος. Επιπλέον, ορίζονται οικοδομικά τετράγωνα με 

συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των 

αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και των υπόλοιπων χρήσεων και λειτουργιών στο 

χερσαίο χώρο της μαρίνας. Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας ορίζονται πέντε (5) οικοδομικά 

τετράγωνα (Ο.Τ.) με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης. Η 

μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων ανέρχεται σε 

2.950m2 και περιλαμβάνει γραφείο διοίκησης, πύργο ελέγχου, αποθηκευτικούς χώρους και 

χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, χώρους υγιεινής, εστιατόρια - αναψυκτήρια, ξενώνα, κατάστημα 

ναυτιλιακών ειδών, super market και καταστήματα παροχής υπηρεσιών. Η χερσαία ζώνη της 

μαρίνας περιλαμβάνει ακόμη χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών με υπόστεγο, 

εσωτερικό οδικό δίκτυο, δρόμους κυκλοφορίας πεζών, διαμορφωμένες υπαίθριες 

εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και χώρους πρασίνου.  

 

Επιπλέον, προβλέπεται δόμηση 50m2 εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας ή/και επί λιμενικών 

έργων, η οποία αφορά σε ειδικές χρήσεις, όπως ο σταθμός καυσίμων και παραλαβής 

καταλοίπων σκαφών, στο υφιστάμενο παρατηρητήριο, αποθηκευτικοί χώροι, Η.Μ 

εγκαταστάσεις κλπ., που απαιτείται να γειτνιάζουν με το χώρο ελλιμενισμού. 

 

Αναφορικά με την χερσαία απόθεση σκαφών και τις εργασίες ελαφράς συντήρησης, 

σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση γίνεται μόνο περιστασιακά χρήση του χώρου 

χερσαίας απόθεσης, εντός του οποίου όμως απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε 

εργασίας συντήρησης των σκαφών. Ωστόσο, στο προβλεπόμενο χώρο χερσαία απόθεσης 

σκαφών θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών ελαφράς συντήρησης 

σκαφών: 
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- υδροβολή των υφάλων τμημάτων της γάστρας των σκαφών προκειμένου για την αφαίρεση 

των φυκιών και μικροοργανισμών (στρειδώνα) που προσκολλούνται σε αυτά. Για τις 

ανάγκες της υδροβολής, θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλης έκτασης και ρήσεων 

επιφάνεια σκυροδέματος, καθώς και οχετός/κανάλι αποστράγγισης αυτής, έτσι ώστε το 

υγρό προϊόν της υδροβολής (νερό που περιέχει μικροοργανισμούς και θραύσματα 

μοράβιας52) να συλλέγεται για περαιτέρω επεξεργασία (φιλτράρισμα) και τελική διάθεση 

στο αποχετευτικό δίκτυο της μαρίνας. Επιπροσθέτως, πριν την έναρξη της διαδικασίας 

υδροβολής θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από το σκάφος νάιλον κατάλληλης ποιότητας 

για τη συλλογή των στερεών προϊόντων της υδροβολής (φύκια, μικροοργανισμοί, τεμάχη 

χρησιμοποιημένης μοράβιας).  

 

- εργασίες μικρής κλίμακας με χρήση τριβείου. Οι εργασίες αυτές αφορούν στη συντήρηση 

τοπικά επιφανειών των σκαφών που παρουσιάζουν μικροφθορές, οι οποίες αφ’ ενός δεν 

αφορούν στη συνολική επιφάνεια του σκάφους, δεν απαιτούνται σε ετήσια βάση, ενώ η 

χρονική τους διάρκεια ανά σκάφος περιορίζεται σε λίγες μόνο ώρες. Κατά την εκτέλεση 

εργασιών με χρήση τριβείου θα πρέπει να τοποθετείται γύρω από το σκάφος περίφραγμα 

για την αποφυγή διασποράς της σκόνης που παράγει το τριβείο στη γύρω περιοχή.  

 

- επάλειψη των ύφαλων των σκαφών με μοράβια. Κατά την εκτέλεση εργασιών επάλειψης 

με μοράβια θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από το σκάφος κατάλληλης ποιότητας νάιλον, 

ώστε να συλλέγονται τυχόν μικροποσότητες μοράβιας που καταλήγουν στο δάπεδο και να 

αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους. 

 

- λοιπές εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών (αντικατάσταση σχοινιών και ιστίων, 

έλεγχος ηλεκτρικών μερών, συντήρηση τουαλέτας σκάφους κλπ.). Ειδικά για την αλλαγή 

μηχανελαίων (είτε αυτό γίνεται στη θέση ελλιμενισμού του σκάφους είτε στο χώρο χερσαίας 

απόθεσης) θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή / και να 

αντιμετωπίζονται τυχόν ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων και να μην 

προκαλείται ρύπανση του εδάφους. 

 

- καθαρισμός (πλύσιμο) των σκαφών (εξωτερικά και εσωτερικά). Ο φορέας λειτουργίας της 

μαρίνας θα πρέπει να συνιστά στους ιδιοκτήτες των σκαφών τη χρήση καθαριστικών 

προϊόντων φιλικών για το περιβάλλον (βιοδιασπώμενα, χωρίς τοξικές ουσίες κλπ.). 

6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού 

 
52 Ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές) που συχνά περιέχουν μέταλλα, η επάλειψη με τις οποίες εμποδίζει την 

προσκόλληση φυκιών και μικροοργανισμών σε πλοία, κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη 
θάλασσα. Στο παρελθόν γινόταν χρήση Tributyltin (TBT), η οποία όμως έχει καταργηθεί ειδικά για τα μικρότερου 
μεγέθους σκάφη αναψυχής καθώς προκαλεί αύξηση των επιπέδων τοξικότητας στο θαλάσσιο νερό. Ουσίες με 
συναφή δράση και διαφορετική χημική σύσταση είναι διαθέσιμες στο εμπόριο. Τελευταία μάλιστα χρησιμοποιούνται 
υλικά όπως το τεφλόν και επικαλύψεις πολλών στρωμάτων τα οποία αποκολλούνται ή αυτοκαθαρίζονται 
επιτρέποντας την απομάκρυνση των οργανισμών που εγκαθίστανται χωρίς τοξική δράση. Μερικά από τα νέα αυτά 
υλικά είναι εν μέρει βιοαποδομούμενα. 
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Η λειτουργία της μαρίνας δεν απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας ή καυσίμου, ούτε την 

εντατική χρήση φυσικών πόρων ανανεώσιμων ή μη. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως στις 

ανάγκες των μικρής κλίμακας χερσαίων εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς 

και των εξυπηρετούμενων σκαφών. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται σήμερα από τα υφιστάμενα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης χωρίς να προκαλείται επιβάρυνση 

αυτών και δύνανται να καλυφθούν, έπειτα από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, από 

το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής με κατάλληλη επέκταση και αναβάθμιση 

όπου αυτό απαιτείται. 

 

Οι ανάγκες της μαρίνας σε νερό αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκαφών, των μικρής 

κλίμακας χερσαίων εγκαταστάσεων και στην πυρόσβεση και δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, όπως 

φαίνεται από την τεκμηρίωση που ακολουθεί. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν από το δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης. 

 

Η λειτουργία της μαρίνας, γενικότερα, δεν θα έχει αξιόλογες εισροές άλλων υλικών. 

 

Εκτίμηση εισροών νερού κατά τη λειτουργία του έργου  

Οι ανάγκες σε νερό της υπό εξέταση μαρίνας αφορούν κατά κύριο λόγο στις απαιτήσεις σε 

νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών (π.χ. πλήρωση δεξαμενών σκαφών και πλύσιμο σκαφών), 

και δευτερευόντως των δραστηριοτήτων και υποδομών της χερσαίας ζώνης. Για τον 

υπολογισμό των ετήσιων απαιτούμενων ποσοτήτων νερού για τις ανάγκες των σκαφών έγινε 

διαχωρισμός σε περίοδο αιχμής (Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος), οπότε υπάρχει μεγάλη 

κίνηση σκαφών (τακτικές είσπλοες και έκπλοες), περίοδο περιορισμένης δραστηριότητας 

(Απρίλιος, Μάιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος), οπότε τα σκάφη παραμένουν ελλιμενισμένα 

για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός της μαρίνας και παρατηρείται μικρότερη κίνηση σκαφών 

και περίοδο μειωμένης δραστηριότητας (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και 

Μάρτιος), οπότε τα σκάφη παραμένουν κυρίως ελλιμενισμένα εντός της μαρίνας και δεν 

χρησιμοποιούνται. 

 

Σκάφη αναψυχής 

Όσον αφορά στα σκάφη αναψυχής που θα ελλιμενίζονται στην υπό εξέταση μαρίνα σε περίοδο 

αιχμής, οι απαιτήσεις σε νερό για την πλήρωση των δεξαμενών τους εκτιμώνται ως εξής: 

 

(Δυναμικότητα σκαφών) x (% σκαφών που ζητούν νερό για την πλήρωση των δεξαμενών) x (Μέση ημερήσια 

κατανάλωση νερού ανά σκάφος) =  

= 167 σκάφη x 30% x 913 lt νερό/σκάφος/ημέρα = 45,7 m3 νερό/ημέρα 
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Συνεπώς, σε περίοδο αιχμής (Ιούνιος - Αύγουστος) οι απαιτήσεις σε νερό των τουριστικών 

σκαφών για την πλήρωση των δεξαμενών τους εκτιμώνται σε 45,7 m3 νερό/ημέρα 

 

Σημειώνεται ότι: 

– Το ποσοστό (%) των σκαφών σε χρήση, που ζητούν δηλαδή νερό για πλήρωση των 

δεξαμενών τους, δεδομένου ότι ορισμένα σκάφη παραμένουν ελλιμενισμένα χωρίς να 

χρησιμοποιούνται καθημερινά και ότι τα σκάφη έρχονται από κοντινούς προορισμούς και 

έχουν αυτονομία νερού για 2 έως 3 ημέρες, σε περίοδο αιχμής ανέρχεται στο 60% της 

δυναμικότητας της μαρίνας. 

– Η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά σκάφος εκτιμάται σε 913 lt και αφορά στην 

πλήρωση κατά το 75% της δεξαμενής νερού του σκάφους. Η μέση χωρητικότητα των 

δεξαμενών νερού των σκαφών που θα ελλιμενίζονται στην υπό εξέταση μαρίνα αντιστοιχεί 

σε 1.217 lt, όπως προκύπτει από στοιχεία κατασκευαστών τουριστικών σκαφών (βλ.  

Πίνακας 6.12). 

 

Πίνακας 6.12: Χωρητικότητα δεξαμενών νερού σκαφών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΦΩΝ 

ΜΕΣΗ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ (I) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
(l) 

ΙΙ 8,00 – 10,00 21 138 2.888 

ΙΙΙ 10,00 – 12,00 26 225 5.850 

ΙV 12,00 – 15,00 11 385 4.235 

V 15,00 – 18,00  10 680 6.800 

VΙ 18,00 – 21,00 42 965 40.530 

VΙΙ 21,00 – 25,00 27 1.380 37.260 

VIII 25,00 – 30,00 14 3.000 42.000 

IX 30,00 - 35,00 12 3.540 42.480 

X 35,00 - 40,00 4 5.315 21.260 

ΣΥΝΟΛΟ 167  203.302,5 

Μέση χωρητικότητα δεξαμενών:  1.217 

 

 

Όσον αφορά στις λοιπές απαιτήσεις των σκαφών σε νερό, κυρίως για το πλύσιμο των σκαφών 

εκτιμάται κατανάλωση νερού της τάξης των 7 l ανά τρέχον μέτρο σκάφους. Για μέσο μήκος 

σκαφών στα 21m και για ποσοστό σκαφών σε χρήση 30% και σύνολο ελλιμενιζόμενων 

σκαφών 167, ο συνολικός όγκος νερού από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε περίοδο αιχμής 

διαμορφώνεται στα 6,1 m³ νερού/ημέρα. 
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Συνεπώς, η συνολική κατανάλωση νερού των τουριστικών σκαφών της μαρίνας σε περίοδο 

αιχμής εκτιμάται σε 51,9 m3 νερό/ ημέρα. 

 

Χερσαίες εγκαταστάσεις  

I. Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό που απασχολείται στις υποδομές της χερσαίας ζώνης 

της μαρίνας θα είναι περί τα 32 άτομα. Θεωρώντας μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 

σε γραφειακούς και επαγγελματικούς χώρους ίση με 40 lt/άτομο/ημέρα53 η ημερήσια 

κατανάλωση νερού ανέρχεται σε: 

1,3 m3 νερό / ημέρα 

 

Η ανωτέρω εκτίμηση αφορά σε περίοδο αιχμής, ενώ την περίοδο περιορισμένης 

δραστηριότητας το προσωπικό είναι μειωμένο κατά 50%, οπότε η ημερήσια κατανάλωση 

νερού εκτιμάται σε: 

0,7m3 νερό/ημέρα περίπου 

 

Κατά την περίοδο μειωμένης ζήτησης, η εν λόγω ποσότητα υπολογίζεται σε 0,4m3 

νερό/ημέρα. 

 

 

II. Σε ό,τι αφορά στους χώρους υγιεινής της χερσαίας ζώνης, εκτιμώντας ότι οι 

επιβαίνοντες στο 10% των σκαφών σε χρήση θα κάνουν χρήση των χώρων υγιεινής, 

καθώς και τους λοιπούς επισκέπτες της μαρίνας, προκύπτει ίση με: 

5,2 m3 νερό / ημέρα 

 

Η ανωτέρω εκτίμηση αφορά σε περίοδο αιχμής, ενώ την περίοδο περιορισμένης 

δραστηριότητας η χρήση των χώρων υγιεινής είναι μειωμένη κατά 50%, οπότε η 

ημερήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται σε: 

2,6m3 νερό/ημέρα  

 

Κατά την περίοδο μειωμένης ζήτησης δεν υπάρχει ζήτηση νερού για τους χώρους 

υγιεινής χερσαίας ζώνης. 

 

III. Σε ό,τι αφορά στους χώρους εστίασης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, η κατανάλωση 

νερού εκτιμάται σε 1,5 m3/ημέρα περίπου κατά την περίοδο αιχμής, λαμβάνοντας 

υπόψη τα εξής:  

 

 
53 Κορνάρος Μιχαήλ. Τομέας Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 
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– Θεωρείται συνολική δυναμικότητα των χώρων εστίασης της τάξης των 130 ατόμων. 

Σημειώνεται ότι κατά τους θερινούς μήνες, χρησιμοποιείται υπαίθριος χώρος ίδιας 

δυναμικότητας με τον προαναφερθέντα κλειστό διαθέσιμο χώρο τραπεζοκαθισμάτων, ενώ 

τα τραπεζοκαθίσματα εσωτερικού χώρου παραμένουν σε αχρηστία. 

– Οι χώροι εστίασης λειτουργούν με πληρότητα 80τις ημέρες αιχμής. 

– Λαμβάνεται τυπική ζήτηση νερού από χώρους εστίασης συμβατή με βιβλιογραφικές 

αναφορές54, ως εξής: 

Εστιατόριο: 25 lt / άτομο - ημέρα 

Καφέ, μπαρ / αναψυκτήριο: 8 lt / άτομο – ημέρα 

 

Η ανωτέρω εκτίμηση αφορά σε περίοδο αιχμής, ενώ την περίοδο περιορισμένης 

δραστηριότητας η χρήση των χώρων εστίασης είναι μειωμένη κατά 50%, οπότε η 

ημερήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται σε: 

0,8m3 νερό/ημέρα. 

 

Κατά την περίοδο μειωμένης ζήτησης δεν υπάρχει ζήτηση νερού για τους χώρους 

εστίασης. 

 

IV. Σε ό,τι αφορά στο ξενοδοχείο που προβλέπεται στον χερσαίο χώρο της μαρίνας, η 

κατανάλωση νερού σε περίοδο αιχμής εκτιμάται σε 5,8 m³/ημέρα περίπου, ως εξής: 

 

– Η συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου θεωρείται της τάξης των 24 κλινών. 

– Το ξενοδοχείο λειτουργεί με πληρότητα 80% την περίοδο αιχμής. 

– Η μοναδιαία κατανάλωση νερού λαμβάνεται ίση με 300 lt/άτομο-ημέρα, σύμφωνα με το 

Π.Δ. υπ’ αριθμ. 43 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/07.03.2002) περί «Κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές» και το 

Παράρτημα Α αυτού «Τεχνικές προδιαγραφές ξενοδοχείων». 

 

Η ανωτέρω εκτίμηση αφορά σε περίοδο αιχμής, ενώ την περίοδο περιορισμένης 

δραστηριότητας η επισκεψιμότητα στο προβλεπόμενο ξενοδοχείο είναι μειωμένη κατά 

50%, οπότε η ημερήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται σε: 

2,9m3 νερό/ημέρα  

 

Κατά την περίοδο μειωμένης ζήτησης, η εν λόγω ποσότητα είναι μειωμένη κατά 90% και 

υπολογίζεται σε 0,6m3 νερό/ημέρα περίπου. 

 

 

 
54 Κορνάρος Μιχαήλ. Τομέας Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 
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V. Σε ό,τι αφορά στον χώρο χερσαίας απόθεσης σκαφών, η κατανάλωση νερού εκτιμάται 

σε 0,2 m³/ημέρα περίπου, ως εξής: 

 

– Η συνολική δυναμικότητα του χώρου χερσαίας απόθεσης είναι της τάξης των 25 σκαφών. 

– Το ποσοστό των σκαφών που υπόκειται καθημερινά σε εργασίες συντήρησης θεωρείται 

ίσο με 50%. 

– Θεωρείται ότι οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από ένα άτομο ημερησίως ανά 

σκάφος κατά μέσο όρο. 

 

Να σημειωθεί πως κατά την περίοδο αιχμής δεν πραγματοποιούνται ουσιαστικά 

εργασίες στον χώρο χερσαίας απόθεσης σκαφών και επομένως δεν υπάρχει ζήτηση 

νερού. Συνεπώς, η ανωτέρω εκτίμηση αφορά στην περίοδο μειωμένης και 

περιορισμένης δραστηριότητας της μαρίνας. 

 

Οι ανάγκες για νερό στο σύνολο των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων στη χερσαία ζώνη 

της μαρίνας, σε περίοδο αιχμής ανέρχονται σε: 

1,3 + 5,2 + 1,5 + 5,8  = 13,8 m3 νερό / ημέρα 

 

Συνεπώς, η συνολική κατανάλωση νερού της μαρίνας σε περίοδο αιχμής (Ιούνιος - Αύγουστος) 

εκτιμάται σε: 

51,9+ 13,8 = 65,7 m3 νερό / ημέρα 

 

Επισημαίνεται ότι η εκτιμώμενη αυτή ημερήσια κατανάλωση νερού είναι συμβατή με 

βιβλιογραφικές αναφορές55 και στοιχεία εν λειτουργία μαρινών μεγέθους ανάλογου με το υπό 

μελέτη. 

 

Κατά αντιστοιχία των ανωτέρω και με διάκριση σε τρεις ετήσιες περιόδους λειτουργίας της 

μαρίνας, εκτιμάται η ετήσια αναγκαία εισροή νερού. Συγκεκριμένα, διακρίνονται οι ακόλουθες 

περίοδοι λειτουργίας: 

 

Α. Περίοδος Αιχμής (Ιούνιος-Αύγουστος), Κατά την περίοδο αυτή (90 ημέρες) η κατανάλωση 

σε νερό θεωρείται αυτή της περιόδου αιχμής, δηλαδή 

90 ημέρες x 65,7 m3 νερό/ημέρα αιχμής = 5.913 m3 νερό 

 

Β. Περίοδος  περιορισμένης δραστηριότητας (Απρίλιος, Μάιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος). 

Κατά την περίοδο αυτή (120 ημέρες) ο αριθμός σκαφών σε χρήση μειώνεται και η 

 
55 ASCE (2012). “Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors”. Coasts, Oceans, Ports and Rivers 

Institute. 
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κατανάλωση σε νερό θεωρείται κατά μέσο όρο ίση με το 50% της περιόδου αιχμής, ενώ 

παράλληλα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στον χερσαίο χώρο απόθεσης, 

δηλαδή 

120 ημέρες x (50% x 65,7 m3 νερό/ημέρα αιχμής+0,2) = 3.984 m3 νερό  

 

Γ. Περίοδος μειωμένης δραστηριότητας (Νοέμβριος – Μάρτιος). Κατά την περίοδο αυτή (155 

ημέρες) τα σκάφη παραμένουν κυρίως ελλιμενισμένα εντός της μαρίνας και δεν 

χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, η κατανάλωση σε νερό για την εξυπηρέτηση των χερσαίων 

υποδομών θεωρείται κατά μέσο όρο ίση με το 30% της περιόδου αιχμής για τους 

γραφειακούς χώρους, 10% για το ξενοδοχείο, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εργασίες 

συντήρησης στον χερσαίο χώρο απόθεσης, δηλαδή 

155 ημέρες x (30% x 1,3 m3 νερό/ημέρα αιχμής+10%*5,76 m3 νερό/ημέρα αιχμής + 0,2)= 

186 m3 νερό  

 

Συνεπώς, η εκτιμώμενη ετήσια εισροή νερού στη μαρίνα, ανέρχεται σε:  

5.913 + 3.984 + 186 = 10.086 m3 νερό/έτος. 

6.5.3. Εκροές υγρών αποβλήτων 

Κατά τη λειτουργία της μαρίνας δε θα παράγονται ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες υγρών 

αποβλήτων. Συγκεκριμένα, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα περιλαμβάνουν: 

 

– υγρά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν στη μαρίνα και 

περιλαμβάνουν σεντινόνερα, απόβλητα λιπαντικά έλαια (χρησιμοποιημένα λιπαντικά) και 

υγρά αστικά απόβλητα (λύματα). Η ποσότητα των αποβλήτων αυτών δεν είναι μεγάλη (βλ. 

ενότητες 6.5.8 και 16.7) και η παραλαβή και διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων», εφόσον 

ενημερωθεί σχετικώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπό εξέταση μαρίνας (βλ. 

ενότητα 6.5.8) και εγκριθεί αρμοδίως με ευθύνη του φορέα διαχείρισης. 

 

– Δυνητικά επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις εργασίες συντήρησης των σκαφών 

στον χώρο χερσαίας απόθεσης. Τα απόβλητα αυτά, των οποίων οι ποσότητες είναι 

περιορισμένες, αφορούν σε υπολείμματα υφαλοχρωμάτων, βερνικιών, λιπαντικών κλπ. Το 

σύνολο των αποβλήτων αυτών συλλέγεται και διατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.8). 

Σημειώνεται ότι, η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 24944/1159/14.06.2006 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 791/Β/30.06.2006). Εν συνεχεία, θα πρέπει να παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
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– Λύματα των υποδομών της χερσαίας ζώνης, η παραγόμενη ποσότητα των οποίων είναι 

εξαιρετικά μικρή. Τα λύματα θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο, ο οποίος θα εκκενώνεται 

τακτικά από πιστοποιημένα βυτιοφόρα οχήματα και στη συνέχεια θα παραδίδονται στην 

πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής. 

 

Στο Παράρτημα 16.7 δίνονται οι κατηγορίες των προαναφερθέντων τύπων αποβλήτων που 

θα δύνανται να παραλαμβάνονται στη Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί 

με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ), καθώς και ενδεικτική εκτίμηση 

των ποσοτήτων τους σε περίοδο αιχμής. 

 

Εκτίμηση ποσότητας παραγόμενων λυμάτων από τα σκάφη 

Η εκτίμηση της ποσότητας των παραγόμενων λυμάτων από τα σκάφη, κάνει χρήση της 

προηγηθείσας εκτίμησης των αναγκών των σκαφών σε νερό (βλ. ενότητα 6.5.2). Γίνεται η 

παραδοχή ότι η παραγωγή λυμάτων από τα σκάφη εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 30% της 

κατανάλωσης νερού για την πλήρωση των δεξαμενών των σκαφών. Επισημαίνεται ότι ένα 

μόνο ποσοστό του καταναλισκόμενου νερού μετατρέπεται σε λύματα, ενώ το υπόλοιπο 

καταλήγει στη θάλασσα. Επίσης, τα περισσότερα μικρά και μεσαία σκάφη χρησιμοποιούν 

θαλασσινό νερό για τις ανάγκες σε καζανάκι. Επιπροσθέτως, συνήθως τα σκάφη πληρούν τις 

δεξαμενές τους πριν τον απόπλου τους ώστε να διαθέτουν νερό στο ταξίδι (κατά τη διάρκεια 

του ελλιμενισμού τους ένα σημαντικό ποσοστό των αναγκών τους σε νερό καλύπτεται από τις 

χερσαίες υποδομές της μαρίνας, όπως WC, ντους κλπ.), οπότε σημαντική ποσότητα των 

παραγόμενων λυμάτων σε αυτά είτε απορρίπτονται σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική κατά τον 

πλου του σκάφους στα ανοιχτά (σε κατάλληλα βάθη νερών και σε ικανή απόσταση από την 

ακτή σε τήρηση των κατευθύνσεων της MARPOL) είτε παραδίδονται σε άλλον λιμένα. Τέλος, 

τα μεγαλύτερα σκάφη συχνά διαθέτουν τα ίδια βιολογικό καθαρισμό, γεγονός που περιορίζει 

σημαντικά την ποσότητα λυμάτων που παραδίδεται στη μαρίνα. 

 

Συνεπώς, η μέγιστη εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα λυμάτων από τα σκάφη που ενδέχεται 

να παραδοθεί στη μαρίνα σε περίοδο αιχμής θα είναι: 

 

(Κατανάλωση νερού για την πλήρωση δεξαμενών σκαφών σε περίοδο αιχμής) x 30% = 

= 13,7 m3 λύματα/ημέρα 

 

Εκτίμηση ποσότητας παραγόμενων λυμάτων από τις χερσαίες εγκαταστάσεις 

Η εκτίμηση της ποσότητας των παραγόμενων λυμάτων από τις κτιριακές και λοιπές 

εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης της μαρίνας κάνει χρήση της προηγηθείσας εκτίμησης των 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

155 

αναγκών τους σε νερό (βλ. ενότητα 6.5.2) και εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 75% της 

κατανάλωσης νερού, καθώς ένα μόνο ποσοστό του καταναλισκόμενου νερού μετατρέπεται σε 

υγρά απόβλητα. 

 

Συνεπώς, η παραγόμενη ποσότητα λυμάτων σε περίοδο αιχμής από τις υποδομές της 

χερσαίας ζώνης υπολογίζεται σε 

11,6 m3 λύματα/ημέρα 

 

Επομένως, η συνολική παραγόμενη ποσότητα λυμάτων της μαρίνας σε περίοδο αιχμής 

(Ιούνιος - Αύγουστος) εκτιμάται σε: 

13,7 + 11,6 = 25,3 m3 λύματα / ημέρα 

6.5.4. Εκροές στερεών αποβλήτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μαρίνας δε θα παράγονται μεγάλες ποσότητες στερεών 

αποβλήτων. Συγκεκριμένα, τα παραγόμενα στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν: 

 

– στερεά απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν στη μαρίνα και 

περιλαμβάνουν χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και στερεά 

απορρίμματα οικιακού τύπου. Η διάθεση των αποβλήτων αυτών θα γίνεται σε κατάλληλους 

κάδους/χώρους τοποθετημένους σε ενδεδειγμένες θέσεις εντός της μαρίνας (βλ. ενότητα 

6.5.8). Η ποσότητα των αποβλήτων αυτών δεν είναι μεγάλη (βλ. ενότητα 16.7). Η διαχείριση 

των αποβλήτων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο Παραλαβής 

και Διαχείρισης Αποβλήτων» της μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.8), το οποίο θα ενημερωθεί και 

εγκριθεί αρμοδίως με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, εφόσον βέβαια κριθεί αναγκαίο. 

 

– στερεά απόβλητα (οικιακού τύπου απορρίμματα με κωδικό κατά Ε.Κ.Α.: 20 03 01) που 

παράγονται στο χερσαίο χώρο της μαρίνας. Η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων 

οικιακού τύπου είναι μικρή. Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους 

στο χερσαίο χώρο της μαρίνας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων» (βλ. ενότητα 6.5.8), εφόσον ενημερωθεί και εγκριθεί αρμοδίως με 

ευθύνη του φορέα διαχείρισης, ώστε να προβλέπονται οι ανάγκες της υπό εξέταση μαρίνας. 

Επίσης, για την ενίσχυση της δυνατότητας ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων 

συνιστάται η τοποθέτηση κατάλληλων κάδων (βλ. ενότητα 6.5.8). 

 

Επίσης, για το σύνολο των υποδομών προκειμένου για την ενίσχυση της δυνατότητας 

ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων συνιστάται η τοποθέτηση κατάλληλων κάδων. Οι 

κάδοι ανακύκλωσης συνιστάται να τοποθετηθούν πλησίον των κάδων ανάμεικτων στερεών 

αποβλήτων. 
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Εκτίμηση ποσότητας παραγόμενων στερεών αποβλήτων από τα σκάφη 

Το μεγαλύτερο μέρος των στερεών αποβλήτων που παράγονται σε μία μαρίνα οφείλεται στα 

παραγόμενα από τα σκάφη στερεά απόβλητα. Πρόκειται για απορρίμματα οικιακού τύπου που 

παράγονται εντός του σκάφους από τους επιβαίνοντες και το πλήρωμα.  

 

Ο εκτιμώμενος αριθμός επιβαινόντων και πληρώματος με βάση τη δυναμικότητα της μαρίνας 

και το μέγεθος των εξυπηρετούμενων σκαφών ανέρχεται σε 1.105 άτομα περίπου 

(λαμβάνοντας υπ’ όψη ποσοστό σκαφών σε χρήση 80% την περίοδο αιχμής). 

 

Με βάση στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία για τουριστικά πλοία 56 , κατάλληλα 

προσαρμοσμένα στην περιβαλλοντικά φιλικότερη λειτουργία ενός σκάφους αναψυχής 

μεγάλου μεγέθους (λιγότερα πλαστικά, συσκευασίες κλπ.) και για ειδικό βάρος στερεών 

αστικών αποβλήτων της τάξης των 130 kg/m³57, εκτιμάται ο όγκος των απορριμμάτων που θα 

παράγονται από τα σκάφη της μαρίνας κατά τη διάρκεια μιας ημέρας σε περίοδο αιχμής ίσος 

με 3,70 m³ απορρίμματα / ημέρα ως εξής: 

 

Είδος στερεών 

αποβλήτων 

Ποσότητα 

(m3/week) 

Ανάμεικτα απόβλητα 

(κυρίως οργανικά) 
0,55 

Υλικά συσκευασίας 

(κυρίως χαρτί, πλαστικό) 
2,76 

Γυαλί  0,23 

Μεταλλικά δοχεία 0,11 

Σύνολο 3,70 

 

Εκτίμηση ποσότητας παραγόμενων στερεών αποβλήτων από τις υποδομές της χερσαίας 

ζώνης 

I. Σε ό,τι αφορά στις παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων από τους 

εργαζόμενους των γραφειακών χώρων της μαρίνας, εκτιμώνται ίσες με 0,2 m3 

απορρίμματα / ημέρα αιχμής περίπου. 

 

II. Σε ό,τι αφορά στα παραγόμενα (οικιακού τύπου) απορρίμματα που παράγονται στον 

χώρο εστίασης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, εκτιμώνται σε 0,6 m3 απορρίμματα / 

ημέρα αιχμής περίπου λαμβάνονται υπ’ όψη τα εξής: 

 

 
56 EPA, Cruise Ship Discharge Assessment Report (Assessment Report), December 2008 http://www.epa.gov 
57 Παναγιωτακόπουλος Δ. (2007) «Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων», 2η έκδοση, Εκδόσεις 

Ζυγός. 
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– Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων, συμβατή με βιβλιογραφικές 

αναφορές58, εκτιμάται σε 0,8 kg απορριμμάτων/άτομο/ημέρα. 

– Το ειδικό βάρος των στερεών αστικών αποβλήτων κυμαίνεται περίπου στα 130 

kg/m³ 59. 

 

III. Σε ό,τι αφορά στα παραγόμενα (οικιακού τύπου) απορρίμματα που παράγονται στο 

ξενοδοχείο που προβλέπεται στον χερσαίο χώρο της μαρίνας εκτιμώνται σε 0,3 m3 

απορρίμματα / ημέρα αιχμής. 

 

IV. Σε ό,τι αφορά στα παραγόμενα (οικιακού τύπου) απορρίμματα που παράγονται στον 

χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (κατά τους μήνες μειωμένης 

ζήτησης μόνον), υπολογίζονται σε 3,1 m3 απορρίμματα / ημέρα αιχμής. 

 

Συνεπώς, στο σύνολο των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων στη χερσαία ζώνη της 

μαρίνας κατά την περίοδο αιχμής παράγονται: 

0,2+ 0,6 + 0,3 = 1,1 m3 απορρίμματα / ημέρα 

 

Επομένως, η συνολική παραγόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων της μαρίνας σε περίοδο 

αιχμής εκτιμάται ίση με: 

3,7 + 1,1 = 4,8 m³ απορρίμματα / ημέρα. 

 

Κατά αντιστοιχία των ανωτέρω και με διάκριση σε τρεις ετήσιες περιόδους λειτουργίας της 

μαρίνας, εκτιμάται η ετήσια παραγόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, 

διακρίνονται οι ακόλουθες περίοδοι λειτουργίας: 

 

Α. Περίοδος αιχμής (Ιούνιος – Αύγουστος). Κατά την περίοδο αυτή (90 ημέρες) τα παραγόμενα 

απορρίμματα θεωρούνται αυτή της περιόδου αιχμής, δηλαδή 

90 ημέρες x 4,8 m3 απορρίμματα /ημέρα αιχμής = 432m3 απορρίμματα 

 

Β. Περίοδος περιορισμένης δραστηριότητας (Απρίλιος, Μάιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος). 

Κατά την περίοδο αυτή (120 ημέρες) ο αριθμός σκαφών σε χρήση μειώνεται και η 

παραγωγή απορριμμάτων θεωρείται κατά μέσο όρο ίση με το 50% της περιόδου αιχμής, 

δηλαδή 

120 ημέρες x (50% x 4,8 m3 απορρίμματα /ημέρα αιχμής +3,1 m3 απορρίμματα/ημέρα) = 660 

m3 απορρίμματα 

 
58 Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών και Μηχανικής Περιβάλλοντος. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. http://aix.meng.auth.gr 
59 Παναγιωτακόπουλος Δ. (2007) «Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων», 2η έκδοση, Εκδόσεις 

Ζυγός. 
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Γ. Περίοδος μειωμένης δραστηριότητας (Νοέμβριος – Μάρτιος). Κατά την περίοδο αυτή (155 

ημέρες) τα σκάφη παραμένουν κυρίως ελλιμενισμένα εντός της μαρίνας και δεν 

χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, οι ποσότητες απορριμμάτων από τις κτιριακές υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χερσαίας απόθεσης σκαφών εκτιμάται σε: 

 

155 ημέρες x (30% x 0,2 m3 απορρίμματα/ημέρα αιχμής + 10%*0,3 m3 απορρίμματα/ημέρα 

αιχμής + 3,1 m3 απορρίμματα/ημέρα)= 495 m3 απορρίμματα 

 

Συνεπώς, η εκτιμώμενη ετήσια εκροή στερεών αποβλήτων στη μαρίνα, ανέρχεται σε:  

432 + 660 + 495 = 1.587 m3 απορρίμματα /έτος. 

 

Με βάση στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία60, γίνεται αναγωγή του ανωτέρω όγκου στερεών 

οικιακών απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και ανάμεικτα. Στην περίπτωση της υπό εξέταση 

τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης οι προκύπτοντες όγκοι δίνονται στο Παράρτημα 16.7. 

6.5.5. Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αερίων ρύπων (CO, NOx, HC, PM κλπ.) από τη λειτουργία της μαρίνας και η 

πιθανή επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από αυτές, σχετίζεται με τις εξής 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή: 

 

• τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών που προσεγγίζουν και ελλιμενίζονται στη μαρίνα,  

• την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τη μαρίνα και αφορά στα οχήματα τροφοδοσίας και 

τα Ι.Χ. οχήματα των χρηστών και επισκεπτών της μαρίνας και 

• τη λειτουργία των χερσαίων υποδομών.  

 

Σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί, συνολικά κατά τη λειτουργία της μαρίνας δεν 

υπάρχουν αξιόλογες εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, λόγω του μικρού 

αριθμού σκαφών που περιστασιακά προσεγγίζει στη μαρίνα, και κατ’ αναλογία της σπάνιας 

πρόσβασης οχημάτων. 

 

Εκπομπές από τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών στη μαρίνα  

Η λειτουργία των μηχανών των σκαφών προκαλεί εκπομπή αέριων ρύπων στον αέρα, όπως 

CO, NOx, HC, PM, αιθάλη κλπ. Γενικά κατά τον πλου των σκαφών από/ προς τη μαρίνα και 

εντός της λιμενολεκάνης, λόγω της χαμηλής ταχύτητας και του τύπου των σκαφών (σκάφη 

αναψυχής, μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά), αλλά και της σχετικά μικρής δυναμικότητας του 

 
60 Γιάννης Κατσιγιάννης – Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ (2014). 

«Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων». www.sites.google.com/site/ioanniskatsogiannis 
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τουριστικού λιμένα (167 σκάφη), η εκπεμπόμενη ποσότητα ρύπων θα είναι μικρή. Επιπλέον, 

εκτιμάται ότι θα γίνεται ικανοποιητική διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης 

περιοχής. Τέλος, είναι σημαντικό ότι η περιοχή δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σήμερα. 

 

Εκπομπές από την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τη μαρίνα 

Γενικά η οδική κυκλοφορία προκαλεί εκπομπή επιβαρυντικών αέριων ρύπων (CO, VOC (HC), 

NOx, PM, SO2, Pb) και αερίων θερμοκηπίου (CO2). Στην υπό μελέτη περίπτωση, η 

κυκλοφοριακή κίνηση από/ προς τη μαρίνα θα αφορά κυρίως στα Ι.Χ. οχήματα των χρηστών/ 

επισκεπτών της, αλλά και σε μικρό αριθμό οχημάτων παροχής υπηρεσιών στα σκάφη 

(τροφοδοσία, ανταλλακτικά, επισκευές κλπ.) και θα είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας. Επομένως, 

ο αριθμός των Ι.Χ. οχημάτων των επισκεπτών θα είναι πάρα πολύ μικρός. Συνεπώς, σύμφωνα 

και με τη σχετικά μικρή δυναμικότητα της μαρίνας, εκτιμάται ότι η κίνηση οχημάτων από/προς 

τη μαρίνα θα είναι μικρή. 

 

Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη περιορισμένη οδική κυκλοφορία εντός της υπό εξέταση 

μαρίνας συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών. Ταυτόχρονα, η οργάνωση του 

συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας, καθώς και η κατάλληλη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού 

χώρων στάθμευσης εντός της μαρίνας, εξυπηρετούν τον περιορισμό των άσκοπων διαδρομών 

των οχημάτων στη χερσαία ζώνη της μαρίνας. 

 

Η προκαλούμενη, συνεπώς, εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από την οδική κυκλοφορία θα 

είναι περιορισμένη, ενώ θα γίνεται ικανοποιητική διασπορά αυτών στην ατμόσφαιρα της 

ευρύτερης περιοχής. Τέλος, είναι σημαντικό ότι η περιοχή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σήμερα. 

 

Εκπομπές από τη λειτουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων 

Όσον αφορά στη λειτουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων, θα προκαλέσει μηδαμινή 

επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος λόγω της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 

από το σύστημα θέρμανσης/ψύξης των κτιριακών υποδομών. Η επιβάρυνση αυτή εκτιμάται 

ότι θα είναι μικρή, λόγω της μικρής κλίμακας του έργου. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει περαιτέρω την επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας.  

 

Όσον αφορά στην εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από τη χρήση μηχανημάτων κατά τη 

συντήρηση σκαφών στον χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (τοπικά 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη από τη χρήση τριβείου, πτητικές ουσίες και οσμές από 

τις λοιπές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού), αυτή είναι περιστασιακή και γενικά σχετικά 
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μικρής χρονικής διάρκειας. Ειδικά για τις εργασίες με χρήση τριβείου, γίνεται χρήση 

περιφραγμάτων για την αποφυγή διάχυσης της σκόνης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται 

περεταίρω η προαναφερθείσα επιβάρυνση. Μάλιστα κατά την περίοδο αιχμής (Ιούνιος-

Αύγουστος) δεν πραγματοποιούνται ουσιαστικά εργασίες και επομένως οι παραγόμενοι αέριοι 

ρύποι είναι αμελητέοι. 

6.5.6. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Γενικά, η λειτουργία μιας μαρίνας δεν αφορά σε δραστηριότητες που προκαλούν ενοχλητικό 

θόρυβο. Εντούτοις, ενδέχεται να προκληθεί μικρής έως μέτριας έντασης θόρυβος από τις 

ακόλουθες πηγές: 

 

- τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών που προσεγγίζουν στη μαρίνα, 

- την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τη μαρίνα που αφορά στα οχήματα τροφοδοσίας 

και στα Ι.Χ. οχήματα των χρηστών και επισκεπτών της μαρίνας, 

- τις δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη της μαρίνας που αφορούν κυρίως στην χερσαία 

απόθεση σκαφών, και 

- τους χρήστες της μαρίνας (ανθρώπινες φωνές κλπ.). 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί, συνολικά η λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης Σύρου δε θα αποτελεί πηγή ηχορύπανσης για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, 

δεδομένου ότι βρίσκεται σε ήδη λιμενοποιημένη περιοχή και συγκεκριμένα εντός του Λιμένα 

Σύρου. Μάλιστα, η χρήση των μηχανών των ελλιμενισμένων σκαφών θα είναι περιορισμένη, 

καθώς θα παρέχονται από τη μαρίνα όλες οι διευκολύνσεις, ενώ και στη χερσαία ζώνη η 

ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης και η σωστή σήμανση θα 

λειτουργήσουν θετικά στη μείωση των άσκοπων κινήσεων των οχημάτων και της περαιτέρω 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και του περιβαλλοντικού θορύβου. 

 

Η λειτουργία της μαρίνας δε θα προκαλεί εκπομπές δονήσεων. 

 

Εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών  

Κατά τον πλου των σκαφών από/ προς τη μαρίνα και εντός της λιμενολεκάνης, λόγω της 

χαμηλής ταχύτητας και του τύπου των σκαφών (σκάφη αναψυχής μεσαίου και λιγότερα 

μεγάλου μεγέθους), της μικρής δυναμικότητας της μαρίνας (167 σκάφη) αλλά και της 

λειτουργίας του Λιμένα Σύρου, ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της μαρίνας δε θα 

είναι ενοχλητικός στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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Εκπομπές θορύβου από την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τη μαρίνα  

Η οδική κυκλοφορία από/προς τη μαρίνα, που αφορά κυρίως στα Ι.Χ. οχήματα των χρηστών 

και επισκεπτών της μαρίνας, θα είναι σχετικά μικρής κλίμακας (λίγες δεκάδες οχήματα 

ημερησίως), ενώ ο εκπεμπόμενος από αυτή θόρυβος δεν θα είναι ενοχλητικός στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένης της λειτουργίας του Λιμένα Σύρου. Ο μέτριας έντασης 

θόρυβος που θα παράγεται κυρίως από την κυκλοφορία των μεγαλύτερων οχημάτων θα είναι 

αντιληπτός μόνο στους χρήστες των κτισμάτων που βρίσκονται στην άμεση γειτονία της οδού 

πρόσβασης. Εντούτοις, λόγω του εκτιμώμενου μικρού αριθμού μεγάλων οχημάτων που θα 

κινείται ημερησίως από/προς μαρίνα, ο θόρυβος αυτός δεν θα προκαλεί ιδιαίτερη όχληση. 

 

Εκπομπές θορύβου από τις δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη της μαρίνας  

Οι δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη της μαρίνας που αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών του και τη χρήση των χερσαίων εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζονται από χαμηλές 

στάθμες θορύβου. Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά στην ανέλκυση/ καθέλκυση σκαφών, αυτή 

εκτιμάται ότι θα γίνεται περιστασιακά, ενώ δεν αποτελεί πηγή υψηλής στάθμης θορύβου 

(αφορά μόνο στη λειτουργία του οχήματος έλξης του τρέιλερ). 

 

Εκπομπές θορύβου από τους χρήστες της μαρίνας  

Η παρουσία και οι δραστηριότητες των επιβατών των σκαφών και των επισκεπτών της μαρίνας 

(ανθρώπινες φωνές κλπ.) αφορά σε εξαιρετικά χαμηλές στάθμες θορύβου. 

6.5.7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου δεν προκαλεί ούτε θα 

προκαλέσει κατά τη μελλοντική λειτουργία της εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.5.8. Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων σκαφών 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8111.1/41/2009 - ΦΕΚ 412/Β’/06-03-2009, σε 

συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2000/59/ΕΚ και 2007/71/ΕΚ), το σύνολο των ελληνικών λιμένων 

οφείλουν να διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από τα πλοία. 

Προκειμένου για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, για κάθε λιμένα πρέπει να 

καταρτίζεται και να εφαρμόζεται Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων. Η λειτουργία 

εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων αποσκοπεί στον περιορισμό των απορρίψεων στη 

θάλασσα και ιδίως της παράνομης απόρριψης αποβλήτων από πλοία και κατ’ επέκταση στην 

ενίσχυση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Σύμβασης MARPOL 73/78, η Μεσόγειος έχει χαρακτηρισθεί ως «ειδική 

περιοχή» απαγορεύοντας σχεδόν όλες τις θαλάσσιες απορρίψεις. 
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Πρόσφατα, ψηφίστηκε η Οδηγία 2019/883/ΕΕ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 

2010/65/ΕΕ περί διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και 

απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ και 

καταργεί την Οδηγία 2000/59/ΕΚ περί λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων 

πλοίων και καταλοίπων φορτίου. Μεταξύ άλλων, η Οδηγία αυτή περιλαμβάνει προβλέψεις που 

αφορούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (τμήμα 2, άρθρο 4), στα προγράμματα 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων (τμήμα 2, άρθρο 5) και στην παράδοση αποβλήτων 

από πλοία (τμήμα 3, άρθρο 7). 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εκάστοτε φορείς διαχείρισης των 

λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων 

κατάλληλων για να καλύψουν τις ανάγκες των σκαφών που χρησιμοποιούν το λιμένα. Οι 

εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των 

αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούν το λιμένα. Οι φορείς 

διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων μπορούν να αναθέσουν την παραλαβή και τη 

διαχείριση των αποβλήτων σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τον ανάδοχο παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Αλλά και σύμφωνα με την Οδηγία 2019/883/ΕΕ «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση 

λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής επαρκών για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων που 

χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα (…).» Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής έχουν την ικανότητα να δέχονται τόσο τους τύπους όσο 

και τις ποσότητες των αποβλήτων των πλοίων που συνήθως χρησιμοποιούν τον λιμένα, με 

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Συνεπώς, θα πρέπει να «εξασφαλίζουν χωριστή συλλογή, ώστε 

να διευκολύνονται η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων από τα πλοία 

στους λιμένες (…)». Για την επίτευξη αυτού του στόχου και τη διευκόλυνση των διαδικασιών, 

«οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής μπορούν να συλλέγουν τα επιμέρους κλάσματα 

αποβλήτων σύμφωνα με τις κατηγορίες αποβλήτων που ορίζονται στη σύμβαση MARPOL, 

λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της». Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι οικείες 

λιμενικές αρχές ή οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παράδοση ή 

παραλαβή αποβλήτων θα διενεργείται με επαρκή μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων. 

 

Αναφορικά με τα προγράμματα παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την εν 

λόγω Οδηγία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ κατάλληλο 

πρόγραμμα παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων για κάθε λιμένα, έπειτα από 

διαβουλεύσεις, τόσο κατά την αρχική κατάρτισή του όσο και μετά την έγκρισή του, ιδιαίτερα αν 

έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Τέλος, σημειώνεται ότι «τα κράτη μέλη αξιολογούν και 

εγκρίνουν το πρόγραμμα παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και εξασφαλίζουν την 
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επανέγκρισή του τουλάχιστον ανά πενταετία μετά την έγκριση ή επανέγκρισή του, καθώς και 

έπειτα από σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα». 

 

Επίσης, το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων καλύπτει όλους τους τύπους 

αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη και καταλοίπων φορτίου από σκάφη που συνήθως 

καταπλέουν στο λιμένα και καταρτίζεται σύμφωνα με το μέγεθος της μαρίνας και τους τύπους 

σκαφών που καταπλέουν σε αυτόν. Τα κυριότερα θέματα που θίγει το σχέδιο παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων ενός λιμένα είναι τα εξής: 

 

- Περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, συλλογής, (ενδιάμεσης αποθήκευσης, 

διαχωρισμού/επεξεργασίας και τελικής νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων που παράγονται 

στα σκάφη). 

- Περιγραφή του τύπου και των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη και 

αποτελούν αντικείμενο της παραλαβής και της διάθεσης. 

- Εκτίμηση της ανάγκης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, με βάση τις ανάγκες των 

σκαφών που συνήθως χρησιμοποιούν το λιμένα. 

- Περιγραφή της θέσης και της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων παραλαβής. 

- Περιγραφή τυχόν εξοπλισμού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στο λιμένα.  

- Περιγραφή του συστήματος χρέωσης τελών. 

- Διαδικασίες για τη γνωστοποίηση καταγγελλόμενων ανεπαρκειών στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις υποδοχής.  

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας 

και διάθεσης συνιστάται να συμμορφώνονται προς ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατάλληλο για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων στο 

περιβάλλον.  

 

Στα πλαίσια αυτά και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ο φορέας διαχείρισης της 

Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου έχει συντάξει και εφαρμόζει το «Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων», το οποίο βρίσκεται υπό διαδικασία έγκρισης (βλ. Παράρτημα 16.4). 

Με την ολοκλήρωση των νέων έργων της μαρίνας, θα δρομολογηθεί η ανάλογη ενημέρωση 

του εν λόγω Σχεδίου, εφόσον βέβαια κριθεί αναγκαίο. 

 

Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική περιγραφή των αποβλήτων των εξυπηρετούμενων σκαφών 

στην υπό μελέτη μαρίνα, τα οποία θα περιλαμβάνουν πετρελαιοειδή απόβλητα (όπως π.χ. 

σεντινόνερα), απόβλητα λιπαντικά έλαια (χρησιμοποιημένα λιπαντικά), υγρά αστικά απόβλητα 

(λύματα), εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στα σκάφη που προσεγγίζουν στη 

μαρίνα και στον χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (όπως χρησιμοποιημένες 

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, χρώματα και βερνίκια, απόβλητα από συσκευασίες (π.χ. 

χρωμάτων ή βερνικιών), χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού, απορροφητικά υλικά, 
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προστατευτικό ρουχισμό, απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 

απορριπτόμενους σωλήνες φθορισμού κλπ.), καθώς και στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα 

(οικιακού τύπου απορρίμματα). 

 

Τα «πετρελαιοειδή απόβλητα (σεντινόνερα)» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.61: 13 04 03*) ανήκουν, 

σύμφωνα με το ANNEX I της Δ.Σ. MARPOL 73/78, στην κατηγορία των πετρελαιοειδών 

αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για νερά αναμεμιγμένα με λάδια από τη μηχανή 

των σκαφών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα «απόβλητα λιπαντικά έλαια 

(χρησιμοποιημένα λιπαντικά)» (,κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 02 05* και 13 02 06*).  

 

Ως «υγρά αστικά απόβλητα (λύματα)» νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στα σκάφη και 

περιλαμβάνουν τις αποχετεύσεις από τουαλέτες των σκαφών, καθώς και τυχόν άλλα 

απόβλητα που αναμιγνύονται με τα ανωτέρω. 

 

Ως «εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα» νοούνται οι κάτωθι κατηγορίες αποβλήτων που 

παράγονται στα σκάφη και τον χώρο χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών: 

- «Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 08 01 11*) 

- «Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από 

αυτές» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 15 01 10*) 

- «Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 15 02 

02*) 

- «Φίλτρα λαδιού» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 16 01 07*) 

- «Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο» (κωδικός κατά 

Ε.Κ.Α.: 20 01 21*) 

- «Μπαταρίες μολύβδου» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 16 06 01*) που αναφέρονται στις 

μπαταρίες των σκαφών αναψυχής που αντικαθίστανται λόγω παλαιότητας. 

- Μπαταρίες και συσσωρευτές και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις 

εν λόγω μπαταρίες (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 20 01 33*) 

 

Ως «στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (οικιακού τύπου απορρίμματα)» (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 

20 03 01) από τον Κανονισμό 1 του Προσαρτήματος V της Δ.Σ. MARPOL 73/78 νοούνται όλοι 

οι τύποι των υπολειμμάτων τροφίμων και άλλα απορρίμματα που δημιουργούνται λόγω της 

ενδιαίτησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται σχεδόν όλα τα είδη αστικών 

απορριμμάτων π.χ. τρόφιμα, υλικά συσκευασίας, μπουκάλια, χαρτιά, χαρτόνια.  

 

 
61 Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ) 
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Στο Παράρτημα 16.7 δίνονται οι κατηγορίες των προαναφερθέντων τύπων αποβλήτων που 

θα δύνανται να παραληφθούν από τον υπό εξέταση τουριστικό λιμένα σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί 

με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ), καθώς και ενδεικτική εκτίμηση 

των ετήσιων ποσοτήτων τους. 

 

Η παραλαβή, συλλογή και διάθεση των παραπάνω αποβλήτων γίνεται ως εξής: 

 

Τα Πετρελαιοειδή Απόβλητα (σεντινόνερα) θα συλλέγονται στο σταθμό καυσίμων – 

παραλαβής καταλοίπων της μαρίνας στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου (βλ. ενότητα 6.3.4) 

και στη συνέχεια θα αποστέλλονται με πιστοποιημένο βυτιοφόρο όχημα στην πλησιέστερη 

νομίμως λειτουργούσα μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων (καταχωρημένη 

στον κατάλογο εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας). 

 

Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (χρησιμοποιημένα λιπαντικά) θα συλλέγονται και θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικές φορητές δεξαμενές που θα τοποθετηθούν σε 

συγκεκριμένες θέσεις εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Οι δεξαμενές θα βρίσκονται εντός 

λεκάνης ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών. Στη συνέχεια, τα συλλεχθέντα ορυκτέλαια θα 

παραλαμβάνονται από εξειδικευμένο ανάδοχο και θα μεταφέρονται με πιστοποιημένο 

βυτιοφόρο όχημα είτε σε νομίμως λειτουργούσα μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, είτε σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση αναγέννησης λιπαντικών ελαίων. 

 

Τα Υγρά Αστικά Απόβλητα (λύματα) των σκαφών θα συλλέγονται στον σταθμό καυσίμων και 

παραλαβής καταλοίπων της μαρίνας και στη συνέχεια, μέσω του προβλεπόμενου 

αποχετευτικού δικτύου της μαρίνας, θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο, ο οποίος θα 

εκκενώνεται τακτικά από πιστοποιημένα βυτιοφόρα οχήματα και στη συνέχεια θα 

παραδίδονται στην πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής.  

 

Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (μπαταρίες) των σκαφών θα 

συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους πλησίον των δεξαμενών συγκέντρωσης 

χρησιμοποιημένων λιπαντικών με κατάλληλο δάπεδο, το οποίο δεν επιτρέπει τη διαφυγή 

επικίνδυνων τοξικών ουσιών στο έδαφος. Εντός του χώρου θα υπάρχουν ειδικά πλαστικά 

δοχεία τα οποία είναι κατάλληλα για αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων. Στη συνέχεια, οι 

χρησιμοποιημένες μπαταρίες θα διατίθενται προς επεξεργασία σε νομίμως λειτουργούσες 

εταιρίες ανακύκλωσης μπαταριών. 

 

Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (οικιακού τύπου απορρίμματα) των εξυπηρετούμενων 

σκαφών θα συγκεντρώνονται σε κάδους που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις εντός 

της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Πρόκειται για επαρκείς σε αριθμό κάδους απορριμμάτων 
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χωρητικότητας 1.100 lt, καθώς και καλαίσθητους κάδους μικρότερου μεγέθους που θα 

τοποθετηθούν ανά τακτές θέσεις σε όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης. Οι κάδοι θα φέρουν 

κάλυμμα έτσι ώστε να αποφεύγεται η παράσυρση από τον άνεμο των απορριμμάτων στη 

θάλασσα. Ο ακριβής αριθμός και οι θέσεις των κάδων καθορίζεται από το «Σχέδιο Παραλαβής 

και Διαχείρισης Αποβλήτων» της μαρίνας. Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται από 

κατάλληλα αδειοδοτημένο ανάδοχο με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του έργου και στη 

συνέχεια θα διατίθενται σε κατάλληλο νομίμως λειτουργούντα χώρο. Ο πλησιέστερος νομίμως 

λειτουργών χώρος διάθεσης απορριμμάτων σήμερα βρίσκεται στο νησί. Επίσης, συνιστάται 

και η τοποθέτηση κάδων ανακυκλώσιμων συσκευασιών, οι οποίοι επίσης θα φέρουν κάλυμμα 

και κατάλληλη σήμανση και θα βρίσκονται πλησίον των απλών κάδων απορριμμάτων. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις για την 

επεξεργασία τους. 

 

Τα απόβλητα από τις εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών στο χώρο χερσαίας 

απόθεσης, όπως συσκευασίες υφαλοχρωμάτων, χρησιμοποιημένα στουπιά κλπ. θα 

συλλέγονται σε κατάλληλους περιέκτες (Big Bags UN ή Βαρέλια UN) τοποθετημένους στο 

χώρο χερσαίας απόθεσης και στη συνέχεια θα παραλαμβάνονται από νομίμως λειτουργούσες 

εταιρίες διαχείρισης αυτού του τύπου αποβλήτων. 

6.5.9. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2252/1994 - Φ.Ε.Κ. 192/Α/18-11-94, Ν.3100 - Φ.Ε.Κ. 

20/Α/29-1-03 και Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 6/Α/21-1-2002), οι αρχές ή οι φορείς διαχείρισης λιμένων 

οφείλουν να διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού 

θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο να είναι συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της 

οικίας Λιμενικής Αρχής.  

 

Ο Λιμένας Σύρου διαθέτει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 

(PCP) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2442.1/03/11/16.09.2011 Απόφαση Λιμενάρχη 

Σύρου. 

 

Για τις ανάγκες της υπό εξέταση μαρίνας θα συνταχθεί «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 

Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης», το οποίο θα εγκριθεί αρμοδίως. Σκοπός του «Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης» για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης είναι ο αποτελεσματικός 

συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων µε σκοπό την άμεση 

και επιτυχή επέμβαση τους σε περίπτωση ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου της μαρίνας, 

κυρίως από πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο φορέας διαχείρισης του λιμένα θα 

πρέπει να διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
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έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας που δύνανται να προκληθούν από τη συνήθη 

λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων του, όπως: 

• Υπερχείλιση δεξαμενής καυσίμων σκάφους, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού εντός της 

μαρίνας. 

• Ατυχηματική απόρριψη πετρελαιοειδών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είτε από τα 

ελλιμενιζόμενα σκάφη είτε και από διερχόμενα σκάφη, η οποία προέρχεται είτε από τα 

σημεία συγκέντρωσής τους (κυρίως στις σεντίνες του σκάφους) είτε από τα εκπλύματα των 

δεξαμενών πετρελαίου.   

• Διαφυγή πετρελαίου από τα επιστόμια θαλάσσης (sea valves) του σκάφους ή από τα 

ανοίγματα αποστράγγισης (μπούνια) λόγω υπερχείλισης (overflow) κατά τη διάρκεια 

ανεφοδιασμού του με καύσιμα, είτε ακόμη και κατά τη διάρκεια μετάγγισης των 

πετρελαιοειδών καταλοίπων από τις σεντίνες στο σταθμό παραλαβής καταλοίπων. 

• Θραύση μερική ή ολική του εύκαμπτου σωλήνα του σταθμού εφοδιασμού καυσίμων, κατά 

τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των σκαφών. 

• Θραύση μερική ή ολική του εύκαμπτου σωλήνα κατά τη διάρκεια παράδοσης αποβλήτων 

πλοίου στην εγκατάσταση παραλαβής αποβλήτων. 

• Διαρροή της δεξαμενής όπου συγκεντρώνονται τα πετρελαιοειδή απόβλητα των σκαφών. 

• Διαρροή ελαιοειδών ή πετρελαιοειδών καταλοίπων ή άλλων ρυπογόνων ουσιών μέσω των 

αγωγών της μαρίνας. 

• Ρήγμα γάστρας σκάφους είτε από σύγκρουση με άλλο πλοίο είτε λόγω προσάραξης. 

• Έκρηξη σε σκάφος από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

• Βύθιση σκάφους από οποιονδήποτε λόγο. 

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 

6/Α/21.01.2002), οι πιθανές ποσότητες πετρελαιοειδών που ενδέχεται να διαρρεύσουν στη 

θάλασσα διαχωρίζονται στις δύο ακόλουθες βασικές κατηγορίες, με βάση τις οποίες 

καθορίζονται και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση τη ρύπανσης: 

 

• ποσότητες μικρότερες των 7m3 (πλήρης ευθύνη αντιμετώπισης του περιστατικού από την 

υπαίτια εγκατάσταση ή την εγκατάσταση της οποίας επίκειται προσβολή της περιοχής 

ευθύνης με την ενεργοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της λιμενικής 

εγκατάστασης) 

• ποσότητες μεγαλύτερες των 7m3 (συμμετοχή της υπαίτιας εγκατάστασης ή της 

εγκατάστασης της οποίας η περιοχή ευθύνης είναι κοντά στην περιοχή εντοπισμού της 

κηλίδας και ενδεχομένως να απειλείται άμεσα ή έμμεσα η θαλάσσια περιοχή ευθύνης της 

με την ενεργοποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, και βεβαίως ενεργοποίηση με ευθύνη 

του Τοπικού Λιμεναρχείου του Τοπικού και του Περιφερειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

ή ακόμα και του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης). 
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Στη συνέχεια γίνεται ενδεικτική αναφορά στο βασικό εξοπλισμό που απαιτείται για την 

αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή: 

– πλωτό μέσο ικανό να έλκει ικανού μήκους πλωτά φράγματα (oil booms), 

– πλωτό φράγμα (oil boom) ικανού μήκους, 

– αγκυροβόλια με καδένες, σχοινιά και σημαδούρες, 

– απορροφητικά φράγματα, 

– φορητή αντλία χημικής διασκορπιστικής ουσίας, 

– δοχεία με χημικές διασκορπιστικές ουσίες, 

– απόχες, φτυάρια, τσουγκράνες, μαύρους πλαστικούς σάκους βαρέως τύπου, 

– προσροφητικές περούκες, απορροφητικές πετσέτες, γαλότσες, γάντια πετρελαίου, 

ολόσωμες φόρμες ψαρά, 

– συσκευή ανάκτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων όλων των τύπων (skimmer), 

– πλαστικά βαρέλια για την προσωρινή αποθήκευση των ανακτημένων πετρελαιοειδών. 

6.6. Παύση λειτουργίας - αποκατάσταση  

Τα έργα ανάπτυξης της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου αποσκοπούν στην 

εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας αυτών. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις υφιστάμενες υποδομές όσο και στα νέα έργα αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών της μαρίνας, για την πλήρη λειτουργία της. Ο σχεδιασμός των 

νέων λιμενικών έργων έχει γίνει με τις πλέον σύγχρονες συστάσεις και προδιαγραφές. 

Ενδεικτικά, ο σχεδιασμός των εξωτερικών λιμενικών έργων έχει γίνει λαμβανομένου υπόψη 

κυματισμού με περίοδο επιστροφής 100 ετών. Συνεπώς, δεν αναμένεται εκτεταμένη ζημιά ή 

ουσιώδης υποβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Εντούτοις, στην περίπτωση που 

παρατηρηθούν φθορές στα έργα ή προκληθούν σε αυτά τοπικές ζημιές τότε θα 

αποκατασταθούν άμεσα, ενώ θα αποκατασταθούν στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και 

πιθανές σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. απομάκρυνση από τον θαλάσσιο 

χώρο τυχόν κατεστραμμένων τμημάτων του έργου, απορρύπανση σε περίπτωση διαρροής 

ρύπων στη θάλασσα κλπ.).  

6.7. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα αυξάνει τις πιθανότητες ατυχηματικής και λειτουργικής ρύπανσης 

λόγω πυρκαγιάς, προσαράξεων, συγκρούσεων και βυθίσεων πλοίων. Η ναυτιλία 

δραστηριοποιείται μέσα σε ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας και προστασίας του 

θαλασσίου περιβάλλοντος (SOLAS, MARPOL 75/78, SOPEP, IDG code), όπως επίσης και 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

169 

στα πλαίσια του ISO/ISM κώδικα ποιοτικής διαχείρισης της ναυτιλίας. Ήδη οι αυξημένες 

αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών για ελέγχους των πλοίων που χρησιμοποιούν λιμενικές 

εγκαταστάσεις, έχουν συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών ατυχηματικής ή λειτουργικής 

ρύπανσης. 

 

Επίσης, η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από διαρροή κατά τον ανεφοδιασμό, από ατύχημα 

(βλάβη ή σύγκρουση των σκαφών), αλλά ακόμη και από την πιθανή ατυχηματική διαρροή από 

τα σκάφη στη θάλασσα μικροποσοτήτων καυσίμων, αποτελεί αιτία υποβάθμισης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής 

καυσίμων μπορούν να περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό και ως προς τη χωρική τους 

εξάπλωση, αλλά και ως προς τη χρονική τους διάρκεια με την εφαρμογή μέτρων 

καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης. Επισημαίνεται ότι η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης Σύρου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και 

εξοπλισµό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από 

πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) που θα 

υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή.  

 

Η σημερινή λειτουργία της Μαρίνας Ερμούπολης Σύρου (περιστασιακή προσέγγιση ιδιαίτερα 

μικρού αριθμού σκαφών αναψυχής), εμπίπτει στις προβλέψεις του εγκεκριμένου «Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης του Λιμένα Σύρου» (Contingency Plan) για την αντιμετώπιση περιστατικών 

ρύπανσης της θάλασσας (βλ. ενότητα 16.7). Κατά τη μελλοντική λειτουργία της μαρίνας 

(πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και υλοποίηση προτεινόμενων έργων), ο φορέας 

λειτουργίας της θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency 

Plan) για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από τη συνήθη λειτουργία 

της, συμβατό µε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Λιµενικής Αρχής κατ’ εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.2252/1994 - ΦΕΚ 192/Α’/18-11-94, Ν.3100 - ΦΕΚ 20/Α’/29-1-03 και 

Π.Δ. 11 - ΦΕΚ 6/Α’/21-1-2002). Το Σχέδιο θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί αρμοδίως. 

 

Τέλος, κατά τη σημερινή λειτουργία της μαρίνας, δεν έχει καταγραφεί αυξημένος κίνδυνος 

οδικών ατυχημάτων. Όσον αφορά στη μελλοντική λειτουργία της μαρίνας, δεν αναμένεται 

ουσιαστική αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων στην οδική κυκλοφορία, λόγω της επαρκούς 

κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού πρόσβασης και του μικρού υφιστάμενου κυκλοφοριακού 

φόρτου αυτής. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της κίνησης προς/από τη μαρίνα οχημάτων  η 

είσοδος καθώς και η οδός πρόσβασης στη μαρίνα θα φέρει κατάλληλη σήμανση για την 

ασφαλέστερη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή της Ερμούπολης. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1. Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων 

Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου υφίσταται και λειτουργεί αρκετά χρόνια στη 

θέση αυτή εξυπηρετώντας τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής που προσέγγιζαν το νησί 

της Σύρου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του νησιού. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αξιολογούνται συγκριτικά οι δυνατές εναλλακτικές 

λύσεις σχεδιασμού της υπό εξέταση μαρίνας, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες λιμενικές 

υποδομές στη συγκεκριμένη θέση του έργου στο Πηδάλι, καθώς και η μηδενική λύση (δηλαδή 

η μη υλοποίηση των προτεινόμενων έργων).   

7.1.1.  Μηδενική λύση 

Όσον αφορά στη μηδενική λύση, δηλαδή στην διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και 

στην απουσία οποιουδήποτε έργου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού και κατ’ επέκταση στη 

συνέχιση της εν λόγω δραστηριότητας χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση, είναι προφανές 

ότι η λειτουργία του έργου θα αντιμετωπίζει όλο και αυξανόμενες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση 

των σύγχρονων και μεγαλύτερου μεγέθους σκαφών. Ακόμη, το ευρύτερο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον δεν παραμένει ανεπηρέαστο και κατ’ επέκταση δεν παραμένει 

υποχρεωτικά αμετάβλητο. 

 

Συγκεκριμένα, η μηδενική λύση εξετάζει την μελλοντική εξέλιξη της μαρίνας, εφ’ όσον 

διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση των υποδομών και της λειτουργίας της θαλάσσιας και 

χερσαίας ζώνης της (βλ. ενότητα 6.1.2), στην οποία δεν είναι δυνατή η παροχή στα 

ελλιμενιζόμενα σκάφη και στους επισκέπτες υπηρεσιών ανάλογης ποιότητας και επιπέδου με 

τις προσδοκώμενες για τη μοναδική μαρίνα του νησιού. Στα πλαίσια αυτά δεδομένη είναι και η 

αδυναμία δημιουργίας ενός σύγχρονου παράκτιου πόλου τουρισμού και αναψυχής, όπως είναι 

διεθνώς η τάση στους τουριστικούς λιμένες. 

 

Ειδικότερα, στη μηδενική λύση, λόγω των ανεπαρκών και ακατάλληλων για τα σύγχρονα 

δεδομένα υποδομών της χερσαίας ζώνης (κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης 

κλπ.), αλλά και της έλλειψης χωρικής οργάνωσης, καθώς και των ακατάλληλων κατά θέσεις 

λιμενικών υποδομών, η μαρίνα αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες μίας σύγχρονης μαρίνας και 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών και επιβαινόντων τόσο στα ιδιωτικά σκάφη 

όσο και στα επαγγελματικά. Επιπροσθέτως, στη μηδενική λύση, η χερσαία ζώνη της μαρίνας 

αδυνατεί να υποστηρίξει δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής για την εξυπηρέτηση και 
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κατ’ επέκταση συγκράτηση των πελατών της (σήμερα οι επιβαίνοντες στα σκάφη αναγκάζονται 

να αναζητήσουν σχετικές υπηρεσίες εκτός μαρίνας και σε πολλές περιπτώσεις σε απόσταση 

από αυτή), καθώς και την προσέλκυση του ευρύτερου κοινού.  

 

Όσον αφορά στην υφιστάμενη οργάνωση της χερσαίας ζώνης (βλ. ενότητα 6.1.2), δεν 

υπάρχουν κτιριακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπό εξέταση μαρίνας   

πέραν του σταθμού καυσίμων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει επαρκής κτιριακή 

υποδομή για τη στέγαση της διοίκησης της μαρίνας, υπηρεσιών (όπως τράπεζα, ταχυδρομείο, 

ενοικιάσεις σκαφών/οχημάτων κλπ.), βασικών βοηθητικών υποδομών (όπως χώρους υγιεινής, 

αποθήκες κλπ.), των αναγκαίων καταστημάτων (όπως super-market, ναυτιλιακών ειδών) και 

των γραφείων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη μαρίνα, ενώ οι χώροι 

στερούνται σύγχρονων Η/Μ υποδομών και δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με περιορισμένη 

κινητικότητα.  

 

Συνολικά, η εξέλιξη που προμηνύει η μηδενική λύση για τη Μαρίνα στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης Σύρου έχει και σημαντικό αρνητικό πρόσημο για την τοπική κοινωνία αλλά και το 

νησί στο σύνολό του και τον τουρισμό, καθώς συνεπάγεται υποβάθμιση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γενικότερα υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 

Χώρας. Είναι σαφές ότι η μηδενική λύση σε καμία περίπτωση δεν υπηρετεί τη βιώσιμη αειφόρο 

ανάπτυξη, τόσο στη βάση κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων όσο και στη βάση αμιγώς 

φυσικών παραμέτρων. Αντίθετα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η μηδενική λύση θα έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική εικόνα του παράκτιου μετώπου της Σύρου.  

 

Η εξέλιξη αυτή της περιοχής, χωρίς την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης 

της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι, χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς για την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων. 

7.1.2. Εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού 

Διερευνήθηκαν οι ακόλουθες δύο εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με τα έργα αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών της υπό εξέταση μαρίνας. Σε κάθε περίπτωση, 

περιορίζονται οι επιπτώσεις με την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων στη 

συγκεκριμένη θέση εντός του Λιμένα Σύρου.  

 

Εναλλακτική λύση Α: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών-τροποποίηση 

χωροθέτησης 
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Στην εναλλακτική αυτή λύση διαμορφώνεται μία μαρίνα με δυναμικότητα αντίστοιχη της 

σημερινής, όπου θα μπορούν να εξυπηρετούνται και μεγαλύτερου μεγέθους σκάφη αναψυχής, 

και ανάπτυξη χρήσεων πρωτίστως αναψυχής και τουρισμού στη χερσαίας ζώνη της. 

 

Συγκεκριμένα, στην εναλλακτική λύση Α, η δυναμικότητα της μαρίνας ανέρχεται σε συνολικά 

167 θέσεις ελλιμενισμού, εκ των οποίων 4 θέσεις προσφέρονται για τον ασφαλή ελλιμενισμό 

σκαφών μέγιστου μήκους 40m. Παράλληλα, διαμορφώνεται η ανάπτυξη χερσαίων υποδομών 

που εκλείπουν στην υφιστάμενη κατάσταση, παρέχοντας πλέον καλύτερη εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών και χρηστών της μαρίνας. Για την προστασία της λιμενολεκάνης από τυχόν 

ισχυρούς κυματισμούς ανακατασκευάζεται και επεκτείνεται ο προσήνεμος μώλος και 

κατασκευάζεται νέα ενισχυμένη θωράκιση αυτού. 

 

Εν κατακλείδι, διαμορφώνεται ένας σύγχρονος τουριστικός λιμένας, ο οποίος θα φιλοξενεί και 

χρήσεις τουρισμού – αναψυχής. 

 

 

 

 

Σχήμα 7.1: Γενική διάταξη έργων εξετασθείσας εναλλακτικής λύσης Α 
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Εναλλακτική λύση Β: Εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδιασμού (χωροθέτησης) 

Στη λύση αυτή προτείνεται η εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδιασμού, όπως παρουσιάστηκε 

στην ενότητα 6.1.1. Με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδιασμού η μαρίνα έχει δυναμικότητα 

θέσεων ελλιμενισμού για διάφορες κατηγορίες σκαφών αναψυχής, μέγιστου μήκους 22m. 

Επιπρόσθετα, θα προσφέρεται χώρος χερσαίας απόθεσης σκαφών για 35 σκάφη μόνο. Τέλος, 

στην απόφαση χωροθέτησης προβλέπεται πραγματοποιήσιμη δόμηση 992,03m², με χρήσεις 

εστίασης, ξενώνα, αποθήκες και βοηθητικούς χώρους, καταστήματα, παρατηρητήριο, 

δεξαμενή καυσίμων κ.α. 

 

Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, κατά την εφαρμογή αυτής της εναλλακτικής λύσης θα 

εξυπηρετούνται μόνον μικρά σκάφη αναψυχής. 

7.2. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

Για την αξιολόγηση των λύσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω και την επιλογή της 

βέλτιστης λύσης έχουν ληφθεί υπόψη οι επικρατούσες στην περιοχή κυματικές συνθήκες, η 

ασφάλεια των εξυπηρετούμενων σκαφών, η βυθομετρία και γενικά το ανάγλυφο της περιοχής, 

καθώς και τα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

Σημειώνεται ότι στο νησί της Σύρου δεν υφίσταται σήμερα άλλος χωροθετημένος τουριστικός 

λιμένας (μαρίνα ή καταφύγιο) εκτός από την υπό εξέταση μαρίνα, με συνέπεια τα διερχόμενα 

σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν στο νησί να δένουν κατά μήκος των κρηπιδωμάτων του 

Σχήμα 7.2: Γενική διάταξη έργων Τουριστικού Λιμένα εξετασθείσας εναλλακτικής λύσης Β (σύμφωνα 
με την απόφαση χωροθέτησης- Φ.Ε.Κ. 1213/Β’/31.12.1996) 
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Λιμένα Σύρου, καθώς και σε άλλες θέσεις του νησιού όπου οι προσφερόμενες εξυπηρετήσεις 

είναι υποτυπώδεις και οι διαθέσιμοι χώροι ελλιμενισμού ανεπαρκείς. 

 

Συνεπώς, αξιολογώντας συγκριτικά τις εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις, προκύπτει ότι η 

πλέον βέλτιστη λύση τόσο από περιβαλλοντική όσο και από λειτουργική άποψη είναι η 

εναλλακτική λύση Α, δεδομένου ότι ενσωματώνεται με το βέλτιστο τρόπο στο ήδη 

διαμορφωμένο παραλιακό μέτωπο της περιοχής, εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία της μαρίνας 

περιορίζοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος του νησιού και κατ’ επέκτασιν της Χώρας συνολικά. Σημειώνεται, ότι κατά την 

εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης Α αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες και η δυναμική της 

περιοχής χωροθετώντας έναν σύγχρονο και ασφαλή τουριστικό λιμένα (μαρίνα) που θα 

δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ 

περιορίζονται οι επεμβάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον στις απολύτως απαραίτητες για την 

έδραση των λιμενικών έργων και την αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών εντός της 

διαμορφωμένης λιμενολεκάνης.  

 

Επιπρόσθετα, η επιλεγείσα λύση αφορά στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερου μεγέθους σκαφών 

σε σχέση με την εναλλακτική λύση Β, ακολουθώντας της σύγχρονη τάση της αγοράς, 

προσφέροντας παράλληλα τις αναγκαίες χερσαίες υποδομές με ικανή έκταση για χερσαία 

απόθεση σκαφών και κτιριακές εγκαταστάσεις. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. Γενικά στοιχεία – Περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 170225/2014 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. περί «εξειδίκευσης των 

περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίες Α’ (…)», για εμβαδικά έργα εντός οικισμού της υποκατηγορίας Α1, όπως τα υπό 

μελέτη έργα ολοκλήρωσης της Μαρίνας στη Πηδάλι Σύρου (βλ. ενότητα 1.4), η ελάχιστη ακτίνα 

της περιοχής μελέτης ορίζεται σε 1 km. Δεδομένης και της θέσης της εν λόγω μαρίνας εντός 

του θαλάσσιου χώρου και προ του παραλιακού μετώπου του οικισμού Ερμούπολης, και 

μάλιστα στο νότιο τμήμα του Λιμένα Ερμούπολης Σύρου, η περιοχή μελέτης εκτείνεται σε 

ακτίνα μεγαλύτερη από την προαναφερθείσα. 

 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα προτεινόμενα έργα της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου δεν αναπτύσσονται εντός ή στην άμεση γειτονία περιοχών του δικτύου Natura 2000, 

αλλά ούτε εντός υγροτοπικής περιοχής. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι παράμετροι 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, στον βαθμό που αυτές 

επηρεάζονται έμμεσα, άμεσα ή λόγω συνέργειας με άλλα υφιστάμενα ή σχεδιαζόμενα έργα 

από τη λειτουργία της εν λόγω μαρίνας. 

8.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Το κλίμα της Σύρου είναι ξηρό και θερμό μεσογειακό62 με ιδιαίτερα ήπιο χειμώνα, με ανέμους, 

αλλά και παρατεταμένη ξηρασία και ηλιοφάνεια κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η εκτίμηση 

των κλιματολογικών και ανεμολογικών συνθηκών στην περιοχή των έργων βασίστηκε στα 

στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού της Ε.Μ.Υ  στο νησί της Σύρου για την περίοδο 1991-

2016 (κλιματολογικά) και την περίοδο 1991-2020 (ανεμολογικά). Ο σταθμός της Σύρου 

βρίσκεται νοτιοανατολικά της μαρίνας. 

 

Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες κυμαίνονται από 11,36oC τον Φεβρουάριο έως 26,93οC τον 

Αύγουστο. Οι μέσες ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες κυμαίνονται από 8,81οC τον 

Φεβρουάριο έως 23,53οC τον Αύγουστο. Οι μέσες μέγιστες μηνιαίες θερμοκρασίες 

κυμαίνονται από 13,62οC τον Φεβρουάριο έως 29,43οC τον Ιούλιο. Η απόλυτη ελάχιστη 

 
62 Σύμφωνα με τον Χάρτη Βιοκλιματικών συνθηκών, με βάση των Ξηρογραφικό Δείκτη του  Gaussen διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα: https://www.geogreece.gr/bioclima.php, Ιούνιος 2021. 

https://www.geogreece.gr/bioclima.php
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θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι -2,4οC (τον Φεβρουάριο) και η απόλυτη μέγιστη 

40,6οC (τον Ιούνιο). 

 

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή φθάνει τα 301,28 mm, με μέγιστη καταγεγραμμένη 

βροχόπτωση εικοσιτετράωρου 93,8 mm τον μήνα Μάιο. Γενικά στην περιοχή μελέτης 

αξιόλογες τιμές βροχόπτωσης καταγράφονται κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου. Όσον 

αφορά στη σχετική υγρασία οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ  56,9% τον Ιούνιο έως 

75,49% τον Δεκέμβριο. 

 

Οι ημέρες με μεγάλη διάρκεια νέφωσης καταγράφονται στο συντριπτικό ποσοστό τους στο 

διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου. Όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων 

καιρικών φαινομένων στην περιοχή, εκτός από τη βροχή, τα υπόλοιπα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα (χιόνι, χαλάζι κλπ.) μπορεί να θεωρηθούν αμελητέα. 

 

Ανεμολογικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του Μ.Σ. Σύρου για ην περίοδο 1991-2020, οι 

επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή είναι οι βόρειοι με μέση συνολική ετήσια συχνότητα 

εμφάνισης 42,34% περίπου. Σε μικρότερο ποσοστό πνέουν νοτιοδυτικοί, νότιοι και 

βορειοανατολικοί άνεμοι (με συχνότητα εμφάνισης 9,46%, 8,43% και 7,77% αντίστοιχα). Στις 

υπόλοιπες διευθύνσεις η συχνότητα εμφάνισης είναι μικρότερη από 6,5%. Το ποσοστό 

νηνεμίας είναι 13,62%. 

 

Οι πνέοντες άνεμοι εντάσεως έως και 5 Bf έχουν ποσοστό εμφάνισης 94,59% 

(περιλαμβανομένου του ποσοστού νηνεμίας), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για ανέμους με 

ένταση έως και 7 Bf είναι 99,91%. Ισχυρότεροι άνεμοι (8 έως και 11 Bf) έχουν καταγραφεί σε 

πολύ μικρό ποσοστό 0,09% και πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. 

 

 

Beauf/ 

Διεύθυνση 

B ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Ηρεμία Άθροισμα 

0 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 9,59 9,64 

1 0,12 0,14 0,19 0,12 0,20 0,43 0,37 0,17 2,69 4,43 

2 3,13 2,76 2,56 0,69 1,74 1,70 1,75 0,94 1,33 16,58 

3 9,31 2,53 1,11 0,69 3,10 2,36 2,10 1,47 0,01 22,68 

4 16,78 1,63 0,47 0,83 2,42 2,84 1,60 1,42 0,00 28,00 

5 9,20 0,45 0,13 0,48 0,74 1,47 0,47 0,32 0,00 13,26 

6 3,30 0,22 0,04 0,18 0,19 0,53 0,10 0,08 0,00 4,64 

7 0,43 0,03 0,01 0,03 0,03 0,12 0,02 0,01 0,00 0,68 
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8 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 

≥9 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Άθροισμα 42,34 7,77 4,52 3,03 8,43 9,46 6,41 4,42 13,62 100,00 

 

Βιοκλίμα 

Το κλίμα μιας περιοχής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της βλάστησης, 

ειδικότερα η μέση θερμοκρασία και η μέση βροχόπτωση καθορίζουν κατά κύριο λόγο το είδος 

της βλάστησης και γενικότερα των οικοσυστημάτων που θα αναπτυχθούν σε μία συγκεκριμένη 

περιοχή. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων συνθέτει το βιοκλίμα μίας περιοχής. 

 

Για τον ακριβή προσδιορισμό του βιοκλιματικού ορόφου της υπό μελέτη περιοχής, δεδομένου 

ότι στην Ελλάδα υπάρχει ποικιλία ως προς τους βιοκλιματικούς ορόφους του μεσογειακού 

κλίματος, χρησιμοποιήθηκε το βιοκλιματικό διάγραμμα του Emberger (βλ. Σχήμα 8.1). 

 

Το "βροχοθερμικό πηλίκο Q2" υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

 

 

 

 

όπου: P, η μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm 

 Μ, η μέση μέγιστη θερμοκρασία του θερμότερου μήνα (σε Κ) 

 m, η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (σε Κ) 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Μ.Σ. Σύρου έχουμε P=301,28 mm, M=302,65οΚ και 

m=281,55οΚ, οπότε προκύπτει Q2=49,99 και με βάση το Σχήμα 8.1, η περιοχή μελέτης 

βρίσκεται  στην περιοχή του ημίξηρου (semi-arid) ορόφου, με θερμό χειμώνα (warm 

winter). 

 

Περαιτέρω εξέταση του συνδυασμού θερμοκρασίας-βροχόπτωσης στην περιοχή του έργου, 

μπορεί να γίνει με βάση το ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Σύρου (βλ. Σχήμα 8.2). Από 

την ανάλυση του διαγράμματος διαπιστώνεται ότι η περίοδος ξηρασίας αρχίζει από τα μέσα 

Απριλίου και διαρκεί περίπου οκτώ μήνες (έως τα μέσα Οκτωβρίου). Από τα μέσα Ιουλίου έως 

και τα μέσα Αυγούστου, οι βροχοπτώσεις απουσιάζουν, ενώ τον Μάιο, τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο αυτές είναι ελάχιστες. 
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Σχήμα 8.1: Βιοκλιματικό διάγραμμα Emberger, όπου έχει σημειωθεί η θέση που αντιστοιχεί 
στα στοιχεία του Μ.Σ. Σύρου (περίοδος μετρήσεων 1991-2016) 
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8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η Σύρος ανήκει στις κεντρικές Κυκλάδες και απέχει περίπου 83 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. 

Η έκταση της είναι 84,069 km2 περίπου και, όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 1.3.1), 

συνορεύει με πολλά νησιά. 

 

Μορφολογικά πρόκειται για λοφώδες νησί. Το βόρειο τμήμα του, το οποίο ονομάζεται Άνω 

Μεριά ή Άνω Σύρος είναι ορεινό και για αυτόν τον λόγο έχει λιγοστούς μόνιμους κατοίκους. Στο 

βόρειο αυτό τμήμα του νησιού βρίσκεται το Όρος Σύριγγας, το οποίο προστατεύεται φυσικά, 

λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε αυτό (απότομες πλαγιές, γκρεμοί κ.α.).  Η υψηλότερη 

κορυφή, αυτή του Σύριγγα (447 μ.) βρίσκεται σε 5 km νοτιοανατολικά του βορείου άκρου του 

(Ακρ. Τρίμεσος). Υπάρχει ακόμα μία κορυφή, ύψους 440 μ., 2 χμ νότια της πρώτης. Κοντά στα 

νότια παράλια του νησιού υψώνεται η κορυφή Άξαχας (319 μ.). Μεταξύ των λόφων του νησιού 

που καλύπτουν το εσωτερικό και τα παράλια διαμορφώνονται πεδινές εκτάσεις, μικρής 

γενικώς έκτασης, που καλλιεργούνται. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 

Σχήμα 8.2: Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Σύρου (περίοδος μετρήσεων 1991-2016) 
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Στη βόρεια Σύρο υπάρχουν πολλά μονοπάτια με βράχια, γεφυράκια, σπηλιές, ακόμη και 

άβατες παραλίες, τα οποία σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης63 της 

Σύρου φέρουν σήμανση με πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτισμού της Νομαρχίας Κυκλάδων. 

 

Στο βορειότερο τμήμα της νήσου απαντάται η Απάνω Μεριά, με διάσπαρτους μικρούς 

οικισμούς, ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και  πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους. Στα βόρεια του 

νησιού υπάρχουν ορισμένες παραλίες, στις οποίες η πρόσβαση εξασφαλίζεται από δύσβατα 

μονοπάτια  ή με ταχύπλοο από τον Όρμο του Κινίου. Διάσπαρτα εντοπίζονται και εξωκλήσια. 

 

Στη δυτική πλευρά του νησιού βρίσκεται το ‘ψαροχώρι’ Κίνι με την ομώνυμη οργανωμένη ακτή 

κολύμβησης. Στον δρόμο προς το Κίνι βρίσκεται και το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας. 

Πλησίον της ακτής βρίσκεται το Μουσείο αλιευτικών σκαφών, εργαλείων, υδρόβιων 

οργανισμών και οστράκων. Νοτιότερα του Κινίου βρίσκεται ο Γαλησσάς, ένα χωριό με 

τουριστική ανάπτυξη και υποδομές, καθώς και ακτή κολύμβησης. Στον Γαλησσά βρίσκεται ο 

λόφος της Αγίας Πακού με το εκκλησάκι, όπου είχε ανακαλυφθεί ακρόπολη της αρχαίας Σύρου.  

 

Στα νοτιοδυτικά της Σύρου βρίσκονται οι οικισμοί Φοίνικας και Ποσειδωνία (Ντελαγκράτσια), 

παραθαλάσσια χωριά, με αμμουδιές, ενώ σημειώνεται ότι στον Φοίνικα βρίσκεται το μόνο 

φυσικό λιμάνι της Σύρου, εκτός του λιμένα στην Ερμούπολη, που προστατεύεται από βόρειους 

ανέμους. 

 

Στο νότιο τμήμα του νησιού βρίσκεται η Βάρη, στην οποία βρίσκεται ο χαρακτηριστικός πύργος 

και απαντώνται ορισμένες εξυπηρετήσεις για τους τουρίστες. Οι κάτοικοι ωστόσο ασχολούνται 

κυρίως με τον αγροτικό τομέα.  

 

Η Ερμούπολη, που αποτελεί τον μεγαλύτερο οικισμό του νησιού, βρίσκεται στο ανατολικό 

τμήμα της Σύρου. Διαθέτει το μεγαλύτερο και φυσικό λιμάνι του νησιού και αποτέλεσε 

σπουδαίο ναυτικό και εμπορικό κέντρο τον 19ο αιώνα. Στις ακτές της Ερμούπολης έχουν 

διαμορφωθεί τα λιμενικά έργα, αποτελώντας τον επιβατικό και εμπορικό λιμένα του νησιού. 

 

Όπως προαναφέρθηκε ο Λιμένας Σύρου, όπως και η υπό εξέταση μαρίνα, βρίσκεται στον 

Όρμο Σύρου (ή Όρμος Λιμένος Σύρου), στα ανατολικά παράλια του νησιού. Η κόλπωση αυτή 

έχει άνοιγμα προς τα ανατολικά περί το 1 km και εσοχή περί το 1,1 km. Οριοθετείται προς Β 

από το Νησάκι στην περιοχή του Τελωνείου της Ερμούπολης και προς Ν από την Άκρα 

Κοντογιάννη. Στα νοτιοανατολικά του όρμου βρίσκεται η νησίδα Διδύμη (ή Γάιδαρος) και 

ανατολικά αυτής η νησίδα Στρογγυλό (βλ. Σχήμα 15.2). Οι ακτές στο βόρειο και δυτικό τμήμα 

 
63 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Σύρος. 
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της κόλπωσης, όπου και αναπτύσσεται ο αστικός ιστός της Ερμούπολης, είναι ομαλές, καθώς 

η χερσαία ζώνη είναι σε μεγάλο πλάτος πεδινή. Αντίθετα, στα νότια παράλια της κόλπωσης 

(από τον Ορμίσκο Πηδάλι όπου βρίσκεται και η υπό εξέταση μαρίνα έως και την Άκρα 

Κοντογιάννη), οι ακτές είναι πιο απότομες και βραχώδεις, λόγω των γεωλογικών σχηματισμών 

του οφιολιθικού καλύμματος. 

 

Στον όρμο εκβάλλουν ρέματα περιοδικής ροής, καθένα εκ των οποίων αποστραγγίζει μικρής 

έκτασης λεκάνη απορροής. Ένα τέτοιο ρέμα εκβάλλει δυτικά της μαρίνας (βλ. ενότητα 8.13.2). 

 

Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, όπως αναφέρθηκε, αναπτύσσεται στο νότιο 

τμήμα του Όρμου Σύρου, στο εσωτερικό του οποίου η κλίση του πυθμένα είναι ομαλή της τάξης 

του 3%. Στο εσωτερικό της ευρύτερης κόλπωσης στα νοτιοανατολικά του λιμένα, τα βάθη μόλις 

υπερβαίνουν τα 40 m και η ισοβαθής των –50,0 m βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,3 km 

από την ακτή στο μυχό της κόλπωσης. 

 

Στο εξωτερικό της κόλπωσης, τόσο προς βορρά όσο και προς το νότο, τα βάθη δεν 

υπερβαίνουν τα 65-70 m.  

8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Γεωλογικά στοιχεία 

Όσον αφορά στη γεωλογική δομή της Σύρου, αυτή ανήκει στην Αττικοκυκλαδική μάζα και 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεταμορφωμένων πετρωμάτων απροσδιόριστης ηλικίας επί 

των οποίων έχει επωθηθεί το οφιολιθικό κάλυμμα σχηματίζοντας τον χαρακτηριστικό 

σχηματισμό της mélange. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα δομούν το μεγαλύτερο τμήμα της 

Σύρου, και αποτελούνται κυρίως από εναλλαγές έντονα τεκτονισμένων μεταπηλιτικών 

σχιστολίθων και μαρμάρων, οι οποίοι υπέρκεινται πρασινοσχιστολίθων και αμφιβολιτών. Κατά 

το Νεογενές έχει επισημανθεί κατ’ αρχήν η γένεση Β-ΒΑ ρηγμάτων και στη συνέχεια η 

παρουσία Α-Δ κανονικών έως πλαγιοκανονικών ρηγμάτων. Επιπλέον, όσον αφορά στα 

τεκτονικά χαρακτηριστικά των μεταμορφωμένων πετρωμάτων, αυτά παρουσιάζουν 

ομοιόμορφη κατανομή σε όλο το νησί και συγκεκριμένα ομαλή κλίση της φολίωσης και της 

σχιστότητας, με διεύθυνση Β-ΒΑ. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης η γεωλογική δομή περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο τμήμα της 

εναλλαγές μεταπηλιτικών σχιστολίθων (κυρίως γλαυκοφαιτών) και μαρμάρων. Στην 

παραλιακή ζώνη της περιοχής μελέτης και στο μεγαλύτερο τμήμα της Ερμούπολης, οι 

σχηματισμοί αυτοί έχουν καλυφθεί από σύγχρονες αδιαφοροποίητες αλλουβιακές αποθέσεις, 

αποτελούμενες από άμμους, χαλίκια και πηλούς. Στα νότια του Όρμου Σύρου, εμφανίζονται οι 
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μεταβασικοί σχιστόλιθοι (γρανατικοί – επιδοτιτικοί γλαυκοφανίτες) του Οφιολιθικού 

καλύμματος, ενώ το ίχνος της επιφάνειας επώθησης των οφιολίθων επί των μεταμορφωμένων 

σχηματισμών της αττικοκυκλαδικής μάζας διέρχεται πλησίον της ακτής του Λιμένα Σύρου με 

διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ. 

 

Γεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δίνεται στο Σχήμα 15.2 (απόσπασμα 

γεωλογικού χάρτη Ι.Γ.Μ.Ε.). 

 

Τεκτονικά στοιχεία 

Η μεγαλύτερη περιοχή των Κυκλάδων παρουσιάζει μέτρια σεισμική δραστηριότητα. Οι 

εντονότερες σεισμικές δονήσεις και τα επίκεντρα αυτών κατά το παρελθόν εντοπίζονται κυρίως 

στα νότια και ανατολικά του νησιωτικού συμπλέγματος, με χαρακτηριστικό τον σεισμό του 

1956, ο οποίος είχε μέγεθος 7,5 βαθμούς της κλίμακας Richter και επίκεντρο τη θαλάσσια 

περιοχή νότια της Αμοργού. Σημειώνεται ότι στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού έχει 

εντοπισθεί κανονικό ρήγμα απροσδιορίστου ηλικίας με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ. 

 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2000 και την τροποποίηση αυτού με 

την απόφαση υπ’ αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ.1154/Β/12.08.2003), η άμεση περιοχή 

μελέτης της νήσου Σύρου εντάσσεται στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας Ι, με σεισμική 

επιτάχυνση του εδάφους α=0,16g, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.3.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.3: Νέος χάρτης Σεισμικής επικινδυνότητας (Πηγή: https://www.oasp.gr/node/87) 

https://www.oasp.gr/node/87
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Σεισμοτεκτονικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δίνεται στο Σχήμα 15.3 

(απόσπασμα σεισμοτεκτονικού χάρτη Ι.Γ.Μ.Ε.). 

8.5. Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1. Γενικά στοιχεία 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για την υπάρχουσα οικολογική κατάσταση και την 

κατανομή προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Σύρου. 

 

Χερσαία οικοσυστήματα- Χλωρίδα και πανίδα 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης της Σύρου, 

δεν εντοπίζονται στο  νησί δάση αλλά περιοχές με βλάστηση. Πιστεύεται ότι κατά το παρελθόν 

η βλάστηση στο νησί ήταν δασώδης, αλλά με την αλλαγή του κλίματος και την ανάπτυξη των 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, άρχισαν να εκλείπουν οι δασικές εκτάσεις. 

 

Συγκεκριμένα, στο νότιο τμήμα του νησιού απαντώνται εκτάσεις με φρύγανα, που ωστόσο είναι 

αρκετά υποβαθμισμένες, εξαιτίας της υπερβόσκησης και γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Παράλληλα, υπάρχει έντονη διάβρωση, γεγονός που οφείλεται στο ίδιο το ανάγλυφο του 

νησιού και η σύσταση του εδάφους του. Εντοπίζονται, όμως, ορισμένες περιοχές με μεγάλη 

ποικιλία σπάνιων μεσογειακών φυτών και βοτάνων όπως η αλωνίδα (Alhagi Mauror um) και 

είδη κρόκων (Ζαφόρας). Στις δυσπρόσιτες περιοχές, όπως πλησίον ρεμάτων, απομονωμένες 

ακτές, βραχώδεις λόφοι κ.α, διατηρούνται η πρωτογενής βλάστηση και η γηγενής χλωρίδα και 

πανίδα.  

 

Αναφορικά με την περιοχή του έργου, χαρακτηρίζεται από χαμηλές κλίσεις, εκτός από τον  

λόφο της Άνω Σύρου, όπου οι κλίσεις είναι απότομες. Η ακτογραμμή του βορείου τμήματος 

του λιμένα έχει εύκολη προσπελασιμότητα, καθώς προς τα βόρεια και δυτικά εκτείνεται ο 

αστικός ιστός της Ερμούπολης. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες, το μεσογειακό κλίμα και η σπάνια 

βροχόπτωση, προσδίδουν στο νησί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Στην ευρύτερη περιοχή 

ενδιαφέροντος παρατηρούνται καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κατά τόπους εκτάσεις μεσογειακής 

χαμηλής βλάστησης, καθώς και θαμνώδεις εκτάσεις. 

 

Στις εκτάσεις γύρω από την πόλη της Ερμούπολης, όπως και γύρω από τη μαρίνα, η βλάστηση 

χαρακτηρίζεται ως μεσογειακού τοπίου, με κυρίαρχα είδη κυπαρίσσια, πεύκα, κουκουναριές, 

συκιές, αλμυρίκια και ακακίες.  
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Στην περιοχή του Λιμένα Σύρου η κυρίαρχη χρήση, όπως προαναφέρθηκε είναι η οικιστική 

ανάπτυξη. Πλησίον της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι εντοπίζονται γεωργικές καλλιέργειες με 

εγκαταστάσεις και ανατολικά αυτών εντοπίζονται εκτάσεις με λιβάδια και αραιή ξυλώδη 

βλάστηση (βλ. Σχήμα 8.4). Στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης της μαρίνας απαντώνται κυρίως 

αλμυρίκια, ενώ έχουν φυτεύει και φοίνικες.  

 

 

 

Αναφορικά με την πανίδα του νησιού, φαίνεται να διατηρεί μικρούς πληθυσμούς των κοινών 

μεσογειακών ειδών όπως ερπετά (Elaphe situla, Telescopus fallax, Natrix natrix, virepa 

ammodytes), έντομα, τρωκτικά και αμφίβια καθώς και εντομοφάγα, χειρόπτερα και κητώδη 

είδη θηλαστικών. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Σύρο σε 

περιοχές που εντοπίζονται ενδημικά φυτά, φωλιάζουν τα είδη Σπιζαετός και Χρυσαετός, ενώ 

σε απομονωμένες ακτές και νησίδες καταφεύγουν φώκιες. Στο νησί συναντώνται ορισμένα 

απειλούμενα ειδή όπως ο φαλακροκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) και ο μαυροπετρίτης 

(Falco eleonorae). Από παρατηρήσεις αρκετοί πληθυσμοί ειδών έχουν μειωθεί, λόγω της 

επέκτασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή, ενώ τα τελευταία χρόνια 

εξαφανίστηκε η νησιωτική πέρδικα και έγινε επανεισαγωγή πληθυσμού.  

 

 

Σχήμα 8.4: Φυτοκάλυψη ευρύτερης περιοχής μελέτης – Απόσπασμα χάρτη βλάστησης  

(Πηγή: Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και ιδία επεξεργασία) 
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Θαλάσσια Οικοσυστήματα-Χλωρίδα και πανίδα 

Σε ό,τι αφορά στους ιχθυοπληθυσμούς στην περιοχή μελέτης, παρόλο που η οικονομία της 

περιοχής των Κυκλάδων τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στον τουρισμό σε βάρος του 

πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, ο τομέας της αλιείας παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός. 

Ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από παράκτιους ψαράδες στις Κυκλάδες 

περιλαμβάνει δίχτυα, παραγάδια, τράτες, παγίδες και πελαγικά παραγάδια. Τα αλιεύματα στις 

Κυκλάδες αποτελούνται κυρίως από μπαρμπούνια, κουτσομούρες σκορπίνες, λυθρίνι, γόπες 

και μαρίδες. Στην περιοχή των Κυκλάδων βασικά είδη που αλιεύονται είναι τα B. boops, D. 

annularis, D. vulgaris, L. mormyrus, M. merluccius, M. barbatus, M. surmuletus, P. acarne, P. 

erythrinus, S. porcus, S. scriba , S. cretense, S. maena , S. cantharus, S. tinca, S. saurus, T. 

mediterraneus, Z. Faber. 

 

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και το πρόγραμμα για τον Θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό στο Αιγαίο Πέλαγος για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας (ΜΑRItime 

Spatial planning for the protection and Conservation of the biodiversity in the Aegean sea – 

Πρόγραμμα Marisca που χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ - EEA 

Grants)64. 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους χάρτες που δημοσιευθήκαν για το πρόγραμμα Marisca 

προκύπτει ότι στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά και δυτικά της Σύρου εντοπίζεται το 

απειλούμενο είδος65 Oxynotus centrina (Οξύνωτος ή Αχινόγατος), βαθύβιο ωοτόκο είδος το 

οποίο προτιμά λασπώδη υποστρώματα και έχει μέγιστο μήκος 1,5m.  

 

 
64 http://www.marisca.eu/index.php/en/ 
65 Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (2009). Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. 
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Όσον αφορά στα μαλάκια που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή της Σύρου, συναντάται το 

είδος Tonnea galea  (μπουρού) ενός των μεγαλύτερων θαλάσσιων γαλακτόποδων μαλακίων 

της οικογένειας Tonnidae (θαλάσσια σαλιγκάρια-κοχύλια), το είδος Charonia variegate (η 

τρομπέτα του Ατλαντικού), το οποίο αποτελεί θαλάσσιο γαστερόποδο μαλάκιο της οικογένειας 

Charoniidae (βλ. Σχήμα 8.7) και το προστατευόμενο είδος Pinna nobilis (πίννα η ευγενής), που 

είναι το μεγαλύτερο δίθυρο στη Μεσόγειο (το μήκος του φτάνει τα 1,20 m). Πρόκειται για είδος 

εδραίο στον θαλάσσιο πυθμένα (δεν μπορεί να κινηθεί), το οποίο τρέφεται φιλτράροντας το 

θαλασσινό νερό και εν γένει συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρότητας του παράκτιων νερών. 

Η μέση διάρκεια ζωής του είναι τα 20 χρόνια και συναντάται σε βάθη από 0,5 έως 60 m, μέσα 

ή κοντά σε λιβάδια Ποσειδωνίας. Αναπαράγεται μόνο μία φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια 

λίγων εβδομάδων στο τέλος του καλοκαιριού. Η Πίννα προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία Οικοτόπων 92/43, από τη Συνθήκη της Βαρκελώνης, καθώς και από την Ελληνική 

Νομοθεσία. Κύριοι παράγοντες απειλής της Πίννας είναι η παράνομη αλιεία, αλλά και η 

καταστροφή των οικοσυστημάτων όπου ζει λόγω αγκυροβολίας ή παράνομης αλιείας με 

συρόμενα εργαλεία (βλ. Σχήμα 8.8).  

 

Σχήμα 8.5: Παρουσία του είδους Oxynotus centrina στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του στην 

περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση 

και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-

species-in-the-aegean-sea/pisces ) 

 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-species-in-the-aegean-sea/pisces
http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-species-in-the-aegean-sea/pisces
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Σχήμα 8.6: Παρουσία του είδους Charonia variegate στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του στην περιοχή των 

Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-

of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-species-in-the-aegean-sea/mollusca ) 
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Σχήμα 8.7: Παρουσία του είδους Tonna galea στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του στην περιοχή των 

Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-

species-in-the-aegean-sea/mollusca) 
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Επιπρόσθετα, αναφορικά με τους χάρτες που δημοσιευθήκαν για το πρόγραμμα Marisca 

απαντάται το ενδιαίτημα των ροδολίθων (βλ.Σχήμα 8.9), ο οικότοπος 1110 (αμμοσύρσεις που 

καλύπτονται διαρκώς από το θαλασσινό νερό μικρού βάθους- σε βάθος 0m-30m), ο οποίος 

αντιμετωπίζει πιέσεις κυρίως από τηv ανάπτυξη και συντήρηση παραλιακών εκτάσεων για 

τουρισμό και αναψυχή, συμπεριλαμβανομένων των έργων προστασίας και τον καθαρισμό των 

ακτών, από τη θαλάσσια ρύπανση, τις υδατοκαλλιέργειες ψαριών και οστρακοειδών που 

προκαλούν απώλεια διαταραχή και απώλεια θαλάσσιων ενδιαιτημάτων  και κοραλλιογενείς 

σχηματισμοί. Ακόμη, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού απαντάται ο οικότοπος 8330 θαλάσσια 

σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως 

επιβεβαιώνεται από τους σχετικούς χάρτες που έχουν δημοσιευτεί για το πρόγραμμα Marisca 

(βλ. Σχήμα 8.11). Ο οικότοπος αυτός δέχεται πιέσεις από οικιστική ανάπτυξη των ακτών, 

ρυπάνσεις και τουριστική δραστηριότητα, τη μεταβολή της θερμοκρασίας λόγω κλιματικής 

αλλαγή. 

 

Σχήμα 8.8: Παρουσία του είδους Pinna nobilis στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του στην περιοχή των 

Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία 

της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-

species-in-the-aegean-sea/mollusca) 
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Σχήμα 8.9: Παρουσία του ενδιαιτήματος Ροδόλιθοι στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του στην 

περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση 

και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-

and-species-in-the-aegean-sea/habitats ) 
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Σχήμα 8.10: Παρουσία του ενδιαιτήματος Κοραλλιογενείς σχηματισμοί στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η 

παρουσία του στην περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο 

Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-

and-species-in-the-aegean-sea/habitats ) 
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Αναφορικά με τους σπόγγους που απαντώνται στο Αιγαίο, σύμφωνα με τους χάρτες που 

δημοσιευθήκαν για το πρόγραμμα Marisca εντοπίζονται καταγραφές του είδους Aplysina 

aerophoba  που ανήκει στην οικογένεια των aplysinidae και αποτελεί ενδημικό είδος της 

Μεσογείου, Axinella cannabina (σταθόρι) (βλ. Σχήμα 8.12), το είδος Sarcotragus foetidus (βλ. 

Σχήμα 8.13) και το είδος  Tethya aurantium (σφουγγάρι γκολφ ή πορτοκαλί σφουγγάριpuffball) 

της οικογένειας Tethyidae (βλ. Σχήμα 8.14).  

 

Σχήμα 8.11: Παρουσία του ενδιαιτήματος Σπηλιές στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του στην 

περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη 

διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-

and-species-in-the-aegean-sea/habitats ) 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

193 

 

 

 

 

Σχήμα 8.12: Παρουσία του ενδιαιτήματος Axinella cannabina, όπου φαίνεται η παρουσία του στην 

περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση 

και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-

and-species-in-the-aegean-sea/porifera) 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

194 

 

 

 

Σχήμα 8.13: Παρουσία του ενδιαιτήματος Sarcotragus foetidus, όπου φαίνεται η παρουσία του στην 

περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση 

και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-

and-species-in-the-aegean-sea/porifera) 
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Τέλος, αναφορικά με τα είδη αχινών στην ευρύτερη περιοχή απαντάται το είδος 

Centrostephanus longispinus της οικογένειας Diadematidae. 

 

Σχήμα 8.14: Παρουσία του ενδιαιτήματος Tethya aurantium, όπου φαίνεται η παρουσία του στην περιοχή 

των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και 

προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-

and-species-in-the-aegean-sea/porifera) 
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Το θαλάσσιο οικοσύστημα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica (Ποσειδωνία η ωκεανική)66 που αποτελεί 

ενδημικό είδος της Μεσογείου. Η Ποσειδωνία αποτελεί σημαντικό είδος-δείκτη βιολογικής 

ποιότητας. Συγκεκριμένα, θεωρείται δείκτης καλής οικολογικής ποιότητας, καλής ανανέωσης 

υδάτων και σταθερών συνθηκών αλατότητας. Το εν λόγω αγγειόσπερμο συνήθως 

αναπτύσσεται σε βάθη από -5m έως -40m και εξαπλώνεται σε αμμώδεις βυθούς της 

υποπαράλιας ζώνης, σχηματίζοντας λιβάδια. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν ενδιαίτημα 

υψηλής βιοποικιλότητας και είναι από τους πλέον σημαντικούς βιότοπους αναπαραγωγής, 

προστασίας (καταφύγιο), ανάπτυξης και διαβίωσης μεγάλου πλήθους θαλάσσιων 

 
66Ταξινομική κατάταξη: Division: Spermatophyta, Subdivision: Angiospermae, Class: Monocotyledoneae, Order: 

Alismatales, Family: Posidoniaceae, Genus: Posidonia, Species: Posidonia oceanica 

Σχήμα 8.15: Παρουσία του ενδιαιτήματος Centrostephanus longispinus, όπου φαίνεται η παρουσία του στην 

περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και 

προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 

http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-

species-in-the-aegean-sea/cnidaria) 
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οργανισμών. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας του 

Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. Η.Π.14849/853/Ε103/04.04.2008 (Φ.Ε.Κ. 645/Β/11.04.2008) 

(“εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδωνίες)”, με κωδικό 1120). 

 

Σύμφωνα με την αποτύπωση που έγινε για λογαριασμό της Γενικής 

Δ /σης Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ.67 (βλ. Σχήμα 8.16), στην περιοχή μελέτης η πυκνότητα κάλυψης 

των κελιών από λιβάδια Ποσειδωνίας είναι 0% - 5% και λαμβάνεται η μέση τιμή ποσοστού 

κάλυψης 2,5%, για βάθη από -5m έως -40m. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω χαρτογράφηση 

βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και σε δειγματοληπτικές 

εργασίες πεδίου, ενώ τα κελιά μελέτης αφορούν σε ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις (1km2) σε σχέση 

με τη θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνει η υπό εξέταση μαρίνα. Στην περιοχή της μαρίνας 

υφίσταται μακροχρόνια λιμενική δραστηριότητα, συνθήκες που επηρεάζουν τοπικά την 

ανάπτυξη και επέκταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Στη δε περιοχή διάθεσης της πολύ μικρής 

ποσότητας των βυθοκορημάτων που θα προκύψουν, η οποία βρίσκεται σε βάθη μεγαλύτερα 

από τα -100 m, δεν απαντώνται λιβάδια Ποσειδωνίας.  

 
67 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.) – ΔΗΜΗΤΡΑ 

/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) και Πανεπιστήμιο Πατρών (2015), «Εντοπισμός, χαρτογράφηση και 

αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με 

τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ /σης Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ.» 
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Σχήμα 8.16: Υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας στην ευρύτερη περιοχή του έργου, Απόσπασμα χάρτη: «Διανομή Tήνος», Νοέμβρης 2015 
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Η παρουσία του εν λόγω οικοτόπου στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Σύρου επιβεβαιώνεται 

από τους χάρτες που δημοσιευθήκαν για το πρόγραμμα Marisca, όπως εμφαίνεται στο σχήμα 

που ακολουθεί. 

 

 

Το 2018 ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε χαρτογράφηση των λιβαδιών φανερόγαμων 

(seagrass meadows) σε όλο το μήκος της ακτογραμμής της Ελλάδας68, η οποία βασίστηκε σε 

υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες (που λήφθηκαν μεταξύ 06.2013 - 07.2015) και τις 

υφιστάμενες αποτυπώσεις τύπων οικοτόπων για 62 περιοχές του δικτύου Natura 2000 για τις 

οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία (η χαρτογράφηση σε αυτές τις περιοχές 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1998 - 2001). Ο ψηφιακός χάρτης που προέκυψε δείχνει τυχόν 

παρουσία λιβαδιών σε κάναβο με διαστάσεις κελιού 30m x 30m, δηλαδή πρόκειται για πολύ 

πιο λεπτομερή καταγραφή σε σύγκριση με την προαναφερθείσα χαρτογράφηση που είχε 

 
68 Konstantinos Topouzelis, Despina Makri, Nikolaos Stoupas, Apostolos Papakonstantinou, Stelios Katsanevakis, 

Seagrass mapping in Greek territorial waters using Landsat-8 satellite images, International Journal of Applied 

Earth Observation and Geoinformation, Volume 67, 2018, Pages 98-113, ISSN 0303-2434, 

https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.12.013. 

Σχήμα 8.17: Παρουσία του ενδιαιτήματος Posidonia oceanica στο Αιγαίο, όπου φαίνεται η παρουσία του 
στην περιοχή των Κυκλάδων (Πηγή: Έργο “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη 

διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)  διαθέσιμο στον ιστότοπο 
http://www.marisca.eu/index.php/el/implementation/maps-of-spatial-distribution-of-vulnerable-habitats-and-

species-in-the-aegean-sea/habitats ) 
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προηγηθεί για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. Από την εν λόγω 

λεπτομερέστερη χαρτογράφηση των λιβαδιών φανερογάμων (βλ. Σχήμα 8.18) , φαίνεται ότι 

δεν εντοπίζονται λιβάδια φανερογάμων και κατ’ επέκταση Ποσειδωνίας εντός του Όρμου 

Ερμούπολης και ειδικότερα στην περιοχή της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι, παρά βορειοδυτικά 

αυτής. 

 

 

 

Πηγές Ρύπανσης – Οικολογικά χαρακτηριστικά 

Η θέση του έργου βρίσκεται σε λιμενοποιημένη περιοχή με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, 

που αφορά κυρίως στη λιμενική δραστηριότητα και τη λειτουργία ναυπηγείου. Συνεπώς, σε 

βάθος χρόνου έχει σημειωθεί αλλοίωση των οικολογικών χαρακτηριστικών της θαλάσσιας 

περιοχής (κόλπωσης) του Λιμένα Σύρου. Όσον αφορά στις οικιστικές λειτουργίες, αυτές 

αφορούν κατά κύριο λόγο κατοικίες (κύριες και παραθεριστικές) και τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Τέλος, οι αγροτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αποτελούν ακόμα μία 

δυνητική πηγή ρύπανσης λόγω των λιπασμάτων και των ζιζανιοκτόνων ή εντομοκτόνων που 

χρησιμοποιούνται και εν συνεχεία κατεισδύουν στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα ή 

αποπλένονται καταλήγοντας στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής. 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία της Μαρίνας στο Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου, αλλά και η διάθεση της πολύ μικρής ποσότητας των βυθοκορημάτων που θα 

προκύψουν από την κατασκευή των έργων, δε θα προκαλέσει βλάβες αλλά ούτε και όχληση 

στον οικότοπο προτεραιότητας 1120, ούτε θα δημιουργήσει καταστροφές σε κάποιο άλλο 

οικοσύστημα. 

Σχήμα 8.18: Χαρτογράφηση Λιβαδιών Φανερογάμων (συμπεριλαμβανομένων λιβαδιών Ποσειδωνίας) 
στην περιοχή της Σύρου  (Πηγή: https://mrsg.aegean.gr/?content=&nav=54 και ιδία επεξεργασία) 
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8.5.2. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 5.1.2), τμήμα του νησιού της Σύρου, σε απόσταση από 

τις υπό εξέταση λιμενικές υποδομές στο βόρειο τμήμα του νησιού, εντάσσεται στην Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Ζ.Ε.Π. - Special Protection Areas SPA) του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Βόρεια Σύρος και νησίδες» και 

κωδικό GR4220032 και στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. - Special Areas of Conservation 

SAC) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως 

παραλία» και κωδικό GR4220018. 

 

Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη περιοχή και σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 km  βορειοδυτικά 

της υπό εξέταση μαρίνας απαντάται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ‘Άνω Μεριά’ Δήμου Άνω 

Σύρου με κωδικό Κ461 (Φ.Ε.Κ. 524/Β/25.06.1997).  

 

Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) 

«Άνω Σύρος» με κωδικό AT5011075, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Ελληνική 

Φύση69. Πρόκειται για δομημένο τοπίο με συνολική έκταση 103,5 ha και συνολική περίμετρο 

3,8km. Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες υποδομές της μαρίνας, καθώς και οι προτεινόμενες νέες 

υποδομές δεν αφορούν σε ψηλές και ογκώδεις οικοδομές, κατ’ επέκταση εκτιμάται ότι δεν 

θίγουν τον χαρακτήρα του εν λόγω Τ.Ι.Φ.Κ.  

 

Συμπερασματικά, όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 5.1.2), η θέση της Μαρίνας στο Πηδάλι 

Σύρου βρίσκεται  σε απόσταση τέτοια από τα όρια των κηρυγμένων προστατευόμενων 

περιοχών που η κατασκευή και η λειτουργία της δεν επηρεάζει τη δομή των ενδιαιτημάτων και 

τη σύνθεση των βιοκοινωνιών τους.  

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Οι υποδομές της μαρίνας βρίσκονται εξολοκλήρου στο θαλάσσιο χώρο προ του παραλιακού 

μετώπου του νότιου τμήματος της περιαστικής ζώνης της Ερμούπολης και ως εκ τούτου δεν 

βρίσκονται εντός δασών, δασικών εκτάσεων και αναδασωτέων εκτάσεων. 

8.5.4. Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές  

Τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής μελέτης παρουσιαστήκαν 

στις ενότητες 8.5.1 και 8.5.2. Η θαλάσσια περιοχή μελέτης διατηρεί τη φυσικότητά της και 

χαρακτηρίζεται από πολύ καλή οικολογική κατάσταση (σύμφωνα και με το Σχέδιο Διαχείρισης 

 
69 https://filotis.itia.ntua.gr/, Ιούνιος 2021 

https://filotis.itia.ntua.gr/
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Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14, βλ. ενότητα 

5.2.3), ενώ δεν υφίσταται έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις. Οι πιέσεις από την οικιστική και 

λιμενική δραστηριότητα δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης των 

φυσικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Σύρου και σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 2 km εντοπίζονται η Ζ.Ε.Π. «Βόρεια Σύρος και νησίδες» και η Ε.Ζ.Δ. «Σύρος: 

Όρος Σύριγγας έως παραλία» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. 

Σημειώνεται, όμως, ότι τόσο η περιοχή μελέτης όσο και το υπό εξέταση έργο δεν εντάσσονται 

στις εν λόγω περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. 

8.6. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται τα βασικά οικονομικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης που βρίσκεται στη 

ανατολική πλευρά της νήσου Σύρου, καθώς και της ευρύτερης περιοχής της νήσου Σύρου. Η 

περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Ερμούπολης, όπως προαναφέρθηκε 

(βλ. ενότητα 5.1.1). 

8.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 

Στις ενότητες 5.1.1 και 5.2.2 παρουσιάζονται αναλυτικά η θεσμοθετημένη χωροταξική 

οργάνωση και οι ισχύουσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Στην 

παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στις υφιστάμενες χρήσεις γης της 

περιοχής μελέτης. 

 

Η κατανομή των χρήσεων γης (χερσαίοι οικότοποι – ενδιαιτήματα) στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης για το έτος 2018 (χρήσεις/καλύψεις γης κατά CORINE70) παρουσιάζεται στο Σχήμα 

8.19.

 
70Copernicus- Land Monitoring Service https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover - Ιανουάριος 

2021  

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover%20-%20Ιανουάριος%202021
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover%20-%20Ιανουάριος%202021
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Σχήμα 8.19: Υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης κατά CORINE για το έτος 2018  
(Πηγή: land.copernicus.eu - Ιανουάριος 2021) 
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Πέριξ της Μαρίνας στο Πηδάλι Σύρου και στην άμεση γειτονία, οι χρήσεις κατά CORINE, όπως 

αποτυπώνονται στο παραπάνω σχήμα, περιλαμβάνουν βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες. Οι 

χρήσεις γης δυτικά και βορειοδυτικά των υπό εξέταση λιμενικών υποδομών αφορούν σε 

συνεχή αστικό ιστό (που σημειώνονται με έντονο κόκκινο χρώμα), ενώ βόρεια κυριαρχούν οι 

ζώνες λιμένων (με ροζ ανοιχτό χρώμα), όπου βρίσκεται ο Λιμένας Σύρου. Βορειότερα, όπου 

βρίσκεται το κέντρο του οικισμού της Ερμούπολης, η κυρίαρχη χρήση είναι ο συνεχής αστικός 

ιστός, ο οποίος σημειώνεται  με σκούρο κόκκινο χρώμα. Νότια της θέσης του έργου οι χρήσεις 

γης αφορούν σε λιβάδια, σύνθετες καλλιέργειες και ασυνεχή αστικό ιστό.   

 

Υφιστάμενες χρήσεις γης 

Οι βασικές χρήσεις γης και τα βασικά δίκτυα υποδομής στην περιοχή μελέτης περιγράφονται 

στη συνέχεια και φαίνονται στον συνημμένο Χάρτη 385-ΜΠΕ-3. 

 

Στον οικισμό Ερμούπολη, εντός του οποίου εμπίπτει το υπό εξέταση έργο εκτός των οικιστικών 

λειτουργιών εντοπίζονται κυρίως χρήσεις τουρισμού (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ή μονάδες, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια).  

 

Επισημαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία έχουν κατά περιόδους συνταχθεί επιμέρους 

χωροταξικές και κυκλοφοριακές μελέτες με στόχο την αναθεώρηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. 

Ερμούπολης, εντούτοις δεν έχει ακόμη υπάρξει θεσμοθετημένη αναθεώρηση. 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 5.1.1), στις περιοχές της νήσου Σύρου που 

βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

προϋφισταμένων του έτους 1923 έχει καθοριστεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) (ΦΕΚ 

339/Δ/02.06.1989). 
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8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η διάρθρωση, τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. 

Ερμούπολης, όπως διαμορφώνονται από τις θεσμοθετημένες (βλ. ενότητες 5.1.1 και 5.2) και 

υφιστάμενες χρήσεις γης (βλ. ενότητα 8.6.1), αλλά και τις ισχύουσες χωροταξικές και 

πολεοδομικές ρυθμίσεις (βλ. ενότητα 5.2), έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά σε προηγούμενες 

ενότητες. 

8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

Η Σύρος αποτελεί νησί των Κυκλάδων με πρωτεύουσα την Ερμούπολη, η οποία αποτελεί την 

πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων.  

 

Το νησί πήρε το όνομά του από τους πρώτους κατοίκους, τους Φοίνικες και προέρχεται από 

τη λέξη ‘Σουρ’ ή ‘Οσούρα’, που σημαίνει βραχώδης στα αρχαία Φοινικικά. Στην Οδύσσεια του 

Ομήρου, το νησί αναφέρεται ως ‘Συρίη’, ενώ τον 17ο αιώνα μ.Χ. γίνονταν αναφορές σε αυτό 

ως το ‘νησί του Πάπα’ (L’isola den Papa) χάριν στο καθολικό δόγμα των κατοίκων του νησιού. 

 

Η Σύρος κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους, σύμφωνα με ευρήματα στην 

Χαλανδριανή και το Καστρί.  

 

Σύμφωνα με τον «Αρχαιολογικό Άτλα του Αιγαίου, από την Προϊστορία έως την Ύστερη 

Αρχαιότητα», στον οικισμό Καστρί που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νησιού της Σύρου, 

«εντοπίστηκε πρωτοκυκλαδική ακρόπολη οχυρωμένη με τείχος και προτείχισμα». Αναφέρεται, 

ακόμη, ότι επρόκειτο «για τη σημαντικότερη οχυρωματική κατασκευή της 3ης χιλιετίας π.Χ. στις 

Κυκλάδες». Επιπρόσθετα, στον οικισμό Χαλανδριανή, που βρίσκεται και αυτός στο 

βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και σε απόσταση μεγαλύτερη των 9 χιλιομέτρων από την 

Ερμούπολη, βρέθηκε σε ανασκαφές πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο με χτιστούς τάφους και 

πληθώρα σκευών. Στην πρωτεύουσα του νησιού, Ερμούπολη, σώζεται μέρος του αρχαίου 

τείχους του νησιού στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα το ανοικτό γυμναστήριο. Στον λόφο 

του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρισκόταν η αρχαία ακρόπολη ενώ βορειότερα 

εντοπίζεται αρχαίο θέατρο. Το παραθαλάσσιο χωριό Γαλησσάς, κατά την αρχαιότητα 

Γαλησσός, αποτελούσε «οχυρωμένη πόλη γύρω από το λόφο με το εκκλησάκι της Αγίας 

Πακούς» όπου και βρισκόταν το αρχαίο ιερό «επηκόου» θεάς, ενώ εντοπίζονται «στην κορυφή 

του λόφου Αργευτό, ερείπια πύργου-φυλακείου 4ου αι. π.Χ.». Αναφέρεται, επίσης, ότι διάφοροι 

αγροτικοί οικισμοί, όπως ο όρμος Βάρης, η Ντελαγράτσια (Ποσειδωνία), ο Λοτός στον κόλπο 

Κινιού, το Πλατύ Βούνι στην Άνω Μέρα και ο Άγιος Αιμιλιανός άκμασαν από τον 6ο αιώνα π.Χ. 

έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. 
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Κατά την ρωμαϊκή περίοδο, όπως αποδεικνύουν τα λείψανα της πρωτεύουσας στην 

Ερμούπολη και η ύπαρξη νομισμάτων, το νησί σημείωσε ανάπτυξη. Στη βυζαντινή περίοδο, 

εξαιτίας της πειρατείας, το νησί άρχισε να εγκαταλείπεται. Ωστόσο, το 1204 με την επικράτηση 

των Βενετών στο Αιγαίο, δημιουργήθηκε ο πρώτος αξιόλογος οικισμός, η Άνω Σύρος. Οι κάτοικοι 

αυτής ασπάστηκαν τον Καθολικισμό, διατηρώντας την ελληνική γλώσσα. Διατηρήθηκε, όμως, και 

μια μικρή ενορία ορθοδόξων, αυτή του Αγίου Νικολάου «του Φτωχού». 

 

Κατά την οθωμανική περίοδο, το 1579 το νησί κατελήφθη από τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. 

Όμως, οι άρχοντες της Σύρου σύναψαν συμφωνία με τον σουλτάνο διατηρώντας προνόμια που 

συνέβαλαν στην μετέπειτα ανάπτυξη του νησιού. Κατά την ελληνική επανάσταση το 1821, οι 

Συριανοί κράτησαν ουδέτερη στάση. Όμως, η καταστροφή της Χίου το 1822, καθώς και οι διώξεις 

των Ελλήνων στη Σάμο, τη Σμύρνη, τις Κυδωνίες  (Αϊβαλί), τη Ρόδο, τα Ψαρά και 

την Κάσο οδήγησαν σε ένα μαζικό προσφυγικό κύμα προς τη Σύρο. Οι πρόσφυγες βρήκαν εκεί 

σχετική ασφάλεια, χάρει στα προνόμια που είχε παραχωρήσει η Πύλη στο νησί αλλά και άλλες 

παροχές, όπως το μεγάλο, ασφαλές από τους ανέμους λιμάνι. Τότε άρχισε και η οικοδόμηση της 

Ερμούπολης από τους εύπορους κατοίκους. Άρχισε να αναπτύσσεται, συνεπώς στην σύγχρονη 

ιστορία, με την εγκατάσταση προσφύγων από τα Ψαρά, τη Χίο, την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, 

αποτελώντας ναυτικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Οι κάτοικοι, όντας εύποροι και καλλιεργημένοι, άρχισαν να συμβάλουν στην πνευματική 

ανάπτυξη  της χώρας γενικότερα. Τις επόμενες δεκαετίες με την κατοχή και τις κακουχίες που 

βίωσε όλη η χώρα, το νησί άρχιζε να παρακμάζει, μέχρι να σημειωθεί νέα άνθηση έπειτα από 

το 1990, κυρίως με την ανάπτυξη του τουρισμού. Σήμερα αποτελεί ένα ανεπτυγμένο 

οικονομικά νησί, γεγονός που οφείλεται στην τουριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων, την 

ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα (αγροτική ανάπτυξη), τη λειτουργία ναυπηγείων αλλά 

και τη συγκέντρωση πληθώρας δημόσιων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων. 

 

Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του νησιού αλλά και την πολιτιστική του άνθιση αποτελεί 

η μεγάλη καθολική κοινότητα, που είναι σε αρμονία με τους κατοίκους που ανήκουν στο 

ορθόδοξο δόγμα.  

 

Σημειώνεται ότι στην Ερμούπολη, βορειότερα του Λιμένα Σύρου, βρίσκεται το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ερμούπολης, το οποίο ιδρύθηκε το 1834 μ.Χ. και στεγάζεται στο κτήριο του 

Δημαρχείου της Ερμούπολης που αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Το 

μουσείο στις συλλογές του περιλαμβάνει προϊστορικά ευρήματα του νησιού αλλά και των 

Κυκλάδων γενικότερα. Επιπρόσθετα, στην Ερμούπολη έχει ιδρυθεί από το 2000 το 

Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης, το οποίο στεγάζεται σε τέσσερα βιομηχανικά κτίρια (το 

Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη, το Σκαγιοποιείο Αναιρούση, το Υφαντουργείο Βελισσαρόπουλου και 

το Χρωματουργείο Κατσιμάντη). Σε αυτά τα κτίρια του 19ου αιώνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1822
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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του Δήμου Σύρου71, φιλοξενούνται συλλογές εργαλείων και μηχανημάτων από εργαστήρια 

λουκουμοποιίας, κλωστοϋφαντουργίας, βυρσοδεψίας, τυπογραφίας, μηχανουργίας, 

υαλουργίας και ψηφιακά αρχεία (εικόνας και ήχου) με αφηγήσεις εργατών, σχέδια και 

σχετικούς χάρτες, καθώς και τρισδιαάστατη απεικόνιση βιομηχανικών κτιρίων και ευρήματα 

από το ναυάγιο του ατμόπλοιου Πατρίς. 

 

Σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο για την ευρύτερη περιοχή αποτελεί η λειτουργία του Μουσείου 

Μ. Βαμβακάρη, το οποίο ιδρύθηκε το1995 στην Άνω Σύρο, όπου και γεννήθηκε το 1905. Σε 

αυτό φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα και ρούχα του Μ. Βαμβακάρη, φωτογραφίες, 

ενθύμια, καθώς και άλλα αντικείμενα που παραχωρήθηκαν από την οικογένειά του. Το μουσείο 

αυτό είναι επισκέψιμο μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι οικισμοί της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου έχουν χαρακτηριστεί 

ως παραδοσιακοί οικισμοί από 1978, καθώς περιλαμβάνονται στο Π.Δ. «Περί χαρακτηρισμού 

ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών 

δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (ΦΕΚ 594/Δ’/18.11.1978). Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη 

περιοχή του νησιού με το από 17.06.1988 Π.Δ. ( Φ.Ε.Κ. 504/Δ/14.07.1988) περί 

χαρακτηρισμού οικισμών του Νομού Κυκλάδων ως παραδοσιακών και καθορισμού ειδικών 

όρων και περιορισμών δόμησης, χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακοί οι οικισμοί Επισκοπείο, 

Ποσειδωνία (Ντελαγκράτσια), Άνω Μέρα, Παρακοπή και Χρούσα.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαρκούς Καταλόγου Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μνημείων της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού72 , υπάρχει πληθώρα 

διατηρητέων μνημείων και κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή, ένα εκ των οποίων είναι το 

«Λοιμοκαθαρτήριο» (Λαζαρέττα) που έχει χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης. Το εν λόγω κτίριο 

αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο αρχιτεκτονικό σύνολο και η παρουσία του στην άμεση γειτονία της 

μαρίνας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής του τοπίου. 

 

Το 2006 ένα μεγάλο τμήμα της πόλης της Ερμούπολης χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος 

με την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/45448/1271 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 

930/Β’/17.07.2006, καθώς αποτελεί σημαντικό δείγμα της αστικοποίησης της νεώτερης 

Ελλάδος, διασώζει μεγάλο αριθμό κτισμάτων που είναι χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά 

της βιομηχανικής, εμπορικής, ναυτιλιακής, διοικητικής, εκπαιδευτικής και πολιτικής ιστορίας 

της και αποτελεί μοναδικό πολεοδομικό σύνολο. Σύμφωνα με τα διαγράμματα που 

συνοδεύουν την εν λόγω απόφαση, ο ιστορικός τόπος αποτελείται από τρεις υποπεριοχές: τον 

πυρήνα, το ιστορικό κέντρο και την ιστορική περιοχή βιομηχανίας. Ο ιστορικός τόπος βρίσκεται 

 
71 https://www.syrosisland.gr/hermoupolis-industrial-museum/, Ιούλιος 2021. 
72 http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php,  Ιούνιος 2021. 

https://www.syrosisland.gr/hermoupolis-industrial-museum/
http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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σε άμεση επαφή με τις λιμενικές υποδομές του Λιμένα  Ερμούπολης, ενώ τμήμα των 

υποδομών του λιμένα βρίσκεται και εντός των ορίων του τόπου. Σημειώνεται, όμως, ότι η 

περιοχή χωροθέτησης της Μαρίνας Σύρου βρίσκεται εκτός των ορίων του Ιστορικού Τόπου 

(βλ. ενότητα  5.1.5) 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαρκούς Καταλόγου Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων 

και Μνημείων της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και σε συνέχεια 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, όπως προαναφέρθηκε, στη 

θέση των προτεινόμενων παρεμβάσεων δεν υπάρχουν κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί 

χώροι. 

8.7. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

8.7.1. Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης 

Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση (πρόγραμμα “Καλλικράτης”), η περιοχή μελέτης 

υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης αποτελείται από τις 

Δημοτικές Ενότητες Άνω Σύρου, Ερμουπόλεως και Ποσειδωνίας. Ο Δήμος Σύρου-

Ερμούπολης έχει έδρα τον οικισμό Ερμούπολη, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η 

περιοχή μελέτης.  

 

Ο πληθυσμός του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ουσιαστικά 

αντιστοιχεί σε αυτόν του συνόλου του νησιού της Σύρου, σύμφωνα με την απογραφή της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011 ανερχόταν σε 21.507 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός).  

 

Στον Πίνακας 8.1παρατίθενται τα διαθέσιμα στοιχεία απογραφής του πληθυσμού της νήσου 

Σύρου για τα έτη 1991, 2001 και 2011, από τα οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του νησιού 

μειώθηκε κατά 4,9% περίπου μεταξύ 1991-2001. Ωστόσο, την επόμενη δεκαετία 2001-2011 

παρατηρήθηκε αυξητική τάση του μόνιμου πληθυσμού κατά 59,33% περίπου. Αναφορικά με 

την Δημοτική Ενότητα Ερμουπόλεως, ακολουθήσε τις ίδιες τάσεις με το σύνολο του δήμου για 

τις δεκαετίες αυτές, ενώ ο οικισμός της Ερμούπολης παρουσιάζει μείωση στο σύνολο των 

απογραφών (1991-2011) κατά 11,90% περίπου. 
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Πίνακας 8.1: Στοιχεία απογραφών μόνιμου πληθυσμού 1991, 2001 και 2011 Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, της Δημοτικής Ενότητας αυτού και του 

οικισμού Ερμουπόλεως (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 Μόνιμος πληθυσμός 

 1991 2001 2011 

 Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (255.192) (298.462) 309.015 

Περιφερειακή Ενότητα Σύρου 14.189 13.496 21.507 

Δήμος Σύρου - Ερμούπολης (14.189) (13.496) 21.507 

Δημοτική ενότητα Ερμουπόλεως  12.949 11.938 13.737 

Ερμούπολις (η)  12.949 11.938 11.407 

 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της πληθυσμιακής εξέλιξης στο σύνολο της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου, οι τάσεις είναι αυξητικές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, τα 

ποσοστά αύξησης είναι μεγαλύτερα για τη δεκαετία 1991-2001 στο σύνολο της  Περιφέρειας 

(19,96% περίπου) παρά για τη δεκαετία 2001-2011 (3,53% περίπου) .  

8.7.2. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Με βάση την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που πραγματοποιήθηκε το 2011, δεν διατίθενται 

οικονομικά στοιχεία σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας. Ωστόσο, παρατίθενται στοιχεία για το 

σύνολο του καλλικρατικού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπου παρουσιάζονται οι τάσεις στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2011, στο σύνολο του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού του δήμου, το μεγαλύτερο ποσοστό (65,6% των απασχολούμενων) 

απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών - τριτογενή τομέα, με τους  τομείς της μεταποίησης 

– δευτερογενούς τομέα και τον πρωτογενή να ακολουθούν με  πολύ μικρότερα ποσοστά 

(28,9% περίπου και 1,7% των απασχολούμενων).  

 

Η οικονομία στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

βασίζεται κυρίως στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, ενώ αν και στον δευτερογενή τομέα 

απασχολείται σημαντικό τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού,  φαίνεται να περιορίζεται 

σταδιακά 73  τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την 

απασχόληση σε επίπεδο Δήμου στους τρεις τομείς παραγωγής σύμφωνα με τα στοιχεία του 

εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου. 

 

 
73 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Σύρος. 
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Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής 

Θεωρείται ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αρκετά ανεπτυγμένος στο σύνολο του νησιού και 

αφορά κυρίως στην καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, υψηλής ποιότητας άνυδρων 

κηπευτικών,  αμπελιών και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Τη μεγαλύτερη έκταση φυτικής 

παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία των επιχειρησιακού σχεδίου για το 2012 κατελάμβαναν 

οι ελιές, τα αμπέλια, τα κηπευτικά υπό κάλυψη και τα κηπευτικά χωρίς κάλυψη.  

 

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι στη Σύρο απαντώνται 499 τεμάχια αμπελοκαλλιεργειών, ενώ 

υπάρχει και οινοποιείο στη θέση Λαγκάδα Ταλάντων. Επιπρόσθετα, καλλιεργούνται 856 

τεμάχια με ελιές, των οποίων ο καρπός κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

ελαιόλαδου. Αναφορικά με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, παράγονται κυρίως κηπευτικά 

(ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, κολοκύθια κ.α.). Ωστόσο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

στην άρδευση. 

 

Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, στο νησί εκτρέφονται κυρίως πρόβατα και κατσίκες, ενώ 

αρκετοί ασχολούνται και με τη μελισσοκομία (θυμαρίσιο μέλι). Τέλος, στο νησί υπάρχει 

σημαντικός αριθμός αλιευτικών σκαφών, κυρίως ερασιτεχνικών, ενώ δεν εντοπίζονται 

ιχθυοκαλλιέργειες και δεν είναι ανεπτυγμένος ο τομέας μεταποίησης των αλιευμάτων. 

 

Δευτερογενής Τομέας Παραγωγής 

Στη Σύρο υπάρχει μία βιομηχανική ναυπηγική μονάδα στο Νεώριο, όπου εκτελούνται 

δραστηριότητες στον επισκευαστικό, κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Επιπρόσθετα, 

σημαντικό μέρος στον τομέα της μεταποίησης κατέχει η μεταποίηση των τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων (τυροκομικά, γαλακτοκομικά, λουκούμια, χαλβαδόπιτες). Για τον 

λόγο αυτόν υπάρχουν ελαιοτριβείο, δημοτικό σφαγείο, οινοποιείο και τυποποιητήριο 

οπωροκηπευτικών. Σημαντική είναι η δραστηριοποίηση των τοπικών συνεταιρισμών. 

 

Τριτογενής Τομέας Παραγωγής 

Η Σύρος αποτελεί το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων, ενώ παράλληλα είναι το 

διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Περιφέρειας. Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια, λόγω του τουρισμού, της ναυπηγικής δραστηριότητας, της αγροτικής 

παραγωγής αλλά και της λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη της Σύρου, σημειώνεται ότι «η Σύρος συγκεντρώνει 

μόλις το 6-7% της τουριστικής δραστηριότητας των Κυκλάδων σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις 

και τις αφίξεις». Ακόμη, αναφέρεται η δυνατότητα του νησιού για την ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού (όπως συνεδριακού και θρησκευτικού). Όσον αφορά στον τομέα των 

μεταφορών, η θέση του λιμένα ευνοεί τις ασφαλείς μετακινήσεις (προστασία από ισχυρούς 
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ανέμους), ενώ είναι αρκετά συχνά τα δρομολόγια από και προς τον Πειραιά και τα υπόλοιπα 

νησιά των Κυκλάδων. Πραγματοποιούνται, ακόμη, δρομολόγια από και προς τα Δωδεκάνησα, 

την Ικαρία και τη Σάμο. Τα έτη 2008-2011 σημειώθηκε έντονη ζήτηση για την εξυπηρέτηση 

κρουαζιερόπλοιων, ενώ παρατηρήθηκε μείωση της επιβατικής κίνησης και του επιβατικού 

κοινού που χρησιμοποιεί την αεροπορική σύνδεση.  

8.7.3. Απασχόληση 

Από την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011 δε δημοσιεύονται οικονομικά στοιχεία σε επίπεδο 

Δημοτικών Ενοτήτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της 

οικονομίας το νησιού, όπως αυτά προκύπτουν από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (δηλαδή 

τους κατοίκους που έχουν ή αναζητούν εργασία), την ανεργία και την απασχόληση (βλ. 

Πίνακας 8.2). 

 

Η κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στους κλάδους της οικονομίας 

δείχνει την ενασχόληση του μεγαλύτερου μέρους των απασχολουμένων με τον τριτογενή τομέα 

(77% περίπου), ενώ έπεται ο δευτερογενής τομέας (20% περίπου). Ο πρωτογενής τομέας έχει 

τη μικρότερη αντιπροσώπευση με ποσοστό που φτάνει το 3% των απασχολούμενων. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό της ανεργίας κυμαίνεται στο 7% επί του συνόλου του 

πληθυσμού του δήμου ή στο 16,7% περίπου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

 
Πίνακας 8.2: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Π.Ε. Σύρου και Δήμου Σύρου-

Ερμούπολης κατά το έτος 2011 (Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

309.015 140.016 120.950 6.245 20.600 94.105 19.066 168.999 

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ 21.507 9.034 7.525 218 1.534 5.773 1.509 12.473 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
21.507 9.034 7.525 218 1.534 5.773 1.509 12.473 
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8.7.4. Επίπεδο διαβίωσης 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2016 (σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ως 

προς το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), κατέχει τη δεύτερη επίδοση 

μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Κατά το 2016, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της χώρας ανήλθε 

σε 16.378€, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανήλθε σε 17.769€ 

παρουσιάζοντας πτωτική τάση σε σχέση με το 2015, που βρίσκονταν στα 18.280€. 

8.8. Τεχνικές υποδομές 

8.8.1. Υποδομές μεταφορών 

Οδικές μεταφορές 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης της Σύρου, το νησί διαθέτει τοπικό 

οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών του. Το οδικό 

δίκτυο είναι τέτοιο που εξασφαλίζει την πρόσβαση μεταξύ όλων των οικισμών και συνοικιών. 

Αναφέρεται, ακόμη,  ότι κατά τους θερινούς μήνες σημειώνεται μεγάλη αύξηση των οχημάτων, 

με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο της νήσου. Ωστόσο, το υφιστάμενο δίκτυο 

θεωρείται ότι παρουσιάζει αστοχίες (όπως η ανεπαρκής σήμανση, η έλλειψη προστατευτικού 

στηθαίου κ.α.). 

 

Ακόμη, το νησί εξυπηρετείται από τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Σύρου, κατά τη διάρκεια όλου του 

έτους.  

 

Το οδικό δίκτυο στην περιοχή του Λιμένα Σύρου αποτελείται κυρίως από την παραλιακή οδό 

διπλής κατεύθυνσης (Πέτρου Ράλλη – Ακτή Παπάγου), ενώ μικρότεροι δρόμοι κάθετοι σε 

αυτήν οδηγούν προς το εσωτερικό της Ερμούπολης. Από το λιμάνι και μέσω της οδού Νικ. 

Μανδηλαρά, προέκταση της οποίας αποτελεί η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, εξασφαλίζεται 

προς τα νότια η πρόσβαση στη Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου και το 

αεροδρόμιο. Η οιδός Ανδρέα Παπανδρέου εξασφαλίζει τη σύνδεση της Ερμούπολης με την 

Άνω Σύρο. Υπάρχουν και πολλές τοπικές οδοί που συνδέουν τους μικρότερους οικισμούς του 

νησιού μεταξύ τους (όπως το Επισκοπείο, η Χρούσα, το Λυγερό κ.α.). 

 

Θαλάσσιες μεταφορές 

Η πιο σημαντική λιμενική υποδομή στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ο Λιμένας Σύρου 

εντός του Όρμου Σύρου, με σημαντική εμπορική, επιβατική και ναυπηγοεπισκευαστική 

δραστηριότητα, ο οποίος σύμφωνα με την κατάταξη λιμένων της υπ’ αρ. 
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8315.2/02/07/2.2.2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 202/Β/16.02.2007) κατατάσσεται στους Λιμένες Εθνικής 

Σημασίας. 

 

Ο Λιμένας Σύρου είναι φυσικός και προστατεύεται προς ανατολάς από δύο μώλους, τον βόρειο 

μήκους 450 m περίπου και τον νότιο μήκους 200 m περίπου. Ο λιμένας αποτελείται από δύο 

τμήματα, το βόρειο και το νότιο, που διαχωρίζονται μεταξύ τους από τις εγκαταστάσεις του 

Νεωρίου. Ήδη από τον 19ο αιώνα εκτεταμένα λιμενικά έργα μετέτρεψαν τον φυσικό όρμο της 

Σύρου σε σημαντικό εμπορικό λιμένα. Η σημερινή κατάσταση του λιμένα είναι αποτέλεσμα των 

έργων που κατασκευάσθηκαν στις δεκαετίες ΄60 έως ΄80. Το βόρειο τμήμα του λιμένα 

εξυπηρετεί τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εμπορικά πλοία, τα σκάφη αναψυχής και άλλα 

βοηθητικά σκάφη. Το νότιο τμήμα περιλαμβάνει το αλιευτικό καταφύγιο, 

ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, εμπορικά κρηπιδώματα και την υπό εξέταση μαρίνα. 

 

Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα του λιμένα το θαλάσσιο μέτωπο είναι πλήρως διαμορφωμένο 

με την κατασκευή, κατά καιρούς, κρηπιδωμάτων περιμετρικά του όρμου. Στα κρηπιδώματα 

αυτά σήμερα εξυπηρετούνται τα πλοία ως εξής: 

 

• Στα ανατολικά κρηπιδώματα ΑΒ και ΒΓ («Νησάκι») πλαγιοδετούν τα σκάφη του Λιμενικού 

Σώματος περιλαμβανομένου και του ναυαγοσωστικού σκάφους παντός καιρού, τα 

ρυμουλκά, άλλα βοηθητικά μικρά σκάφη (λάντζες) και μεγάλα σκάφη αναψυχής. Στο 

κρηπίδωμα ΑΒ παραβάλουν και τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται το νησί. 

 

• Στα βόρεια κρηπιδώματα ΓΔ, ΔΕ και ΕΖ πλωρο/πρυμνοδετούν κυρίως σκάφη αναψυχής 

και τουριστικά σκάφη. Στο κρηπίδωμα ΕΔ, κοντά στη γωνία Ε, υπάρχει και υπερυψωμένη 

ράμπα στην οποία πρυμνοδετούν μικρά Ε/Γ-Ο/Γ.  

• Στο δυτικό κρηπίδωμα ΖΗ πρυμνοδετούν τα σκάφη της ακτοπλοϊας (συμβατικά Ε/Γ-Ο/Γ 

και ταχύπλοα τύπου catamaran ή υδροπτέρυγα). 

 

• Τέλος, στο κρηπίδωμα ΗΘ, προ του κτιρίου της Πυροσβεστικής, πλαγιοδετούν εμπορικά 

πλοία.  

 

Στο νότιο τμήμα του λιμένα το θαλάσσιο μέτωπο δεν είναι διαμορφωμένο, εκτός ορισμένων 

εξαιρέσεων. Αναλυτικά: 

 

– Ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις του Νεωρίου υπάρχει ένα μικρό καρνάγιο.  
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– Στη συνέχεια προς νότο, στην δυτική ακτή, κατασκευάσθηκε πρόσφατα το αλιευτικό 

καταφύγιο της Σύρου, όπου εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, 

αλλά και πολλά σκάφη αναψυχής.  

 

– Νότια του αλιευτικού καταφυγίου και μέχρι το αθλητικό κέντρο «Ε.Α.Κ. Δημ. Βικέλας» 

το θαλάσσιο μέτωπο δεν είναι διαμορφωμένο και πίσω από αυτό εκτείνεται μία χερσαία 

ζώνη με διάφορες δραστηριότητες. 

 

– Νοτιότερα από το αθλητικό κέντρο και προ του κτιρίου «Ρόδον» (παλαιό βυρσοδεψείο 

Παπαδάμ) και του παλαιού ημικατεστραμμένου εργοστασίου Υιών Ε. Λαδόπουλου έχει 

κατασκευασθεί ένα μικρό λιμενικό καταφύγιο, όπου εξυπηρετούνται κυρίως μικρά 

αλιευτικά σκάφη. 

 

– Στην νότια πλευρά του λιμένα, στον ορμίσκο «Πηδάλι» βρίσκεται η υπό εξέταση μαρίνα, 

η οποία καλύπτει την θαλάσσια περιοχή και το αντίστοιχο θαλάσσιο μέτωπο από το 

παραπάνω λιμενικό καταφύγιο μέχρι την χερσόνησο με τις παλαιές φυλακές 

(«Λαζαρέττα»).  

 

– Τέλος, στο νοτιοανατολικό άκρο του όρμου της Σύρου προσεγγίζουν τα πλοία με τα 

επικίνδυνα φορτία, τα πλοία μεταφοράς υγρών καυσίμων (δεδομένου ότι εκεί υπάρχουν 

δεξαμενές αποθήκευσης) και, τέλος, τα πλοία μεταφοράς αδρανών. 

 

 

Εναέριες μεταφορές 

Το νησί της Σύρου διαθέτει τον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου ‘’Δημήτριος Βικέλας’’, ο οποίος 

βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης της Σύρου και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της 

πόλης (περίπου 4km), ενώ απέχει μόλις 1,5km από τις εγκαταστάσεις της Μαρίνας στη θέση 

Πηδάλι Σύρου. 

 

Το σύνολο των βασικών υποδομών και οδικών δικτύων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και 

στην Π.Ε. Σύρου φαίνονται στο Σχήμα 15.4. 

 

8.8.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Η Σύρος διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων που είναι σε 

λειτουργία από το έτος 2000 και βρίσκεται στο νότιο άκρο του όρμου της Σύρου και βόρεια του 

αεροδρομίου. Ωστόσο, κατά τόπους και ιδιαίτερα οι μικρότεροι οικισμοί εξυπηρετούνται από 

απορροφητικές και σηπτικές δεξαμενές (βόθρους).  Οι εγκαταστάσεις της υπό εξέταση μαρίνας 

συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο του νησιού.  



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    

215 

 

Η Σύρος διαθέτει Χ.Υ.Τ.Α., ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Κοράκι», βόρεια της πόλης της 

Σύρου. Η συγκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

καθαριότητας του Δήμου. Οι εγκαταστάσεις της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Σύρου 

εξυπηρετούνται κι αυτές από τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α.. 

8.8.3. Δίκτυα κοινής ωφέλειας  

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 5.1.4), η Σύρος ηλεκτροδοτείται από αυτόνομο σταθμό 

παραγωγής ρεύματος της Δ.Ε.Η., καθώς και από τη λειτουργία ανεμογεννητριών. Για την 

τροφοδοσία του σταθμού παραγωγής ρεύματος σε καύσιμα υπάρχει μικρός υποθαλάσσιος 

αγωγός. 

 

Η ύδρευση της Ερμούπολης γίνεται από λιμνοδεξαμενές, από μονάδα αφαλάτωσης και 

ιδιωτικές γεωτρήσεις.  

 

Τέλος, όσον αφορά της επικοινωνίες, η Σύρος καλύπτεται από τους παρόχους σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου. 

8.9. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Οι ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

σχετίζονται κυρίως με την αστική, την τουριστική και λιμενική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το 

περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή έχει υποστεί μακροχρόνια πίεση, καθώς έχουν αναπτυχθεί 

και συνεχίζουν να αναπτύσσονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εκτός από τον λιμένα, 

προς τα νότια έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται διάφορα έργα, όπως καρνάγια, 

αθλητικό κέντρο «ΒΙΚΕΛΑΣ», εργοστάσιο Δ.Ε.Η. κλπ.), ορισμένες μάλιστα εκ των οποίων 

έχουν βιομηχανικό χαρακτήρα (όπως το Νεώριο). Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή 

περίοδο, η επισκεψιμότητα της περιοχής αυξάνεται, καθώς αποτελεί τουριστικό προορισμό και 

διαθέτει αρκετές υποδομές εστίασης και αναψυχής.  

 

Αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον γύρω από τη Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου και τον όρμο Σύρου, έχει υποστεί σημαντική ανθρώπινη επίδραση εξαιτίας κυρίως της 

επέκτασης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην εν λόγω περιοχή. Συγκεκριμένα, η φυσική 

ακτή έχει αλλοιωθεί από την κατασκευή του λιμένα στο βόρειο τμήμα του όρμου πριν από 

δεκαετίες, ενώ από την σταδιακή επέκταση των λιμενικών και άλλων δραστηριοτήτων προς τα 

νότια (νοτιότερα δηλαδή από το Νεώριο), έχει κρηπιδωθεί και γενικά γίνεται χρήση όλου του 

θαλασσίου μετώπου.  
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Ως αποτέλεσμα αυτών, η ευρύτερη περιοχή είναι σήμερα αστικοποιημένη και εντοπίζονται 

σημεία ελεγχόμενης υποβάθμισης των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. 

8.10. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα 

Ως ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ανεπιθύμητων υλικών, 

φυσικής ή ανθρωπογενούς προέλευσης, σε μεγάλες ποσότητες ικανές να έχουν επιβλαβείς 

συνέπειες. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης, λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι 

κύριες πηγές της μειωμένης αυτής ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι οι ακόλουθες: 

 

– Η οδική κυκλοφορία στον παραλιακό οδικό άξονα της πόλης παρά τον λιμένα είναι 

ουσιαστικά υπεύθυνη για το σύνολο των εκπομπών του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). 

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη αύξησή της κατά την τουριστική περίοδο δεν είναι δυνατό να 

δημιουργήσει σημαντική αύξηση των εκπομπών και υποβάθμιση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας. Αλλά και οι λοιπές αστικές λειτουργίες δεν προκαλούν αξιόλογη 

ατμοσφαιρική ρύπανση. 

– Η βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή αέριων ρύπων, λόγω των 

υψηλών της απαιτήσεων σε ενέργεια, η παραγωγή της οποίας είναι στις περιπτώσεις 

αυτές ρυπογόνος. Ανάλογα με τις ποσότητες ορυκτών καυσίμων που 

χρησιμοποιούνται έχουμε και την ανάλογη έκλυση ποσοτήτων διοξειδίου του θείου 

(SΟ2) και οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ). Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν 

εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα. 

– Όσον αφορά στις ποσότητες των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων από τα πλοία που 

εξυπηρετούνται από τον Λιμένα Σύρου, αυτές δημιουργούν μόνο προσωρινή 

επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας κατά την παραμονή των πλοίων στο 

λιμάνι. Η επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας από τις μηχανές των σκαφών 

που προσεγγίζουν τον όρμο, συνεπώς, είναι μηδαμινή, δεδομένου του μικρού αριθμού 

και μεγέθους αυτών σε σχέση με τον παρακείμενο λιμένα. 

 

Οι λοιπές οικιστικές λειτουργίες, όπως προαναφέρθηκε, δεν προκαλούν αξιόλογη 

ατμοσφαιρική ρύπανση. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών 

Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 74 , η ευρύτερη περιοχή 

 

74http://mapsportal.ypen.gr/maps/?limit=20&offset=40, Ιούλιος 2021 

http://mapsportal.ypen.gr/maps/?limit=20&offset=40
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μελέτης δε βρίσκεται σε τμήμα ζωνών όπου έχει εκτιμηθεί αυξημένη συγκέντρωση 

ατμοσφαιρικών ρύπων. Συγκεκριμένα, δίνονται οι παρακάτω τιμές: 

 

1. διοξείδιο του θείου - SO2: <24 υπερβάσεων της ωριαίας οριακής τιμής 350 μg/m3 (που 

εμπίπτει εντός των θεσμοθετημένων ορίων για την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου) 

2. διοξείδιο του αζώτου - NO2: μέση ετήσια τιμή <26 μg/m3 (που πληροί τα θεσμοθετημένα 

όρια για την προστασία της υγείας του ανθρώπου) 

3. αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ 10: σε ορισμένα τμήματα του νησιού  η μέση ετήσια τιμή  

είναι μικρότερη των 20 μg/m3  και σε άλλα 20 μg/m3 <μέση ετήσια τιμή <28 μg/m3 (που 

πληροί σε κάθε περίπτωση τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου) 

4. όζον - O3: >25 υπερβάσεων της μέγιστης ημερήσιας 8ωρης οριακής τιμής 120μg/m3 

(υπέρβαση των θεσμοθετημένων τιμών-στόχων για την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου) 

5. μονοξείδιο άνθρακα – CO: μέγιστη ετήσια τιμή των μέγιστων ημερήσιων 8ώρων 

<5mg/m3 (που πληροί τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία της υγείας του 

ανθρώπου) 

6. βενζόλιο (Benzene): μέση ετήσια τιμή < 2 μg/m3 (που εμπίπτει εντός των 

θεσμοθετημένων ορίων για την προστασία της υγείας του ανθρώπου) 

7. Βενζοπυρένιο (BaP): μέση ετήσια τιμή <0,4 ng/m3 (που δεν υπερβαίνει τη 

θεσμοθετημένη τιμή-στόχου του 1 ng/m3) 

8. Μέταλλα (οι παρακάτω τιμές αντιστοιχούν στο κατώτερο όριο - LAT): 

a. Αρσενικό (As): μέση ετήσια τιμή <2,4 ng/m3 

b. Κάδμιο (Cd): μέση ετήσια τιμή <2 ng/m3 

c. Μόλυβδος (Pb): μέση ετήσια τιμή <0,25 μg/m3 

d. Νικέλιο (Ni): μέση ετήσια τιμή <10 ng/m3. 

 

Τα όρια εκτίμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ορίζονται με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 

14122/549/Ε.103/24.03.2011 Κ.Υ.Α. περί «μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας» σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 488/Β/30.03.2011) και με 

την υπ’ αριθμ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.05.2007 Κ.Υ.Α. περί «καθορισμού 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» (Φ.Ε.Κ. 920/Β/08.06.2007). 

 

Λόγω της υφιστάμενης καλής ποιότητας του αέρα, αλλά της μακροχρόνιας ανθρωπογενούς 

δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία δεν παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές ως προς το είδος 

και την ένταση, στην περιοχή μελέτης, εκτιμάται ότι διαχρονικά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
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της δεν υφίσταται ουσιαστικές μεταβολές ως προς την ποιότητα του αέρα. Παρατηρούνται 

μόνο κατά περιόδους εποχικές διακυμάνσεις (κατά την τουριστική περίοδο), οπότε η 

κυκλοφοριακή κίνηση ορισμένες ώρες της ημέρας είναι αυξημένη. Συνολικά, η τάση εξέλιξης 

του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος δεν παρουσιάζει αξιόλογες  διακυμάνσεις. 

8.11. Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

Το ακουστικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από χαμηλές στάθμες 

θορύβου και γενικότερα απουσία ηχορύπανσης. Οι σημαντικότερες πηγές εκπομπής 

περιβαλλοντικού θορύβου, οι οποίες σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία και τις συνήθεις 

ήπιες οικιστικές δραστηριότητες δεν προκαλούν αισθητή όχληση του ακουστικού 

περιβάλλοντος. Σημειώνεται, ότι βορειότερα της θέσης του έργου, οι αστικές, λιμενικές και 

άλλες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκους του θαλάσσιου μετώπου, 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερες στάθμες θορύβου. 

 

Λόγω της υφιστάμενης καλής κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος, των σταθερών 

επιπέδων χαμηλής έντασης θορύβου του ακουστικού περιβάλλοντος και των μακροχρόνιων 

δραστηριοτήτων αστικού, τουριστικού και ήπιου λιμενικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή, 

εκτιμάται ότι διαχρονικά το ακουστικό περιβάλλον δεν υφίσταται ουσιαστικές μεταβολές ως 

προς τα επίπεδα θορύβου και οι τάσεις εξέλιξης σε αυτόν τον τομέα είναι σταθερές. 

Παρατηρούνται κατά περιόδους μόνο εποχικές διακυμάνσεις (κατά τη θερινή περίοδο) οπότε 

η κυκλοφοριακή κίνηση της ημέρας είναι ελαφρά αυξημένη. 

 

Επίσης, στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται πιέσεις από τη δημιουργία και μετάδοση 

δονήσεων. 

8.12. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Οι βασικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε ένα οικιστικό περιβάλλον, όπως αυτό της 

Ερμούπολης, ενδέχεται να είναι οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι 

κεραίες τηλεφωνίας, τα ραντάρ και η κινητή και ασύρματη σταθερή τηλεφωνία. Λόγω της φύσης 

του εξεταζόμενου έργου δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση του 

ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου. 
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8.13. Ύδατα 

8.13.1. Σχέδια διαχείρισης  

Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ. 

412 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2019/Β/17.09.2015) και αναθεωρήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ. 895/21.12.2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (Φ.Ε.Κ. 

4677/Β/29.12.2017). Οι προβλέψεις του Σχεδίου καθώς και η συμβατότητα του/της 

εξεταζόμενου/ης έργου/δραστηριότητας παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 5.2.3. 

8.13.2. Επιφανειακά ύδατα 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14), η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Κυκλάδων (EL1437), η οποία περιλαμβάνει ποτάμια, λιμναία και 

παράκτια υδάτινα σώματα. 

 

Στην περιοχή μελέτης, όπως και σε ολόκληρη τη Σύρο, δεν υπάρχουν αξιόλογα επιφανειακά 

νερά. Γενικά ένα μικρό μέρος των απορροών διεισδύει στο έδαφος και ο κύριος όγκος απορρέει 

επιφανειακά, ενώ το υδρολογικό δίκτυο είναι χειμαρρώδους μορφής. Έτσι στο νησί δεν 

υπάρχουν ποτάμια παρά μόνο χείμαρροι με απότομη κοίτη, οι οποίοι ρέουν ως επί το πλείστον 

σε χαράδρες ή φαράγγια και μέσω αυτών γίνεται η απορροή των νερών της βροχής προς την 

θάλασσα. Όλοι σχεδόν οι χείμαρροι και τα ρέματα δεν ρέουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

αλλά μόνο κατά την υγρή περίοδο ή μετά από βροχή. Προτιμώμενες διευθύνσεις των 

χειμάρρων είναι είτε προς δυσμάς είτε προς ανατολάς, καθώς κατά κανόνα αυτοί ξεκινούν από 

τις ορεινές περιοχές του νησιού. 

 

Όσον αφορά στην υδρογεωλογία της Σύρου, αυτή χαρακτηρίζεται από αδιαπέρατα 

μεταμορφωμένα πετρώματα. Ειδικά η άμεση περιοχή του έργου, καλύπτεται από υδροπερατές 

αλλουβιακές αποθέσεις. 

 

Ποτάμια – Λίμνες – Μεταβατικά ύδατα 

Στο βασικό υδρογραφικό δίκτυο της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κυκλάδων (EL1437), 

σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου EL14 δεν ποτάμια και λιμναία υδάτινα σώματα. Στο νησί της 

Σύρου εντοπίζονται μόνο μικροί χείμαρροι που καταλήγουν ως επί το πλείστον στη θάλασσα.  
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Σύμφωνα, όμως, με τον χάρτη του βασικού υδρογραφικού δικτύου της Εθνικής Τράπεζας 

Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας στη Σύρο εντοπίζονται δύο ρέματα που 

εκβάλλουν στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά του νησιού (βλ. Σχήμα 8.20). 

 

  

 

Σχήμα 8.20: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο της νήσου Σύρου Πηγή: Υδροσκόπιο. Εθνική 

Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, http://hydroscope.gr, Ιούνιος 2021) 

http://hydroscope.gr/
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Στην άμεση γειτονία της μαρίνας και συγκεκριμένα στα δυτικά του υπήνεμου μώλου 

παρατηρείται η ύπαρξη ενός χειμάρρου, η μακρόχρονη παρουσία του οποίου έχει συμβάλει 

σε ένα βαθμό στην απόθεση φερτών όπισθεν της διαμορφωμένης χερσαίας επιφάνειας. 

Σημειώνεται ότι παρουσιάζει περιοδική ροή (κυρίως τους χειμερινούς μήνες μετά από 

βροχόπτωση) και η ροή του στη διάρκεια του χρόνου συνεχίζει ανεμπόδιστα. 

 

Παράκτια - Θαλάσσια ύδατα 

Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

(E.E.A. – European Environment Agency75) για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, όπως 

προαναφέρθηκε, εντοπίζεται η ακτή κολύμβησης Ερμούπολη με κωδικό ταυτότητας 

GRBW149300323, που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικής ποιότητας ύδατα. 

 

Σημειώνεται ότι για το έτος 2021 χορηγήθηκε Γαλάζια Σημαία76 για έξι συνολικά ακτές του 

νησιού της Σύρου (Αζόλιμνος, Βάρη, Αγκαθωπές, Φοίνικας, Γαλησσάς και Κίνι). Οι εν λόγω 

ακτές βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή μελέτης (βλ. Σχήμα 8.21). 

 
75http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters, Ιούλιος 2021 
76 https://www.blueflag.gr/,  Ιούνιος 2021 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
https://www.blueflag.gr/
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1  

 

Τα θαλάσσια ύδατα στην περιοχή μελέτης επιβαρύνονται σε ένα βαθμό από τις αστικές και 

λιμενικές δραστηριότητες, ενώ η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται 

κατά θέσεις του παραλιακού μετώπου (όπως στο Νεώριο και στα παραδοσιακά καρνάγια) 

προκαλεί εντονότερη πίεση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές, διαχρονικά δεν 

παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές ως προς την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. Τα 

τελευταία χρόνια άλλωστε δεν έχουν μεταβληθεί ως προς την ένταση και την έκταση οι χρήσεις 

(οικιστικές και λιμενικές) στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει και από την 

αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (βλ. κεφάλαιο 5.2.3), η συνολική κατάσταση του παράκτιου 

υδάτινου σώματος «Ακτές Σύρου» είναι υψηλή.  

 

Σχήμα 8.21: Χορηγηθείσες Γαλάζιες Σημαίες για το έτος 2021 (Πηγή: Διεθνές Πρόγραμμα 
‘Γαλάζια Σημαία’, https://www.blueflag.gr/ Ιούλιος 2021) 

https://www.blueflag.gr/
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8.13.3. Υπόγεια ύδατα 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, στη Σύρο εντοπίζονται τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Σύρου 

Α,Β και Γ.  Αναφορικά με το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σύρου Α (EL1400671) χαρακτηρίζεται 

από καλή χημική και ποσοτική κατάσταση, ενώ τα άλλα δύο χαρακτηρίζονται από κακή χημική 

και ποσοτική κατάσταση. Σημειώνεται ότι τα εξεταζόμενα έργα υλοποιούνται στο θαλάσσιο 

χώρο και δεν επηρεάζουν τα υπόγεια ύδατα. Συνεπώς, για την παρούσα μελέτη δεν κρίνεται 

αναγκαία η καταγραφή και ανάλυση της παραμέτρου των υπόγειων υδάτων.  

8.14. Κυματικές συνθήκες – Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά – Ακτομηχανικά 

φαινόμενα 

8.14.1.  Κυματικές συνθήκες 

Η θέση της Μαρίνας στο Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου βρίσκεται εντός του Λιμένα Σύρου και 

είναι σε σημαντικό βαθμό προστατευμένη από τους κυματισμού της ανοιχτής θάλασσας. Τα 

υφιστάμενα έργα προστασίας της μαρίνας (υπήνεμος και προσήνεμος μώλος) προσφέρουν 

προστασία στη λιμενολεκάνη της μαρίνας από τους κυματισμούς που εισέρχονται στην 

κόλπωση του λιμένα είτε που σχετίζονται με τον είσπλου και έκπλου των μεγαλύτερων πλοίων 

στον λιμένα, ωστόσο κρίνονται ελλιπή. 

8.14.2. Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά 

Στην περιοχή μελέτης η κυριότερη συνιστώσα των θαλάσσιων ρευμάτων είναι η ανεμογενής. 

Η γενική κυκλοφορία των επιφανειακών ρευμάτων στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους 

φαίνεται Σχήμα 8.22 ("Πλοηγός" - Τόμος Β'). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η κίνηση των 

ρευμάτων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι συνήθως από ΒΔ προς Α κατά την χειμερινή 

περίοδο και από ΒΑ προς ΝΔ κατά την θερινή. Σημειώνεται ότι στην περιοχή του λιμένα Σύρου 

δεν έχουν γίνει συστηματικές ρευματομετρήσεις και δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά 

στοιχεία για την διεύθυνση και την ταχύτητα των ρευμάτων. 
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Το μέσο εύρος διακύμανσης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή μελέτης είναι μικρό και 

γενικά η επίδραση της παλίρροιας στην κίνηση των θαλάσσιων μαζών δεν είναι σημαντική. 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του παλιρροιογράφου του Λιμένα Σύρου, που είναι ο πλησιέστερος 

στην περιοχή μελέτης, τα παλιρροιακά μεγέθη της περιοχής έχουν ως εξής (στατιστικά στοιχεία 

της περιόδου 1990-2012): 

Σχήμα 8.22: Κίνηση επιφανειακών ρευμάτων χειμερινής (επάνω) και θερινής (κάτω) 
περιόδου (Πηγή: Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, ΠΛΟΗΓΟΣ, Β’ Τόμος,1976) 
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Μέγιστο εύρος: 0,47 m 

Ελάχιστο εύρος: 0,01 m 

Μέσο εύρος:  0,14 m 

Επάλλαξη:  1,11 m 

8.14.3. Ακτομηχανικά φαινόμενα 

Ο Όρμος Σύρου ή Όρμος Λιμένα Σύρου, όπως εμφαίνεται στον συνημμένο Χάρτη 385-ΜΠΕ-

1, εντός του οποίου βρίσκεται η υπό εξέταση μαρίνα, με τα έργα προστασίας στην είσοδό του 

(προσήνεμος και υπήνεμος μώλος Λιμένα Ερμούπολης) είναι σε σημαντικό βαθμό 

προστατευμένος από τους κυματισμούς της ανοιχτής θάλασσας. Επιπλέον, τα βραχώδη 

παράλια στο νότιο τμήμα του όρμου, το μεγάλο τμήμα των ακτών που είναι κρηπιδωμένο εδώ 

και αρκετές δεκαετίες στα βόρεια και δυτικά και η διαμόρφωση της υπό εξέταση μαρίνας τα 

τελευταία χρόνια έχουν σαν αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται ακτομηχανικά φαινόμενα στην 

περιοχή. 

 

Το ρέμα που εκβάλλει στα δυτικά της μαρίνας (βλ. ενότητα 8.13.2) έχει περιορισμένη 

στερεοπαροχή, η οποία σε συνδυασμό με την απουσία παράκτιων ρευμάτων και ιδιαίτερα 

έντονων κυματισμών, δεν επηρεάζει τα ακτομηχανικά χαρακτηριστικά της παράκτιας περιοχής. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιοχή της μαρίνας δε χαρακτηρίζεται από έντονα 

ακτομηχανικά φαινόμενα και αξιόλογη δυναμική στερεομεταφορά. 

8.15. Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το 

περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου σημαντικής κλίμακας 

ατυχήματα ή καταστροφές που να έχουν θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, την 

πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, κυρίως 

οικιστική, λιμενική και τουριστική, στην περιοχή είναι ήπιες και δεν σχετίζονται με κινδύνους 

σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών. Επίσης, η σεισμική δραστηριότητα είναι ασθενούς 

έντασης (η περιοχή εντάσσεται στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας Ι). 

 

Σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας (Α.Σ.Θ.) λόγω 

της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού Έρευνας & Ανάλυσης 
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διαΝΕΟσις77 , στην περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου η άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

εκτιμάται της τάξης του 0,43m μέχρι το έτος 2080 (βλ. Σχήμα 8.23). Στην περιοχή μελέτης, 

λόγω της μορφολογίας της περιοχής, η οποία άλλωστε σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου δεν περιλαμβάνεται σε κάποια από τις περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου 

πλημμύρας (βλ. ενότητα 5.2.3) περιορίζονται οι αισθητές επιπτώσεις από το φαινόμενο αυτό. 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τα πορίσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Αλλαγή του Κλίματος (ICPP) 78, η κλιματική αλλαγή προκαλεί και εντατικοποίηση των ακραίων 

καιρικών φαινομένων (όπως πλημμυρών, καταιγίδων κλπ.). Εντούτοις, η θέση του έργου, σε 

προστατευμένη από την ανοιχτή θάλασσα περιοχή, περιορίζει σημαντικά τις επιπτώσεις από 

φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με έντονα καιρικά φαινόμενα. 

 

 

 
77 διαΝΕΟσις (Ιούνιος 2017). «Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ανάπτυξη». 
https://www.dianeosis.org/ 
78 IPCC, Intergovernmental panel on climate change (2018). «Global Warming of 1.5oC0». WMO, 
UNEP. 

Σχήμα 8.23: Χωρική αποτύπωση της εκτιμώμενης ανόδου της στάθμης της θάλασσας (Πηγή: Εικόνα 46, 
διαΝΕΟσις (Ιούνιος 2017). «Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ανάπτυξη») 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. Γενικά 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των 

σημαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσει η κατασκευή των έργων και στη 

συνέχεια η λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου στο περιβάλλον από 

τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη 

διάθεση των αποβλήτων.  

 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών βασίστηκε στην κριτική θεώρηση των τεχνικών και 

κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του έργου, καθώς και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

αυτού (βλ. ενότητα 6), σε συσχετισμό με την «αξία - σπουδαιότητα» του περιβάλλοντος της 

ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή προκύπτει από τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, 

το τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και το πιθανό καθεστώς προστασίας της περιοχής (βλ. 

ενότητα 8). Οι επιπτώσεις εκτιμώνται ποιοτικά με βάση την πιθανότητα εμφάνισής τους, την 

έκταση και έντασή τους, τους χαρακτηριστικούς χρόνους αυτών (διάρκεια, συχνότητα, 

επαναληπτικότητα), την αντιστρεψιμότητά τους, τον σωρευτικό χαρακτήρα τους ή/και τη 

συνεργιστική τους δράση, αλλά και τον ενδεχόμενο ατυχηματικό τους χαρακτήρα. Στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα επιβαρυντικού χαρακτήρα επιπτώσεις, 

γίνεται ποσοτική εκτίμηση αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων. 

9.2. Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής: 

Οι εργασίες κατασκευής των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας θα 

επηρεάσουν τοπικά ορισμένες παραμέτρους που καθορίζουν το μικροκλίμα της περιοχής 

(όπως θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ροή του ανέμου, θερμοκρασίες επιφανειών και 

περιβάλλον ακτινοβολίας). Η προκαλούμενη από τις κατασκευαστικές εργασίες επιβάρυνση 

του αέρα με ρύπους και σκόνη, καθώς και η εκπεμπόμενη θερμότητα από τη λειτουργία των 

μηχανημάτων, θα έχουν περιορισμένη διάρκεια, ενώ με το πέρας των κατασκευαστικών 

εργασιών θα αναιρεθούν πλήρως. 

 

Ομοίως, οι επιπτώσεις στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής από την κατασκευή των 

έργων δε θεωρούνται αξιόλογες για το ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένης της θέσης της 

μαρίνας (σε ήδη λιμενοποιημένη περιοχή σε άμεση επαφή με τον Λιμένα Σύρου). 
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Η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (κυρίως CO2) κατά τη φάση κατασκευής σχετίζεται με τη 

λειτουργία των μηχανών των κατασκευαστικών μηχανημάτων και των βαρέων οχημάτων 

μεταφοράς υλικών (υλικά κατασκευής και προϊόντα εκσκαφών). Η εκπομπή αυτή CO2 εκτιμάται 

ότι θα είναι σχετικά αυξημένη, αλλά χρονικά περιορισμένη κατά τη διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών. Σημειώνεται ότι η εκπομπή CO2 στην περιοχή δεν υφίσταται 

ουσιαστικές διακυμάνσεις λόγω της μακροχρόνιας ανθρωπογενούς δραστηριότητας, ενώ 

παρουσιάζει μικρή αύξηση μόνο κατά τους θερινούς μήνες τουριστικής αιχμής οπότε αυξάνεται 

η κυκλοφορία οχημάτων.  

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή των υποδομών της μαρίνας θα μεταβάλει μόνο προσωρινά τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ δεν θα προκαλέσει μόνιμες 

αλλαγές σε αυτά. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Κατά τη συνολική λειτουργία της μαρίνας στη θέση αυτή δεν θα μεταβληθούν σε σημαντικό 

βαθμό οι παράμετροι που καθορίζουν το μικροκλίμα της περιοχής (θερμοκρασία και υγρασία 

αέρα, ροή του ανέμου, θερμοκρασίες επιφανειών και περιβάλλον ακτινοβολίας) σε σχέση με 

την υφιστάμενη κατάσταση. Η προκαλούμενη από τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών 

επιβάρυνση του αέρα με ρύπους, καθώς και η εκπεμπόμενη θερμότητα είναι ιδιαίτερα μικρής 

κλίμακας λόγω του τύπου των σκαφών, αλλά και του εξυπηρετούμενου μικρού αριθμού. 

Επίσης, ο περιορισμός της λειτουργίας των μηχανών των σκαφών αποκλειστικά κατά την 

προσέγγιση και τον απόπλου συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση της εκπομπής των αερίων 

που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει σημαντική 

συνδρομή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε θέση ελλιμενισμού, γεγονός που αποτρέπει 

τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών όταν αυτά είναι ελλιμενισμένα. 

 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από την οδική κυκλοφορία 

που σχετίζεται με τη μαρίνα, η επιβάρυνση αυτή θα είναι αμελητέα λόγω της ιδιαίτερα 

περιορισμένης κίνησης. Επίσης, λόγω της χαμηλής στάθμης στέψης των έργων προστασίας 

και της απουσίας ογκωδών κτιριακών υποδομών (βλ. ενότητα 6.1) δεν επηρεάζεται η ροή του 

ανέμου.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προαναφερθείσες έμμεσες επιπτώσεις από τη λειτουργία 

της μαρίνας στις παραμέτρους του μικροκλίματος δεν επαρκούν για να προκαλέσουν σε αυτό 

αισθητή υποβάθμισή του. 

 

Ομοίως, οι επιπτώσεις στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τη λειτουργία της 

Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης θεωρούνται αμελητέες. 
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9.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής: 

Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων αναπόφευκτη είναι η οπτική ρύπανση που προκαλείται 

από την προσωρινή υποβάθμιση του τοπίου στη θέση του έργου, καθώς και από τη 

διαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου (βλ. ενότητα 6.4.3). Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην φυσιογνωμία και την αισθητική του τοπίου κυρίως σε ό,τι αφορά 

στο χερσαίο τμήμα των έργων, όπου θα εγκατασταθεί εργοταξιακός χώρος και θα διαμορφωθεί 

η χερσαία ζώνη της μαρίνας. Η προκαλούμενη αυτή οπτική ρύπανση θα επηρεάσει τη θέα της 

περιοχής κυρίως από την ξηρά και λιγότερο από τη θάλασσα, η επίπτωση αυτή θεωρείται 

αμελητέα λόγω της θέσης του έργου σε ήδη λιμενοποιημένη περιοχή. Άλλωστε, η προκληθείσα 

αυτή οπτική ρύπανση από τις κατασκευαστικές εργασίες θα περιορισθεί χρονικά στη διάρκεια 

της φάσης κατασκευής και θα αναιρεθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση του έργου (εκτός 

βέβαια από τη μόνιμη μεταβολή που θα προξενήσουν τα προβλεπόμενα έργα). Η άρτια 

εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των προσωρινά 

κατειλημμένων χώρων (εργοτάξιο, χώροι εναπόθεσης υλικών κατασκευής κλπ.), θα 

εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αρμονική ένταξη του έργου στο περιβάλλον. 

 

Οι αναγκαίες χερσαίες υποδομές της μαρίνας αναπτύσσονται επί ήδη επιχωμένων εκτάσεων 

καθώς και σε νέα έκταση στο νοτιοανατολικό τμήμα της μαρίνας, η οποία θα εξασφαλιστεί με 

κατάληψη θαλάσσιου πυθμένα προ επίχωσης. 

 

Η υλοποίηση των έργων της μαρίνας θα προκαλέσει περιορισμένης έκτασης μεταβολές στην 

τοπογραφία και τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου αναγλύφου: 

- στη θέση όπου προβλέπεται η επίχωση για την εξασφάλιση του αναγκαίου χερσαίου 

χώρου και τη διαμόρφωση των χερσαίων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της μαρίνας 

(επίχωση) και στη θέση των νέων λιμενικών έργων (νέα θέση προσήνεμου και 

υπήνεμου μώλου).  

- προ των παραλιακών κρηπιδωμάτων, όπου απαιτείται τοπικά αποκατάσταση των 

βαθών για τον ασφαλέστερο ελλιμενισμό των σκαφών (βάθη περί τα -4m)  και στο 

βόρειο τμήμα της διαμορφούμενης λιμενολεκάνης για την έδραση του συνόλου των 

λιμενικών έργων.  

 

Συνολικά θα μεταβληθεί το ανάγλυφο περίπου 33,4 στρεμμάτων πυθμένα (για την έδραση των 

νέων λιμενικών έργων, την αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών και την κατάληψη θαλάσσιου 

ουθμένα για την εξασφάλιση χερσαίου χώρου). Ο συνολικός όγκος των προϊόντων εκσκαφών 

θαλάσσιου πυθμένα (βυθοκορήσεις για την έδραση των λιμενικών έργων και την εξασφάλιση 

ωφέλιμου βάθους) είναι μικρός (της τάξης των 7.900m3, βλ. ενότητα 6.4.6). 

 

Οι ανωτέρω μεταβολές στο θαλάσσιο ανάγλυφο έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες 

για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των λιμενικών έργων.  
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Όσον αφορά στις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μεταβολή τοπικά της μορφολογίας της 

περιοχής και ειδικότερα της ακτής και του θαλάσσιου πυθμένα, αν και είναι μόνιμου χαρακτήρα 

περιορίζονται χωρικά στη θέση του έργου και εκτιμώνται ως μικρής βαρύτητας, λόγω της 

μικρής κλίμακας και του περιορισμένου όγκου του έργου, καθώς και της περιορισμένης 

χωρικής εξάπλωσης των κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Για την υλοποίηση της μαρίνας δεν προβλέπονται εκτεταμένες χερσαίες εκσκαφές και έτσι δεν 

θα αλλοιωθεί το ανάγλυφο της ευρύτερης χερσαίας περιοχής. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Μία μαρίνα είναι δυνατόν να προκαλέσει οπτική όχληση στους κατοίκους και επισκέπτες της 

περιοχής για τους ακόλουθους λόγους: 

 

- τη δημιουργία συνθηκών «οπτικής παρεμπόδισης», λόγω του περιορισμού της θέας προς 

τη θάλασσα από τα έργα (όπως κτιριακές υποδομές, έργα προστασίας) 

- την υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου της περιοχής, λόγω χαμηλής κατασκευαστικής 

ποιότητας, ατυχούς σχεδιασμού και αδικαιολόγητα εκτεταμένων παρεμβάσεων. 

 

Όσον αφορά στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με την κατασκευή και λειτουργία 

των έργων της μαρίνας, εδώ και χρόνια υπήρξε αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Εντούτοις, 

δεδομένης της προγενέστερης ανθρωπογενούς παρουσίας στην περιοχή και της χαμηλής 

στάθμης στέψης των λιμενικών έργων δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα έντονη μεταβολή των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και έπειτα από την υλοποίηση των 

προτεινόμενων έργων. Συνεπώς, τα νέα λιμενικά έργα δεν θα προκαλέσουν σε καμία 

περίπτωση «οπτική παρεμπόδιση» της θέας προς τη θάλασσα από τη γύρω περιοχή. 

Αντίθετα, θα αναβαθμιστεί η εικόνα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής που 

παρουσίαζε στοιχεία υποβάθμισης, εξαιτίας της απουσίας διαμόρφωσης και ολοκληρωμένης 

οργάνωσης της χερσαίας ζώνης στη σημερινή της μορφή. Ο λιτός σχεδιασμός και η υψηλή 

ποιότητα κατασκευής θα συμβάλουν στην αρμονική ένταξη της μαρίνας στο ανθρωπογενές 

και στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει 

ουσιαστικά η χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της μαρίνας σε συμφωνία με τις 

υφιστάμενες κυρίαρχες χρήσεις. 

 

Εν κατακλείδι, η προβλεπόμενη ανάπτυξη της μαρίνας δεν θα επιφέρει οπτική όχληση στους 

κατοίκους και επισκέπτες της μαρίνας και της πέριξ περιοχής. Αντίθετα, η σημερινή εικόνα της 

μαρίνας θα βελτιωθεί αισθητά προσφέροντας ένας υψηλής αισθητικής περιβάλλον. 

9.4. Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
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Οι υποδομές της υπό εξέταση μαρίνας αναπτύσσονται στην παράκτια και θαλάσσια ήδη 

λιμενοποιημένη ζώνη της Σύρου εντός του Όρμου Λιμένος Σύρου, προ του οικισμού 

Ερμούπολης, ενώ δε σχετίζονται με εκτεταμένες δραστηριότητες στην ευρύτερη χερσαία 

περιοχή. Η κατασκευή των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και η εν 

συνεχεία λειτουργία της μαρίνας αφορά στον θαλάσσιο χώρο και στις απαραίτητες επεμβάσεις 

στη χερσαία περιοχή και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών 

υποδομών, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης. Οι 

εκσκαφές θαλάσσιου πυθμένα θα περιοριστούν στη θέση των λιμενικών έργων για την ασφαλή 

έδρασή τους, ενώ στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές τοπικά 

για την αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών. 

 

Κατά συνέπεια η κατασκευή και λειτουργία της μαρίνας επηρεάζει μόνο τοπικά και σε μικρό 

βαθμό την ποιότητα του εδάφους και του υπεδάφους, ενώ η υλοποίηση των προβλεπόμενων 

έργων δεν θα συμβάλει στην ενίσχυση της πιθανότητας εμφάνισης γεωλογικών φαινομένων 

ειδικής σπουδαιότητας (όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κλπ.), ούτε θα 

επηρεάσει τη δομή και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του υποβάθρου συνολικά. Επιπλέον, 

όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 6.4.8), η κατασκευή της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης θα προκαλέσει μεν τοπικά δονήσεις, οι οποίες όμως δε θα προκαλέσουν 

κατολισθήσεις πρανών ή πτώσεις βράχων, δεδομένου μάλιστα ότι οι οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις θα γίνουν με την κατάλληλη μέριμνα αντιστήριξης. 

 

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επέμβασης δεν εντοπίζονται ειδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά, 

όπως πηγές, σπήλαια κλπ. (βλ. ενότητα 8.4). 

 

Να σημειωθεί, επίσης, πως η προκαλούμενη κατάληψη νέων εδαφών που θα προκύψει από 

την προβλεπόμενη επίχωση στο νοτιοανατολικό τμήμα της μαρίνας, αφορά σε θαλάσσιο 

πυθμένα και δε σχετίζεται με χερσαίες εκτάσεις. Ακόμη, η επιφάνεια δόμησης και διαμόρφωσης 

των περιβαλλόντων χώρων αφορά κατά κύριο λόγο σε ανεκμετάλλευτες ήδη επιχωμένες 

εκτάσεις. 

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις κατασκευαστικές εργασίες και στη λειτουργία του εργοταξιακού 

χώρου (βλ. ενότητα 6.4.3) θα ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφεύγονται / περιορίζονται 

κρούσματα υποβάθμισης και ρύπανσης των εδαφών, ή/και διάβρωσης αυτών λόγω π.χ. της 

απομάκρυνσης της βλάστησης, της συμπίεσης τους, της ατυχηματικής απόρριψης 

μικροποσοτήτων υγρών αποβλήτων (λιπαντικών, καυσίμων κλπ.) (βλ. ενότητα 10.4). Σε κάθε 

περίπτωση, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας και τοπικού χαρακτήρα και 

δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή. 
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Συμπερασματικά, η κατασκευή και η λειτουργία της υπό εξέταση μαρίνας δε θα επηρεάσουν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής μελέτης. 

 

Όσον αφορά στα υλικά βυθοκόρησης (βλ. ενότητα 6.4.6), εφόσον προκύψει κάποια ποσότητα 

που κριθεί μη αξιοποιήσιμη και στην περίπτωση που επιλεγεί η χερσαία διάθεσή τους, θα 

εξετασθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης του συνόλου ή μέρους των υλικών βυθοκόρησης σε 

νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., που δραστηριοποιείται στην 

περιοχή μελέτης. Σημειώνεται, τέλος, ότι το πυθμενικό υλικό στη θέση των έργων δεν 

αναμένεται να έχει προβλήματα χημικής ή τοξικής ρύπανσης, καθώς στην περιοχή δεν 

υπάρχουν βιοτεχνικές ή βιομηχανικές λειτουργίες, αλλά ούτε μεγάλα αστικά κέντρα και 

μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου οδικοί άξονες. Συνεπώς, τα παραγόμενα βυθοκορήματα 

εκτιμάται ότι δε θα περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο). Βέβαια, 

η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αναλύσεις που θα γίνουν κατά τη φάση 

κατασκευής. 

9.5. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

9.5.1. Γενικά – Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 

Θεωρώντας συνδυαστικά τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που παρουσιάστηκαν στην 

ενότητα 8 και τα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου (βλ. ενότητα 6), 

εντοπίζονται τα εξής: 

 

• Η κατασκευή των έργων αναβάθμισης και η εν γένει λειτουργία της μαρίνας επηρεάζει 

κυρίως το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Η εκτίμηση και 

αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 9.5.2. 

• Όσον αφορά στα χερσαία οικοσυστήματα και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα, οι 

επιπτώσεις σε αυτά από τη λειτουργία των έργων θεωρούνται αμελητέες λόγω κυρίως της 

θέσης των έργων προ του αστικού παραλιακού μετώπου και σε συνέχεια των 

υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, όπου η μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία έχει 

προκαλέσει τοπικά μείωση της ποικιλίας και του πληθυσμού των ειδών. 

 

• Σε ό,τι αφορά στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, μεμονωμένα άτομα πουλιών απαντώνται 

περιστασιακά στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα κατά τη λειτουργία της μαρίνας. 

 

• Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου βρίσκεται εκτός και σε ικανή απόσταση 

από περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών (βλ. ενότητες 5.1.2 
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και 8.5.2) και επομένως η λειτουργία της δεν επηρεάζει τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και 

την πανίδα αυτών. Επίσης, δε θίγει τις οικολογικές λειτουργίες των προστατευόμενων 

περιοχών, ούτε τη συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000. 

 

• Η μαρίνα βρίσκεται στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο και σε ικανή απόσταση από δάση, 

δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. Συνεπώς, η λειτουργία της δε θίγει την 

ακεραιότητα και συνεκτικότητα, αλλά ούτε και τις οικολογικές λειτουργίες δασών και 

δασικών εκτάσεων. Τα προβλεπόμενα έργα, άλλωστε, αφορούν στον θαλάσσιο χώρο και 

δεν θα επηρεάσουν εκτάσεις με χερσαία βλάστηση.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την 

πανίδα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

9.5.2. Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 

Φάση κατασκευής: 

Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, κατά τη 

φάση κατασκευής ενός λιμενικού έργου, εντοπίζονται αφ’ ενός στη θέση κατασκευής των 

λιμενικών έργων και αφ’ ετέρου στη θέση ενδεχομένης θαλάσσιας διάθεσης υλικών 

βυθοκόρησης. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η αλλοίωση αυτή του φυσικού περιβάλλοντος 

είναι πολύ περιορισμένης κλίμακας, καθώς τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε ήδη 

λιμενοποιημένη περιοχή και εντός του Λιμένα Σύρου, όπου η ανθρώπινη παρουσία στην 

ευρύτερη περιοχή είναι μακροχρόνια έχοντας σε ένα βαθμό ήδη αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά 

του φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα υπό εξέταση 

έργα υφίστανται σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. 

 

Κατά τη φάση της κατασκευής των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αναμένονται 

ορισμένες αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής άμεσης επιρροής, οι οποίες οφείλονται: 

 

- στην αλλοίωση τοπικά της υφιστάμενης κατάστασης του πυθμένα λόγω της κατασκευής 

των λιμενικών έργων και των θαλάσσιων εκσκαφών λόγω της κατασκευής των 

προβλεπόμενων έργων (συμπεριλαμβανομένων των βυθοκορήσεων για την 

εξασφάλιση ωφέλιμου βάθους τοπικά) 

- στην διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού (αυξημένη 

θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων) λόγω των 

κατασκευαστικών εργασιών. 
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Η κατάληψη του πυθμένα και οι θαλάσσιες εκσκαφές συνεπάγονται την άμεση καταστροφή 

των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής που 

συνδέεται με το συγκεκριμένο τμήμα του πυθμένα. Επίσης, η προαναφερθείσα γενικότερη 

υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού λόγω των κατασκευαστικών εργασιών (βλ. 

ενότητα 9.13), έχει άμεσες επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς το θαλάσσιο 

οικοσύστημα υφίσταται προσωρινή αλλοίωση. 

 

Οι θαλάσσιοι βενθικοί οργανισμοί, λόγω της περιορισμένης ικανότητας μετακίνησης ή της 

πλήρους ακινησίας τους, αντιμετωπίζουν παθητικά τις μεταβολές του οικοσυστήματος με 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία των βιοκοινωνιών τους και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όταν αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, να οδηγούνται τοπικά 

σε αφανισμό. Η κατάληψη του πυθμένα και η θαλάσσια εκσκαφή συνεπάγονται την άμεση 

καταστροφή των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση ολόκληρης της 

θαλάσσιας ζωής, μέσω της διαταραχής των τροφικών σχέσεων και των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των θαλασσίων οργανισμών. Οι μεταβολές των φυσικοχημικών 

παραμέτρων του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων, οι οποίες θα προκληθούν κατά τη 

διάρκεια των έργων κατασκευής, θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους βενθικούς όσο 

και στους πλαγκτονικούς ή νηκτικούς οργανισμούς και είναι πιθανό να επιβραδύνουν την 

επανάκαμψη του οικοσυστήματος. Εντούτοις, οι διαταραχές στους πλαγκτονικούς και 

νηκτικούς οργανισμούς θα είναι σχετικά ηπιότερες, λόγω της ικανότητάς τους να μετακινούνται, 

παθητικά ή ενεργητικά, αντίστοιχα. Ωστόσο, αναμένεται να προκληθεί μείωση στην αφθονία 

ατόμων και ειδών ή και βραχυπρόθεσμη επικράτηση αζωικών συνθηκών στη θέση των έργων. 

 

Επίσης, η αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού (λόγω της επαναιώρησης του 

πυθμενικού υλικού) θα περιορίσει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και τη μείωση της πρωτογενούς 

παραγωγικότητας. Τέλος, η διάχυση του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού, μέσω των 

θαλασσίων ρευμάτων και των κυματισμών μπορεί να επεκτείνει τις δυσμενείς επιπτώσεις στις 

θαλάσσιες βιοκοινωνίες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

 

Κατά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, οι επιπτώσεις αυτές θα περιοριστούν χωρικά 

στη θέση των νέων έργων, όπου η έντασή τους θα είναι από μεσαία έως μεγάλη λόγω της 

φύσης των κατασκευαστικών εργασιών ενώ θα εξασθενούν σταδιακά σε μικρή ακτίνα γύρω 

από αυτά. Επιπροσθέτως, οι επιπτώσεις αυτές θα αρθούν με την ολοκλήρωση των έργων, 

οπότε θα αρχίσει και η αποκατάσταση της ισορροπίας των θαλασσίων βιοκοινωνιών, καθώς 

θα αναβαθμιστεί και πάλι η θαλάσσια περιοχή και θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες 

για τον σταδιακό επανεποικισμό του θαλάσσιου ενδιαιτήματος. Όσον αφορά στον οικότοπο 

προτεραιότητας «εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδωνίες)», η κατασκευή του 

έργου εκτιμάται ότι δε θα επηρεάσει το αγγειόσπερμο καθώς δεν απαντώνται λιβάδια 

Ποσειδωνίας στην περιοχή της μαρίνας στη θέση Πηδάλι (βλ. ενότητα 8.5.1). 
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Συμπερασματικά, η κατασκευή των έργων αναβάθμισης της μαρίνας δε θα προκαλέσει μόνιμες 

μεταβολές στη σύνθεση των θαλάσσιων βιοκοινωνιών, εντούτοις θα προκαλέσει αναπόφευκτα 

όχληση στην περιορισμένη σε είδη και άτομα θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην άμεση 

περιοχή του έργου εντός του Όρμου Λιμένος Σύρου, η οποία όμως θα είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένης χρονικής και χωρικής έκτασης, ενώ είναι δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά με 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

 

Τέλος, όσον αφορά στη θαλάσσια διάθεση βυθοκορημάτων και υλικών, προκαλείται μεν 

προσωρινή καταστροφή των βενθικών και λοιπών θαλάσσιων οργανισμών που ζουν στον 

πυθμένα (όχι όμως των ψαριών και των αρθρόποδων που μπορούν να κινούνται γρήγορα), 

ωστόσο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το νέο πυθμενικό στρώμα 

επαναποικίζεται και δημιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναμη με την αρχικά καταστραφείσα. 

Συνεπώς, με τη θαλάσσια διάθεση των υλικών αυτών που θα προκύψουν από την κατασκευή 

των έργων στην προτεινόμενη στην ενότητα 6.4.6 περιοχή, εκτιμάται ότι η επίπτωση στα 

θαλάσσια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα θα είναι περιορισμένης 

έντασης. Ιδιαίτερα σημαντικό για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα είναι ότι η προτεινόμενη θέση διάθεσης βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και σε ικανή 

απόσταση από προστατευόμενες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και από περιοχές που 

απαντώνται λιβάδια Ποσειδωνίας. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Στη φάση λειτουργίας της υπό μελέτη μαρίνας είναι δυνατό να προκληθούν έμμεσα 

επιβαρυντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αλλοίωση των χαρακτηριστικών 

του θαλασσινού νερού και της ποιότητας των ιζημάτων του πυθμένα λόγω της λειτουργίας των 

μηχανών των σκαφών, αλλά και μίας σειράς δραστηριοτήτων ατυχηματικού – περιστασιακού 

χαρακτήρα, όπως η ατυχηματική απόρριψη μικροποσοτήτων λυμάτων από τα σκάφη στη 

θάλασσα ή η πιθανή ατυχηματική διαρροή από τα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, λιπαντικών, 

σεντινόνερων κλπ. Οι επιπτώσεις αυτές που θα έχουν περιορισμένη χωρική εξάπλωση, μικρή 

ένταση και κυρίως περιστασιακό χαρακτήρα, παρουσιάζονται στην ενότητα 9.13 όπου 

αναλύονται οι επιπτώσεις στο θαλασσινό νερό από τη λειτουργία της. 

 

Από περιστατικά ατυχηματικού χαρακτήρα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

είναι δυνατό να προκληθούν έμμεσα επιβαρυντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και 

πανίδα, κυρίως λόγω των προκαλούμενων μεταβολών στις περιβαλλοντικές συνθήκες 

(ποιότητα νερού, ιζημάτων). Οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν μεταβολές 

στις φυσικοχημικές παραμέτρους του θαλασσίου περιβάλλοντος με δυσμενείς επιπτώσεις για 

την ισορροπία των θαλασσίων βιοκοινωνιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χημική ρύπανση και 

η χαμηλή συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό και το ίζημα προκαλούν 
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μείωση της βιοποικιλότητας και δεν ευνοούν την ανάπτυξη υγιών βιοκοινωνιών με 

ισορροπημένη δομή και σύνθεση. Η ρύπανση από ουσίες με τοξική δράση (π.χ. 

υφαλοχρώματα) μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο θαλασσίων οργανισμών, άμεσα ή έμμεσα, 

μέσω της βιοσυσσώρευσης. Η ρύπανση από πετρελαιοειδή, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή 

ενός λεπτού επιφανειακού στρώματος ("φιλμ"), εμποδίζει τη διάχυση του οξυγόνου και τη 

διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι ζωτικές 

μεταβολικές δραστηριότητες των θαλασσίων οργανισμών (η αναπνοή και η φωτοσύνθεση). Τα 

επιπλέοντα στερεά υπολείμματα εκτός του ότι παρεμποδίζουν την είσοδο οξυγόνου και 

ηλιακής ακτινοβολίας στην υδάτινη στήλη, αποτελούν πηγή κινδύνου και για τους οργανισμούς 

που βρίσκουν την τροφή τους κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας (διάφορα είδη ψαριών, 

θαλασσοπούλια κλπ). 

 

Στην περίπτωση της υπό μελέτη μαρίνας, η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων είναι 

ιδιαίτερα μικρή, δεδομένου ότι, όπως αναλύεται στη συνέχεια (βλ. ενότητα 9.13), τα 

προβλήματα ρύπανσης του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων που οφείλονται σε αυτά τα 

περιστατικά ατυχηματικού χαρακτήρα θεωρούνται μικρής έντασης και εκτιμάται ότι δεν θα 

προκαλέσουν αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Άλλωστε, ο 

αποσπασματικός χαρακτήρας και η μικρή ένταση των πιθανών αυτών προβλημάτων 

ρύπανσης έχει σαν αποτέλεσμα η όχληση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να περιορίζεται σε 

έκταση και ένταση. 

9.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.6.1. Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω (βλ. ενότητες 5.2 και 6.1.1 η προτεινόμενη αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου είναι απολύτως συμβατή 

με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό. 

 

Σε ό,τι αφορά στην αλληλεπίδραση της προτεινόμενης ανάπτυξης με τις υφιστάμενες χρήσεις 

γης στην περιοχή, αυτή θα είναι θετική, θα υποστηρίξει σημαντικά την τουριστική 

δραστηριότητα  και θα βοηθήσει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, δεδομένου ότι η 

ημιτελής εικόνα που παρουσιάζει η υφιστάμενη κατάσταση της μαρίνας, λόγω της απουσίας 

διαμόρφωσης και ολοκληρωμένης οργάνωσης της χερσαίας ζώνης, προκαλεί έμμεσα 

υποβάθμιση του τοπίου. Σημειώνεται ότι και στην υφιστάμενη κατάσταση, δεδομένου ότι η 

μαρίνα βρίσκεται εντός λιμενοποιημένης περιοχής στον Όρμο Σύρου (ή Όρμο Λιμένος Σύρου) 

δεν παρατηρούνται προβλήματα και αλληλοσυγκρουόμενες δραστηριότητες στην περιοχή. 
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Τα υπό εξέταση έργα της μαρίνας όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες 

χρήσεις γης στην περιοχή, όπως τουρισμός και αναψυχή σε ξενοδοχειακές και αθλητικές 

εγκαταστάσεις και χώρους εστίασης, εμπορικές δραστηριότητες (βλ. ενότητα 8.6.1), αλλά η 

λειτουργία τους θα υποστηρίξει τις υφιστάμενες δραστηριότητες με περιβαλλοντικά 

αποδοτικότερο τρόπο.  

 

Συμπερασματικά, η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου δεν προκαλεί ούτε 

προβλέπεται να προκαλέσει αλλαγή των υφιστάμενων χρήσεων γης, αντίθετα δύναται να 

ενισχύσει την υφιστάμενη δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισμού, συντελώντας στην 

περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του νησιού στο σύνολό του. 

9.6.2. Επιπτώσεις στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Φάση κατασκευής: 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων, λόγω των μεθόδων κατασκευής και της θέσης του έργου 

(εντός της λιμενοποιημένης περιοχής στον Όρμο Σύρου) δε θα υπάρξει ουσιαστική επίπτωση 

στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η συνολική όχληση 

που θα προκληθεί από τις κατασκευαστικές εργασίες στους κατοίκους του οικισμού 

Ερμούπολης και στους χρήστες του λιμένα συνολικά, εκτιμάται ότι θα είναι ανεκτή. Επίσης, 

όπως προαναφέρθηκε, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η 

λιμενική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 9.6.1), η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου θα 

συμβάλει στην ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιοχής, την 

αντιμετώπιση των φαινομένων αισθητικής υποβάθμισης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.  

9.6.3. Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

Φάση κατασκευής: 

Τα έργα της υπό εξέταση μαρίνας δεν θα επηρεάσουν τους παραδοσιακούς οικισμούς της 

Ερμούπολης και της Άνω Σύρου, τον ιστορικό τόπο της πόλης της Ερμούπολης, εκτός των 

ορίων του οποίου βρίσκεται το χερσαίο τμήμα της υπό εξέταση μαρίνας, καθώς και τα μνημεία 

που βρίσκονται στο νησί (βλ. ενότητα 5.1.5). Οι κατασκευαστικές εργασίες θα περιοριστούν 

στη θέση των έργων εντός του χερσαίου και θαλασσίου χώρου της, ενώ ο εργοταξιακός χώρος 

θα διαμορφωθεί σε ικανή απόσταση από τους χώρους αυτούς και θα περιορίζεται στην 

αναγκαία έκταση για την υλοποίηση των έργων (βλ. ενότητα 6.4.3). 
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Φάση λειτουργίας: 

Η λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς και τον Ιστορικό Τόπο 

που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της (βλ. ενότητα 5.1.5), καθώς βρίσκεται εκτός των 

ορίων τους και σε ικανή απόσταση από αυτά. Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα στην περιοχή πραγματοποιούνται και σήμερα σε 

αντίστοιχη κλίμακα. 

 

Όσον αφορά στο κτίσμα του «Λοιμοκαθαρτηρίου» (Λαζαρέττα), η σημαντική υψομετρική 

διαφορά μεταξύ αυτού και της μαρίνας, καθώς η διακριτική παρουσία των ούτως ή άλλως 

περιορισμένων σε έκταση και όγκο των προτεινόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της μαρίνας, 

δεν επηρεάζει σε οιοδήποτε βαθμό την ανάδειξη του μνημείου.  

9.7. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

Γενικά η εν γένει λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, έπειτα από την 

υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, θα έχει σημαντικές άμεσες και έμμεσες θετικές 

επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της Δ.Ε. της Ερμούπολης, αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή της ν. Σύρου. Συγκεκριμένα: 

 

• Η κατασκευή του έργου θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον της περιοχής, που σχετίζεται με τη δαπάνη για την κατασκευή των έργων 

της μαρίνας, η οποία παρόλο που ένα μέρος της δεν θα απορροφηθεί από την τοπική 

οικονομία, αναμένεται να συμβάλλει στην οικονομία της περιοχής, καθώς θα 

κινητοποιήσει τα σχετιζόμενα με την κατασκευή επαγγέλματα και θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. 

 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει έμμεσα στη δημιουργία περιορισμένου αριθμού 

νέων θέσεων εργασίας στο τομέα του τουρισμού αλλά και σε επαγγέλματα που 

σχετίζονται με αυτόν (τροφοδοσία σκαφών, εμπόριο ναυτιλιακού εξοπλισμού, εστίαση 

κλπ.). 

 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα μόνιμα και διερχόμενα σκάφη, 

ενισχύοντας καθοριστικά τον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.  

 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, η υπό μελέτη μαρίνα θα συμβάλει έμμεσα και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
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Επισημαίνεται ότι κατά τη φάση κατασκευής των έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 

υποδομών της μαρίνας θα υπάρξουν οχλήσεις για το ανθρωπογενές περιβάλλον (όπως 

επιβάρυνση ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, επιβάρυνση τοπικά οδικής 

κυκλοφορίας, αισθητική ρύπανση), οι οποίες όμως θα είναι μικρής έντασης και έκτασης, μικρής 

χρονικής διάρκειας και παροδικού χαρακτήρα, ενώ θα αναιρεθούν με το πέρας των εργασιών. 

9.8. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

9.8.1. Επιπτώσεις στις υποδομές μεταφορών 

Φάση κατασκευής: 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων, η επιβάρυνση του οδικού δικτύου της ευρύτερης 

περιοχής από την κυκλοφορία μηχανημάτων κατασκευής εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη 

και ελεγχόμενη, καθώς τα έργα της θαλάσσιας ζώνης θα κατασκευαστούν κατά κύριο λόγο με 

πλωτά μέσα και ένα μέρος των υλικών κατασκευής των λιμενικών έργων (φυσικοί ογκόλιθοι, 

λιθορριπές) θα μεταφερθούν δια θαλάσσης, περιορίζοντας τη λειτουργία και κυρίως την 

κυκλοφορία μηχανημάτων επί του παραλιακού μετώπου. Γενικά, εκτιμάται ότι η επιβάρυνση 

αυτή δεν θα προκαλέσει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατεταμένης διάρκειας (παρά 

μόνο αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο χρονικά εντοπισμένο) στην οδό πρόσβασης στη μαρίνα. 

Εντούτοις, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο οπότε η οδική 

κυκλοφορία είναι αυξημένη (βλ. ενότητα 10.8.1). Σημειώνεται ότι τα προϊόντα βυθοκόρησης, 

και ενδεχομένως ορισμένα αδρανή υλικά θα μεταφερθούν δια θαλάσσης απευθείας από τη 

θέση του έργου περιορίζοντας, έτσι, την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών 

(υλικά κατασκευής και προϊόντα εκσκαφών). 

 

Όσον αφορά στη ναυσιπλοΐα, δεδομένης της μεταφοράς των υλικών βυθοκόρησης αλλά και 

ορισμένων αδρανών υλικών δια θαλάσσης, θα προκληθεί προσωρινά αύξηση της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας στην περιοχή του Λιμένα Σύρου. Ακόμη, δεδομένης της θέσης του έργου, το 

οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον λιμένα,  καθώς και λόγω της συχνής πλεύσης και 

παραμονής πλοίων διεθνών πλοών εντός του όρμου, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί κατά τον καλύτερο τρόπο ο απρόσκοπτος και ασφαλής πλους 

όλων των πλοίων (βλ. ενότητα 10.8). 

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η προαναφερθείσα επιβάρυνση του οδικού δικτύου και της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας λόγω της κατασκευής των έργων συνεπάγεται και περιορισμένη αύξηση του 

κινδύνου ναυτικού ή οδικού ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά 

τα μέτρα που παρουσιάζονται στη συνέχεια (βλ. ενότητα 10.8). 
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Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω αρνητικές επιπτώσεις θα περιοριστούν στο χρόνο κατασκευής 

των έργων και θα έχουν παροδικό χαρακτήρα, καθώς θα αναιρεθούν πλήρως με την 

ολοκλήρωσή των κατασκευαστικών εργασιών. 

Φάση λειτουργίας: 

Η λειτουργία της μαρίνας σήμερα δεν επιβαρύνει ουσιαστικά την οδική κυκλοφορία της 

ευρύτερης περιοχής, ενώ και μετά την υλοποίηση των υπό εξέταση έργων η αύξηση στην 

κυκλοφορία οχημάτων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση δεν αναμένεται σημαντική. Η 

αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων που θα προκληθεί με την πλήρη αξιοποίηση των λιμενικών 

υποδομών εκτιμάται ότι δεν θα επιβαρύνει αισθητά την κυκλοφορία στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των οχημάτων που θα κινούνται ημερησίως από και προς τη μαρίνα 

θα είναι ιδιαίτερα μικρός (εκτιμάται στη δυσμενέστερη περίπτωση σε λίγες δεκάδες) λόγω της 

περιορισμένης δυναμικότητάς του έργου. Επιπλέον, η πρόβλεψη χώρου στάθμευσης στο 

χερσαίο χώρο της μαρίνας, καθώς και η εύκολη είσοδος και έξοδος στο χερσαίο χώρο της 

μαρίνας, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποφυγή όχλησης της οδικής κυκλοφορίας. 

 

Όσον αφορά στη ναυσιπλοΐα, όπως προαναφέρθηκε, η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου βρίσκεται εντός του όρμου του Λιμένα Σύρου, όπου υπάρχει έντονη ναυτιλιακή 

δραστηριότητα. Συνεπώς, εντός του όρμου πλέει μεγάλος αριθμός πλοίων και σκαφών, ειδικά 

το καλοκαίρι. Η λειτουργία της μαρίνας, κατά συνέπεια, δε θα προκαλέσει πρόσθετη 

επιβάρυνση της ναυσιπλοΐας, καθώς θα εξυπηρετεί δραστηριότητες οι οποίες και σήμερα 

λαμβάνουν χώρα σε αντίστοιχο βαθμό στην περιοχή. 

 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της γειτνίασης της μαρίνας με τις θέσεις παραβολής του Λιμένα 

Σύρου, κρίνεται σκόπιμη η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή κίνηση των 

πλοίων εντός του λιμένα και για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων περιστατικών. 

9.8.2. Επιπτώσεις στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Η κατασκευή και η λειτουργία της μαρίνας δεν θα έχει σημαντικές επιβαρυντικές επιπτώσεις 

στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών. Οι ανάγκες της σε ό,τι αφορά σε απόβλητα και 

αποχέτευση είναι πολύ μικρής κλίμακας και δύνανται να καλυφθούν από τις υφιστάμενες 

υποδομές (μετά από μικρής έκτασης επεκτάσεις αυτών) στα πλαίσια των υφιστάμενων 

οικιστικών λειτουργιών (ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση «Κοράκι» και αποχετευτικό δίκτυο της πόλης 

και της ΕΕΛ Σύρου- βλ. ενότητα 6.4 και 6.5).  

9.8.3. Επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

Η κατασκευή και η λειτουργία της μαρίνας δεν θα έχει επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

Οι απαιτήσεις της από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα είναι πάρα πολύ μικρές και θα 
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καλύπτονται από τα υφιστάμενα τοπικά δίκτυα (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης-αποχέτευσης και 

τηλεπικοινωνιών). Οι απαιτούμενες επεμβάσεις για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

είναι ιδιαίτερα μικρής κλίμακας και δε θα επηρεάσουν τη συνολική λειτουργία αυτών.  

9.9. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 8.9), οι ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται στο 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Ερμούπολης χαρακτηρίζονται ως έντονες λόγω των 

δεκαετιών ανάπτυξης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην περιοχή (οικιστική, λιμενική, 

αγροτική). 

 

Η κατασκευή και λειτουργία της μαρίνας δε θα εντατικοποιήσουν περαιτέρω τις υπάρχουσες 

αυτές πιέσεις. Αντίθετα, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών της μαρίνας και η παροχή 

ασφαλούς ελλιμενισμού στα τουριστικά σκάφη που προσεγγίζουν στην ευρύτερη περιοχή, 

καθώς και οι επαρκείς χερσαίοι χώροι για την εξυπηρέτηση των πελατών και επισκεπτών και 

την τροφοδοσία των σκαφών θα συμβάλουν στην περιβαλλοντικά αποδοτική λειτουργία της.  

 

Συνολικά εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της μαρίνας δε θα χαρακτηρίζονται από 

εντατικοποίηση των πιέσεων που υφίστανται και σήμερα, λόγω της σχετικά μικρής 

δυναμικότητας αυτής και της περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας της. 

9.10. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Φάση κατασκευής: 

Στην ενότητα 6.4.7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πηγές εκπομπής ρύπων κατά τη φάση 

κατασκευής της μαρίνας. 

 

Όσον αφορά στους εκπεμπόμενους ρύπους από τη λειτουργία των μηχανημάτων του 

εργοταξίου, η θέση του εργοταξιακού χώρου και του έργου συνολικά βρίσκεται σε ικανή 

απόσταση από τις οικιστικές λειτουργίες της Ερμούπολης, ενώ η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 

δε θα είναι ιδιαίτερα μεγάλης έντασης λόγω της κλίμακας του έργου και της κατασκευής 

σημαντικού τμήματος αυτού με πλωτά μέσα, ενώ θα είναι πρόσκαιρου χαρακτήρα καθώς θα 

αναιρεθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων. Εκτιμάται ότι η 

επιβάρυνση αυτή θα είναι ουσιαστικά αισθητή μόνο στην άμεση γειτονία των κατασκευαστικών 

εργασιών και του εργοταξιακού χώρου. 

 

Επίσης, θα υπάρξει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων 

μεταφοράς υλικών κατασκευής και από την σκόνη που παράγεται κατά τη μεταφορά και 

απόθεση των υλικών κατασκευής. Και στην περίπτωση αυτή η κατασκευή των έργων της 
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θαλάσσιας ζώνης με πλωτά μέσα περιορίζει την εν λόγω επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, θα 

προκληθεί όχληση κυρίως κατοικίες που βρίσκονται στα νοτιοανατολικά της μαρίνας. Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι η επιβάρυνση αυτή θα περιοριστεί στον χρόνο κατασκευής και θα είναι 

παροδική (η ποιότητα της ατμόσφαιρας θα αποκατασταθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών κατασκευής), ενώ εκτιμάται, γενικά, ότι θα είναι ανεκτή δεδομένης της θέσης του 

έργου σε ήδη λιμενοποιημένη περιοχή και σε επαφή με τον Λιμένα Σύρου. 

 

Ακόμη, επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προκαλεί και η σκόνη που 

δημιουργείται κατά τις χωματουργικές εργασίες, από τη μεταφορά και απόθεση χώματος και 

υλικών κατασκευής, καθώς και με την παράσυρση από τον άνεμο αποθηκευμένων υλικών 

κατασκευής. Η έντασή της θα αυξάνεται κατά την κατασκευή των επιχώσεων, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση μη ευνοϊκού ανέμου. Η ρύπανση αυτή ωστόσο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα 

στην ευρύτερη περιοχή του έργου, λόγω της μικρής κλίμακας του έργου και της περιορισμένης 

έκτασης των χωματουργικών εργασιών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή των 

έργων της υπό εξέταση μαρίνας θα παραχθεί μικρή ποσότητα υλικών καθαιρέσεων (βλ. 

ενότητα 6.4.6). Κατά την εκτέλεση των υπόλοιπων κατασκευαστικών  εργασιών, η επιβάρυνση 

αυτή θα είναι μικρή έως αμελητέα ενώ γενικά εκτιμάται ότι δε θα δημιουργήσει ουσιαστικό 

πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών 

είναι δυνατό να περιοριστούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία εξειδικεύονται στη 

συνέχεια (βλ. κεφάλαιο 10). Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ενότητα 6.4.7 και 

λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα καλή υφιστάμενη κατάσταση του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος της περιοχής (βλ. ενότητα 8.10), η πιθανότητα υπέρβασης των 

θεσμοθετημένων οριακών τιμών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία (υπ’ αριθμ. Η.Π. 

14122/549/Ε.103 Κ.Υ.Α. περί «μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας» σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, Φ.Ε.Κ. 488/Β/30.03.2011) λόγω της κατασκευής των 

έργων είναι εξαιρετικά μικρή.  

 

 

Φάση λειτουργίας: 

Στην ενότητα 6.5.5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πηγές εκπομπής ρύπων κατά τη φάση 

λειτουργίας της μαρίνας. Γενικά, η λειτουργία της μαρίνας δεν θα προκαλέσει την παραγωγή 

μεγάλων ποσοτήτων ατμοσφαιρικά επιβαρυντικών αέριων εκπομπών. Ειδικότερα: 

 

– Οι εκπεμπόμενες ποσότητες ρύπων (CO, PM, HC, NOx) από τη λειτουργία των μηχανών 

των σκαφών δε θα είναι σημαντικές, καθώς ούτε το πλήθος των σκαφών εν κινήσει δε θα 

είναι μεγάλο ούτε η κίνηση του τύπου αυτού σκαφών (αναψυχής μεσαίου μεγέθους κυρίως) 

προκαλεί αξιόλογη εκπομπή αερίων ρύπων. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των λιμενικών 

έργων συμβάλλει στον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό της προκαλούμενης επιβάρυνσης 

του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής (δεν απαιτούνται πολύπλοκοι ελιγμοί για 
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την προσέγγιση των σκαφών στις θέσεις ελλιμενισμού τους). Τέλος, σημειώνεται ότι θα 

γίνεται επαρκής διασπορά αυτών ρύπων στην ατμόσφαιρα, η οποία ούτως ή άλλως δεν 

είναι επιβαρυμένη. 

 

– Η εκπομπή επιβαρυντικών αέριων ρύπων (CO, VOC (HC), NOx, PM, SO2, Pb) και αερίων 

θερμοκηπίου (CO2) από την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τις μετακινήσεις προς / 

από την μαρίνα και αφορά σε ιδιαίτερα μικρής κλίμακας κυκλοφοριακή κίνηση επιβατικών 

κατά κύριο λόγο οχημάτων των χρηστών/ επισκεπτών της, αλλά και οχημάτων παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών στα σκάφη (τροφοδοσία, ανταλλακτικά, επισκευές, βυτιοφόρα 

οχήματα τροφοδοσίας καυσίμων κλπ.), δεν αναμένεται να διαφοροποιείται σημαντικά από 

την υφιστάμενη κατάσταση. Όσον αφορά στην οδική κίνηση που σχετίζεται με τα Ι.Χ. 

οχήματα του προσωπικού και των λοιπών χρηστών της μαρίνας, θα είναι μικρής κλίμακας. 

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τόσο στην 

είσοδο όσο και στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, η χωροθέτηση ικανού 

αριθμού θέσεων στάθμευσης, καθώς και η προβλεπόμενη περιορισμένη οδική κυκλοφορία 

στο εσωτερικό της συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων από τα 

οχήματα και κατ’ επέκταση στον περιορισμό των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα της 

περιοχής από την οδική κίνηση που σχετίζεται με τη λειτουργία αυτής. Η εκπομπή αέριων 

ρύπων από την οδική κυκλοφορία κατά τη μελλοντική λειτουργία της μαρίνας δεν 

αναμένεται να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα. 

 

– Η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία των κτιριακών υποδομών της 

μαρίνας, λόγω της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα θέρμανσης/ψύξης 

και τις κουζίνες των χώρων εστίασης και των ξενοδοχειακών υποδομών, θα είναι μικρής 

έντασης λόγω της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων στον σχεδιασμό των κτιρίων έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, ψυχρά 

υλικά, σκιάσεις, εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής 

διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα 

κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης). Μάλιστα, δεδομένου ότι δεν θα γίνεται χρήση 

πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης, αλλά ηλεκτρισμού, η επιτόπια παραγωγή 

ατμοσφαιρικών ρύπων θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Ακόμη, θα υπάρχει μέριμνα για τον 

περιορισμό των δυσάρεστων οσμών που παράγονται στις κουζίνες και τα 

παρασκευαστήρια των χώρων εστίασης και των ξενοδοχειακών υποδομών, μέσω 

συστημάτων απόσμησης. Μάλιστα, τα παραγόμενα από τη λειτουργία των χώρων εστίασης 

αέρια θα οδηγούνται μέσω συστήματος απαγωγής αερίων (χοάνη, φίλτρα, αεραγωγοί, 

εξαεριστές κλπ.) στην οροφή των κτιρίων, όπου λόγω του ύψους και των επικρατούντων 

ανέμων δεν θα επηρεάζουν τις παρακείμενες υποδομές. 

 

– Η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία του χώρου χερσαίας 

απόθεσης και συντήρησης σκαφών (τοπικά επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη από τη 

χρήση τριβείου, πτητικές ουσίες και οσμές από τις λοιπές εργασίες συντήρησης και 
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καθαρισμού), λόγω της χρήσης μηχανημάτων κατά τη συντήρηση σκαφών, είναι 

περιστασιακή και γενικά σχετικά μικρής χρονικής διάρκειας. Ειδικά για τις εργασίες με χρήση 

τριβείου, γίνεται χρήση περιφραγμάτων για την αποφυγή διάχυσης της σκόνης, με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται περεταίρω η προαναφερθείσα επιβάρυνση. Μάλιστα κατά την 

περίοδο αιχμής δεν πραγματοποιούνται ουσιαστικά εργασίες και επομένως οι παραγόμενοι 

αέριοι ρύποι είναι αμελητέοι. 

 

Επιπλέον, λόγω της χρονικής και χωρικής κατανομής των ρύπων, της απουσίας φυσικών 

εμποδίων περιμετρικά της μαρίνας, των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, του χαμηλού 

σχετικά ύψους των κτιριακών υποδομών της μαρίνας και της κατανομής της δόμησης, 

εκτιμάται ότι γίνεται ικανοποιητική διασπορά των παραγόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά καλή υφιστάμενη κατάσταση του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής (βλ. ενότητα 8.10), η πιθανότητα υπέρβασης των 

θεσμοθετημένων οριακών τιμών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία (υπ’ αριθμ. Η.Π. 

14122/549/Ε.103 Κ.Υ.Α. περί «μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας» σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, Φ.Ε.Κ. 488/Β΄/30.03.2011) κατά τη λειτουργία της 

μαρίνας είναι απίθανη. 

 

Συμπερασματικά, συνολικά η λειτουργία της μαρίνας δεν προκαλεί ουσιαστική υποβάθμιση 

της ποιότητας του αέρα με ατμοσφαιρικά επιβαρυντικές αέριες εκπομπές. Εντούτοις, 

συνιστάται η εφαρμογή μέτρων (βλ. κεφάλαιο 10) προκειμένου για τον περιορισμό στο 

ελάχιστο της επιβάρυνσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, κυρίως προληπτικού 

χαρακτήρα. 

9.11. Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις 

Φάση κατασκευής: 

Στην ενότητα 6.4.8 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πηγές εκπομπής θορύβου κατά τη φάση 

κατασκευής των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της μαρίνας. 

 

Κατά την κατασκευή των έργων αναπόφευκτα θα προκληθεί εκπομπή θορύβου. Συγκεκριμένα, 

θα υπάρξει επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των μηχανημάτων 

εργοταξίου και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Εντούτοις, η προκαλούμενη όχληση από 

την επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος, ακόμη και συσσωρευτικά με την λειτουργία 

του λιμένα εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. 

 

Όσον αφορά στο θόρυβο από την κυκλοφορία, του μικρού γενικά αριθμού δρομολογίων, των 

βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών αναμένεται να υπάρξει μια μικρή επιβάρυνση όσον 
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αφορά στο ακουστικό περιβάλλον. Δεδομένου, όμως, ότι ένα ποσοστό των υλικών για την 

κατασκευή των λιμενικών έργων (θα μεταφερθεί δια θαλάσσης απευθείας στη θέση των έργων 

(βλ. ενότητα 6.4.1), περιορίζοντας έτσι τις οδικές μεταφορές, η προαναφερθείσα όχληση στο 

ακουστικό περιβάλλον θα είναι μειωμένη. Επίσης, η προκαλούμενη επιβάρυνση στο ακουστικό 

περιβάλλον από τη μεταφορά των υλικών θα περιοριστεί στον χρόνο κατασκευής και θα είναι 

παροδική (η ποιότητα της ατμόσφαιρας θα αποκατασταθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών κατασκευής). Η όχληση αυτή εκτιμάται ότι θα είναι ανεκτή για τους κατοίκους και 

επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. 

 

Επιπροσθέτως, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα (βλ. κεφάλαιο 10) για τον περαιτέρω περιορισμό 

ή την εξάλειψη της προκαλούμενης επιβάρυνσης στο ακουστικό περιβάλλον και των 

επιπτώσεών της στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Βέβαια, 

η προκαλούμενη αυτή επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να 

περιοριστεί περαιτέρω εφ’ όσον επιλεγεί η θαλάσσια διάθεση και κατ’ επέκταση η μεταφορά 

δια θαλάσσης και των προϊόντων εκσκαφής από τις εργασίες βυθοκορήσεων. 

 

Γενικά, η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος θα περιοριστεί στον χρόνο κατασκευής 

και θα είναι παροδική (το επίπεδο θορύβου θα αποκατασταθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών κατασκευής), ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφορία 

των οχημάτων και η πραγματοποίηση θορυβωδών εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των επί μέρους κατασκευαστικών εργασιών, η στάθμη 

παραγόμενου θορύβου από τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται αρκετά μικρότερη από 

την δυσμενή περίπτωση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών στη χερσαία περιοχή της 

μαρίνας, με ταυτόχρονη λειτουργία όλων των εργοταξιακών μηχανημάτων και σαφώς 

πλησιέστερα στα θεσμοθετημένα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού θορύβου (Π.Δ. 1180/81, 

Φ.Ε.Κ. 293/Α/1981). 

 

Τέλος, η κατασκευή της μαρίνας θα προκαλέσει τοπικά δονήσεις, που δεν θεωρούνται 

αξιόλογες και δεν θα προκαλέσουν κατολισθήσεις πρανών ή πτώσεις βράχων. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Στην ενότητα 6.5.6 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πηγές εκπομπής θορύβου κατά τη φάση 

λειτουργίας της μαρίνας. 

 

Γενικά, η λειτουργία της μαρίνας δεν αφορά σε δραστηριότητες που προκαλούν υψηλές 

στάθμες θορύβου. Εντούτοις, ενδέχεται να προκληθεί μικρής έντασης θόρυβος. Ειδικότερα: 

 

– Κατά τον πλου των σκαφών αναψυχής προς/ από τη μαρίνα και εντός της λιμενολεκάνης, 

λόγω της χαμηλής ταχύτητας πλεύσης και του τύπου των σκαφών, αλλά και της μικρής 

δυναμικότητας της, ο εκπεμπόμενος θόρυβος δε θα είναι ενοχλητικός στο ανθρωπογενές 
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περιβάλλον. Οι σύγχρονες μηχανές των σκαφών αναψυχής χαρακτηρίζονται από χαμηλού 

επιπέδου θόρυβο. 

 

– Η οδική κυκλοφορία (Ι.Χ. οχήματα των χρηστών/ επισκεπτών, ο πολύ μικρός αριθμός 

οχημάτων παροχής υπηρεσιών στα σκάφη και τα Ι.Χ. και δίκυκλα του προσωπικού της 

μαρίνας και ταξί) από/προς αλλά και στο εσωτερικό των χερσαίων εγκαταστάσεων της 

μαρίνας δεν αναμένεται να προκαλέσει επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος.  

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τόσο στην 

είσοδο όσο και στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, η χωροθέτηση ικανού 

αριθμού θέσεων στάθμευσης, καθώς και η προβλεπόμενη περιορισμένη οδική κυκλοφορία 

στο εσωτερικό της συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση της οδικής κυκλοφορίας και κατ’ 

επέκταση του θορύβου. 

 

- Οι δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη της μαρίνας που αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών της και τη χρήση των κτιριακών υποδομών (λειτουργία των μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, του χώρου αναμονής και γενικότερα της κυκλοφορίας και παρουσίας των 

επιβατών) χαρακτηρίζονται από χαμηλές στάθμες θορύβου. Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά 

στην ανέλκυση/ καθέλκυση μικρών σκαφών, αυτή εκτιμάται ότι θα γίνεται περιστασιακά, 

ενώ δεν αποτελεί πηγή υψηλής στάθμης θορύβου (αφορά μόνο στη λειτουργία του 

οχήματος έλξης του τρέιλερ). 

 

- Η παρουσία και οι δραστηριότητες των επιβατών των σκαφών και των επισκεπτών της 

μαρίνας (ανθρώπινες φωνές, μουσική κλπ) αφορά σε χαμηλές στάθμες θορύβου, ανάλογες 

με αυτές των λοιπών δραστηριοτήτων της περιοχής του έργου. 

 

Συμπερασματικά, κατά τη λειτουργία της μαρίνας ο προκαλούμενος θόρυβος δεν θα αποτελεί 

όχληση για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ούτε θα 

προκαλέσει ουσιαστική αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου. Παρόλα αυτά είναι δυνατό 

να ληφθούν ορισμένα μέτρα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια (βλ. ενότητα 10), 

προκειμένου να περιορισθεί στο ελάχιστο η προκαλούμενη ηχορύπανση. 

 

Γενικότερα, σημειώνεται ότι με βάση τα ανωτέρω και δεδομένης της ιδιαίτερα καλής 

υφιστάμενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής (βλ. ενότητα 8.11) είναι 

προφανές ότι η πιθανότητα υπέρβασης των θεσμοθετημένων οριακών τιμών που τίθενται από 

την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 1180/81, Φ.Ε.Κ. 293/Α/1981 και Κ.Υ.Α. 211773/27.04.2012 – 

Φ.Ε.Κ. 1367/Β/12) λόγω της λειτουργίας της μαρίνας είναι εξαιρετικά μικρή έως απίθανη. 

 

Τέλος, δεν προκαλείται παραγωγή και μετάδοση δονήσεων από τη λειτουργία της Μαρίνας 

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου. 
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9.12. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Η κατασκευή και εν γένει λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου δεν θα 

προκαλέσει επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

9.13. Επιπτώσεις στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8.13, οι επιπτώσεις της μαρίνας στα ύδατα 

αφορούν στα επιφανειακά μόνο ύδατα και κυρίως στα παράκτια-θαλάσσια, καθώς λόγω της 

φύσης των έργων δεν επηρεάζονται τα υπόγεια ύδατα. 

 

Φάση κατασκευής: 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων υδάτων κατά 

την κατασκευή λιμενικών έργων είναι αυτή καθεαυτή η κατασκευή τους, καθώς και τυχόν 

ύφαλες εκσκαφές για την εξασφάλιση του απαραίτητου ωφέλιμου βάθους. Δευτερεύουσας 

σημασίας πηγή επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι η μεταφορά στη θάλασσα, 

από τον άνεμο ή από τις εκπλύσεις της βροχής, σκόνης από τις εκτελούμενες χωματουργικές 

εργασίες, καθώς και υπολειμμάτων καυσίμων/ λιπαντικών από τα μηχανήματα και υλικών 

κατασκευής. Συγκεκριμένα: 

 

• Αυτή καθεαυτή η κατασκευή των έργων έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση της 

συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στη στήλη του νερού και κατ’ επέκταση την 

αύξηση της θολερότητας. Η επίπτωση αυτή δεν είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενώ 

παράλληλα η διαύγεια του νερού αποκαθίσταται πλήρως και σύντομα μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών. 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από αυτή 

καθεαυτή την κατασκευή των λιμενικών έργων θα είναι περιορισμένη σε έκταση (στην 

περιοχή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας και σε μικρή ακτίνα γύρω από τη θέση κάθε 

έργου) και σε διάρκεια κατά τη φάση της κατασκευής, περιορίζοντας έτσι σε σημαντικό 

βαθμό χωρικά και χρονικά την προκαλούμενη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων στη στήλη 

του νερού. 

 

• Οι ύφαλες εκσκαφές για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων συνεπάγονται 

επαναιώρηση του λεπτόκοκκου ιζήματος και γενικότερη ανάδευση του πυθμενικού υλικού, 

με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της οργανικής 

ύλης. Η αύξηση της συγκέντρωσης της οργανικής ύλης προκαλεί αύξηση του βιοχημικά 

απαιτούμενου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συγκέντρωση διαλυμένου 

οξυγόνου στην στήλη του νερού και το ίζημα. Η αλλοίωση αυτή της ποιότητας του νερού 
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είναι προσωρινή, καθώς το αιωρούμενο πυθμενικό υλικό κατακάθεται σε αρκετά σύντομο 

χρόνο μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις εργασίες 

βυθοκόρησης θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε έκταση και ένταση, δεδομένου ότι οι 

ύφαλες εκσκαφές είναι εξαιρετικά μικρού όγκου (της τάξης των 7.900m3) και περιορίζονται 

εντός των στενών ορίων της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας για την ασφαλή έδραση των 

λιμενικών έργων και την τοπική αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών. Συνεπώς, η 

προαναφερθείσα περιορισμένη χωρική εξάπλωση των βυθοκορήσεων, σε συνδυασμό και 

με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάχυσης του αιωρούμενου 

υλικού σε παρακείμενες θαλάσσιες εκτάσεις (βλ. κεφάλαιο 10), συμβάλλει ουσιαστικά στην 

καθοριστική μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις κατασκευαστικές 

εργασίες. Εξάλλου, λόγω της καλής οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος 

στην περιοχή μελέτης, οι προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις από την ανάδευση 

πυθμενικού υλικού μειώνονται περαιτέρω, καθώς εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

ανάδευσης ρυπογόνων ουσιών. 

 

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε αφενός να περιορισθούν στο ελάχιστο δυνατό οι 

(αναπόφευκτες) επιπτώσεις στην περιοχή των ύφαλων εκσκαφών και αφετέρου να 

αποτραπεί η επέκταση των επιπτώσεων αυτών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τα μέτρα 

αυτά που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα - από την επιλογή της μεθόδου εκσκαφής και τη 

χρήση μέσων περιορισμού της ρύπανσης, έως την ασφαλή διάθεση των προϊόντων της 

βυθοκόρησης - περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10. 

 

• Όσον αφορά σε ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων από τα κατασκευαστικά 

μηχανήματα ή σε ατυχηματική απόπλυση υπολειμμάτων των υλικών κατασκευής, ενδέχεται 

να υπάρξουν μικροπροβλήματα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής. Εντούτοις, εκτιμάται 

ότι στην υπό μελέτη περίπτωση αυτά τα κρούσματα ατυχηματικής ρύπανσης αφορούν σε 

μικροποσότητες ρυπαντών και δεν θα έχουν ουσιαστική αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα προκαλέσει αναπόφευκτα 

επιβάρυνση στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία όμως θα είναι 

περιορισμένης χρονικής και χωρικής έκτασης, ενώ είναι δυνατόν να περιοριστεί περαιτέρω με 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η ποιότητα του θαλάσσιου νερού θα αποκατασταθεί πλήρως σε 

αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. 
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Όσον αφορά στην προτεινόμενη θαλάσσια διάθεση των προϊόντων εκσκαφής θαλάσσιου 

πυθμένα (υλικών βυθοκόρησης για έδραση των λιμενικών έργων και εκβάθυνσης 

λιμενολεκάνης για εξασφάλιση ωφέλιμου βάθους τοπικά, εφόσον προκύψει κάποια ποσότητα 

που κριθεί μη αξιοποιήσιμη για τις απαιτούμενες επιχώσεις του έργου και από τις αναλύσεις 

που θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν περιέχουν φορτία 

ρυπαντών - βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο) επισημαίνονται τα εξής: 

 

• Η θαλάσσια διάθεση των υλικών αυτών αναπόφευκτα επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Η επιβάρυνση αυτή αφορά κυρίως στη θέση διάθεσης και εξασθενεί ακτινωτά γύρω από 

αυτή. Συγκεκριμένα, με την διάθεση των βυθοκορημάτων αυξάνεται προσωρινά η 

συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικής ύλης στη στήλη του νερού. Όπως 

προαναφέρθηκε, η αύξηση της συγκέντρωσης της οργανικής ύλης προκαλεί αύξηση του 

βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συγκέντρωση 

διαλυμένου οξυγόνου στην στήλη του νερού και το ίζημα, με προφανείς αρνητικές 

επιπτώσεις για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή διάθεσης. Η αλλοίωση αυτή 

της ποιότητας του νερού είναι προσωρινή, καθώς η διαύγεια της στήλης του νερού 

αποκαθίσταται σταδιακά με την καθίζηση των βυθοκορημάτων. 

 

• Επιπροσθέτως, με την απόθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων καταστρέφονται μεν 

προσωρινά οι βενθικοί και λοιποί θαλάσσιοι οργανισμοί που ζουν στον πυθμένα (όχι όμως 

τα ψάρια και τα αρθρόποδα που μπορούν να κινούνται γρήγορα), ωστόσο μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το νέο πυθμενικό στρώμα επαναποικίζεται και 

δημιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναμη με την αρχικά καταστραφείσα. Συνεπώς, η 

θαλάσσια διάθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων δε δημιουργεί ανεπανόρθωτα 

οικολογικά προβλήματα. 

 

• Στην υπό μελέτη περίπτωση, η διάθεση των βυθοκορημάτων θα προκαλέσει αλλοίωση της 

ποιότητας του νερού στην περιοχή διάθεσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως ότου 

καθιζάνει το σύνολο των βυθοκορημάτων) λόγω της αρκετά μικρής ποσότητάς τους. 

Επίσης, οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την αλλοίωση αυτή θα είναι 

αντιστρέψιμες. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την «Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων από 

την υλοποίηση των έργων βελτίωσης της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου στο 

Υδάτινο Σύστημα στα πλαίσια των προβλέψεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» που διενεργήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας Μ.Π.Ε. (βλ. Παράρτημα 16.8), η κατασκευή των νέων έργων θα 

επιφέρει στο παράκτιο ΥΣ «Ακτές Σύρου» υδρομορφολογική αλλοίωση αξιολογούμενη στην 

τάξη «1», ήπια δηλαδή τροποποίηση που δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα του 

ΥΣ να πετύχει την «καλή κατάσταση» στα πλαίσια των στόχων που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
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Για την τάξη αξιολόγησης «1» το ΥΣ θεωρείται ότι παραμένει σε σχεδόν φυσική κατάσταση 

(αναφοράς) έπειτα από την υλοποίηση του έργου.  

 

Φάση λειτουργίας: 

Η λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να επηρεάσει δυσμενώς το θαλάσσιο 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής με δύο κυρίως τρόπους: 

 

• τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της ανανέωσης των νερών του τουριστικού λιμένα, που 

μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού και μείωση του διαλυμένου στο 

θαλάσσιο νερό οξυγόνου στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και 

• μια σειρά δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

 

Είναι έτσι δυνατό να προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και των 

ιζημάτων και κατ' επέκταση να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για το θαλάσσιο 

οικοσύστημα, αλλά ακόμη και για την ευχάριστη παραμονή των επιβαινόντων στα σκάφη και 

των επισκεπτών του τουριστικού λιμένα (αντιαισθητική εικόνα λιμενολεκάνης, άσχημη οσμή 

κλπ.). 

 

Στην περίπτωση της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι, ο σχεδιασμός του έργου επιτρέπει την 

ανανέωση των υδάτων και κατ’ επέκταση συντελεί στη διατήρηση της ποιότητας τους, οπότε 

η ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης θα παραμείνει ικανοποιητική -αντίστοιχη με τη 

σημερινή δηλαδή. Συνεπώς, κατά τη λειτουργία της μαρίνας δε θα υπάρξει περιορισμός της 

θαλάσσιας κυκλοφορίας και μείωση του ρυθμού ανανέωσης των υδάτων ο οποίος δύναται να 

προκαλέσει εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού και ουσιαστική μείωση του διαλυμένου στο 

θαλάσσιο νερό οξυγόνου. Έτσι, ακόμη και κατά την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο, οπότε 

παρατηρείται στρωμάτωση των νερών και μικρότερη ανανέωση των υδάτων, εκτιμάται ότι δε 

θα δημιουργηθούν τοπικά φαινόμενα ευτροφισμού (αυξημένα επίπεδα θρεπτικών αλάτων, 

περιορισμένη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου) ή ανοξικές συνθήκες στο εσωτερικού της 

λιμενολεκάνης.  

 

Συνεπώς, η λειτουργία της μαρίνας δεν πρόκειται να επιδεινώσει τη σημερινή εικόνα της 

ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής όσον αφορά στην κυκλοφορία και την ανανέωση των υδάτων. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες καταστάσεις/ δραστηριότητες ατυχηματικού – 

περιστασιακού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση των υδάτων, καθώς και 

οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον: 

 

• Η ατυχηματική απόρριψη λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα μπορεί να 

προκαλέσει οργανική ρύπανση. Ο εμπλουτισμός των νερών με οργανική ύλη και θρεπτικά 
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άλατα μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα θαλάσσιου ευτροφισμού, όπως αύξηση της 

πρωτογενούς παραγωγικότητας, αύξηση του απαιτούμενου για τις βιοχημικές διαδικασίες 

οξυγόνου (BOD), καθώς και ανάπτυξη βακτηρίων ή άλλων μικροοργανισμών. 

 

• Η πιθανή ατυχηματική διαρροή από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, 

λιπαντικών και σεντινόνερων, καθώς και διαρροή καυσίμων από το σταθμό 

ανεφοδιασμού, αποτελεί σοβαρή αιτία υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

καθώς προκαλεί ρύπανση από πετρελαιοειδή ή άλλες χημικές ενώσεις. Τα πετρελαιοειδή 

δημιουργούν στην επιφάνεια της θάλασσας ένα λεπτό στρώμα ("φιλμ"), το οποίο 

παρεμποδίζει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη διάχυση του οξυγόνου. Η 

μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου. 

Παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις έχει η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από εκτεταμένη 

διαρροή καυσίμων. 

 

• Η ατυχηματική απόρριψη στερεών αποβλήτων στη θάλασσα (marine debris), αποτελεί 

πρόβλημα τόσο αισθητικής υποβάθμισης του θαλάσσιου χώρου του τουριστικού λιμένα, 

όσο και υποβάθμισης της ποιότητας των νερών. 

 

• Η χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων στα σκάφη αναψυχής, και ειδικά αυτών που περιέχουν 

ενώσεις κασσιτέρου (Tributyltin, TBT), προκαλεί αύξηση των επιπέδων τοξικότητας στο 

θαλάσσιο νερό, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για την θαλάσσια ζωή. Σημειώνεται 

ότι ειδικά για τα μικρότερου μεγέθους σκάφη αναψυχής η χρήση αυτών των ουσιών έχει 

πλέον απαγορευτεί. 

 

• Η μηχανική ανάδευση του πυθμένα από τις έλικες και τις άγκυρες των σκαφών έχει σαν 

συνέπεια τη φθορά των επιβενθικών εδραίων οργανισμών και την παράσυρση των 

αμμωδών και ιλυωδών στοιχείων του πυθμένα. Η επίπτωση αυτή είναι ωστόσο τοπικού 

χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται συνολική υποβάθμιση της βενθικής βιοκοινότητας. 

Επιπροσθέτως, λόγω των προβλεπόμενων μόνιμων αγκυροβολίων για την πρόσδεση 

των σκαφών, τα σκάφη δεν θα χρησιμοποιούν άγκυρα στον χώρο της μαρίνας. 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η πιθανότητα εμφάνισης δραστηριοτήτων ατυχηματικού – 

περιστασιακού χαρακτήρα είναι πολύ μικρή και τα παραπάνω πιθανά προβλήματα ρύπανσης 

του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων θα είναι σπανιότερα, αποσπασματικού χαρακτήρα και 

μικρής έντασης, και κατ’ επέκταση εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν αισθητή υποβάθμιση της 

ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ακόμη, όπως προαναφέρθηκε, η ανανέωση των 

υδάτων της μαρίνας θα είναι ικανοποιητική, με συνέπεια να μειώνεται ο κίνδυνος τοπικής 

ρύπανσης. 
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Ειδικά για τις εργασίες υδροβολής που θα πραγματοποιούνται στους χώρους της χερσαίας 

απόθεσης και συντήρησης σκαφών (βλ. ενότητα 6.5.1), δεδομένου ότι θα γίνονται επί 

διαμορφωμένης μη περατής επιφάνειας, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα 

προϊόντα της υδροβολής να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με άρτιο περιβαλλοντικά 

τρόπο και επιπλέον θα γίνεται επαναχρησιμοποίηση του καθαρού νερού που θα προκύπτει 

από την ως άνω επεξεργασία, δεν θα υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτων.  

 

Από την άλλη πλευρά, βασικός λειτουργικός στόχος των σύγχρονων μαρινών, όπως η υπό 

εξέταση μαρίνα ύστερα από την υλοποίηση των έργων, είναι η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος από πηγές ρύπανσης που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη 

ναυσιπλοΐα σκαφών αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, υφαλοχρώματα, έλαια μηχανών, 

εκπλύσεις χερσαίας ζώνης απόθεσης σκαφών κλπ.), γεγονός που έχει σημαντική θετική 

επίπτωση στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στην άμεση αλλά και την ευρύτερη περιοχή. 

Με την παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλες τις κατηγορίες σκαφών 

αναψυχής (συλλογή και ορθή διάθεση καταλοίπων – λυμάτων και ελαιωδών, πρόσδεση 

σκαφών με χρήση μόνιμων αγκυροβολίων και όχι χρήση άγκυρας, εφοδιασμός με καύσιμα σε 

συγκεκριμένο σημείο πρόσδεσης, περιορισμός στη χρήση των μηχανών των σκαφών με την 

παροχή ρεύματος στη θέση ελλιμενισμού κλπ.), η μαρίνα θα συμβάλει στον περιορισμό της 

πίεσης που ασκεί ο θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Σημειώνεται ότι στη Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Σύρου θα λειτουργεί εγκατάσταση παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων από τα σκάφη (βλ. ενότητα 6.5.8), με αποτέλεσμα να περιορίζεται 

σε σημαντικό βαθμό ο κίνδυνος ρύπανσης από ορισμένες από τις προαναφερθείσες 

δραστηριότητες στον χώρο της μαρίνας. Επίσης, θα εφαρμοστεί Σχέδιο Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων από τα σκάφη το οποίο βρίσκεται υπό διαδικασία έγκρισης, είτε θα 

καταρτιστεί και εγκριθεί αρμοδίως με ευθύνη του φορέα του έργου εφόσον κριθεί αναγκαίο (βλ. 

ενότητα 6.5.8), συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό του κίνδυνου ρύπανσης από 

ορισμένες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες στον χώρο της μαρίνας. 

9.14. Επιπτώσεις σχετικές με τις κυματικές συνθήκες, τα ωκεανογραφικά 

χαρακτηριστικά και τα ακτομηχανικά φαινόμενα 

Η κατασκευή και η λειτουργία της μαρίνας δεν θα επηρεάσει τα κυματικά και ωκεανογραφικά 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Ο προσήνεμος και ο υπήνεμος μώλος θα 

παρέχουν προστασία από τους κυματισμούς στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.  
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Όσον φορά, στο ρέμα που εκβάλλει δυτικά του υπήνεμου μώλου της μαρίνας, η παροχή του 

σε φερτά δεν είναι μεγάλη και δε δημιουργεί κίνδυνο επιχώσεων εντός της λιμενολεκάνης της 

μαρίνας δεδομένης και της προτεινόμενης διάταξης του υπήνεμου μώλου της μαρίνας. 

9.15. Επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 

ατυχημάτων ή καταστροφών 

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα αυξάνει τις πιθανότητες ατυχηματικής και λειτουργικής ρύπανσης 

λόγω πυρκαγιάς, προσαράξεων, συγκρούσεων και βυθίσεων πλοίων. Η ναυτιλία 

δραστηριοποιείται μέσα σε ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας και προστασίας του 

θαλασσίου περιβάλλοντος (SOLAS, MARPOL 75/78, SOPEP, IDG code), όπως επίσης και 

στα πλαίσια του ISO/ISM κώδικα ποιοτικής διαχείρισης της ναυτιλίας. Ήδη οι αυξημένες 

αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών για ελέγχους των πλοίων που χρησιμοποιούν λιμενικές 

εγκαταστάσεις, έχουν συμβάλει στη μείωση των περιστατικών ατυχηματικής ή λειτουργικής 

ρύπανσης (βλ. ενότητα 6.7). Η υπό εξέταση μαρίνα σχετίζεται με ιδιαίτερα ήπιας μορφής 

ναυτιλιακή δραστηριότητα (σκάφη αναψυχής μεσαίου μεγέθους μήκους κυρίως και λιγότερα 

μεγαλύτερου μεγέθους). Κατά συνέπεια οι πιθανότητες ατυχηματικής και λειτουργικής 

ρύπανσης λόγω ναυτικού ατυχήματος είναι μειωμένες. Επιπροσθέτως, τυχόν ατυχηματική ή 

λειτουργική ρύπανση θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένης έκτασης και έντασης, ενώ δεν θα 

επιφέρει καταστροφή. 

 

Ειδικότερα, η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από διαρροή κατά τον ανεφοδιασμό των σκαφών 

ή από ατύχημα στον προβλεπόμενο σταθμό καυσίμων, αλλά ακόμη και από την πιθανή 

ατυχηματική διαρροή από τα σκάφη εντός της λιμενολεκάνης, αποτελεί αιτία υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος της λιμενολεκάνης της μαρίνας. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις της 

θαλάσσιας ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής καυσίμων μπορούν να περιοριστούν σε 

σημαντικό βαθμό και ως προς τη χωρική τους εξάπλωση, αλλά και ως προς τη χρονική τους 

διάρκεια με την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης. Τυχόν 

περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή των έργων αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του 

«Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής κατ’ εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.2252/1994 - Φ.Ε.Κ. 192/Α/18.11.1994, Ν.3100 - Φ.Ε.Κ. 

20/Α/29.012003 και Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 6/Α/21.01.2002), το οποίο θα ενημερωθεί και θα εγκριθεί 

αρμοδίως για την πρόβλεψη τυχόν περιστατικών που σχετίζονται με τη λειτουργία της μαρίνας 

εφόσον κριθεί αναγκαίο (βλ. ενότητα 6.5.9). Σημειώνεται ότι η χωρητικότητα των δεξαμενών 

καυσίμου που θα διαθέτει ο σταθμός καυσίμων της υπό εξέταση μαρίνας, αλλά και αυτή των 

ελλιμενιζόμενων σκαφών δεν θα είναι μεγάλη περιορίζοντας περαιτέρω τις επιπτώσεις τυχόν 

ατυχηματικής διαρροής. Κατά συνέπεια τυχόν ατυχηματική διαρροή καυσίμου δεν θα 

αποτελέσει σοβαρό ατύχημα, ενώ δεν θα επιφέρει καταστροφή.  
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Σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω της 

κλιματικής αλλαγής (βλ. ενότητα 8.15), αυτό θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα το υπό μελέτη 

έργο κατ’ αντιστοιχία με τις λοιπές λιμενικές υποδομές του Κεντρικού Αιγαίου. Ενδέχεται 

λοιπόν να επηρεαστεί η λειτουργία της λόγω της ανόδου της στάθμης αυτής καθαυτής (της 

τάξης του 0,43m μέχρι το έτος 208079), αλλά και λόγω της παρατηρούμενης εντατικοποίησης 

των ακραίων καιρικών φαινομένων 80 . Για τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν των 

επιπτώσεων αυτών στη μαρίνα, έχει ληφθεί υπ’ όψη στο σχεδιασμό του έργου τόσο η επιλογή 

κατάλληλης στάθμης κυκλοφορίας των παραλιακών κρηπιδωμάτων (+1,10m από Μ.Σ.Θ.), 

όσο και ο ενισχυμένος σχεδιασμός του συνόλου των λιμενικών έργων προστασίας για την 

αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων (στάθμη στέψης στους μώλους +1,30m).  

 

Συνολικά, οι υπό εξέταση υποδομές της μαρίνας και η λειτουργία αυτών δεν σχετίζονται με 

κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών, όπως άλλωστε αυτές παρουσιάζονται στην 

υπ’ αριθ. 172058/2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 354/Β/17.02.2016) περί καθορισμού κανόνων, μέτρων 

και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις 

ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2012/18/ΕΕ. 

9.16. Σύνοψη επιπτώσεων σε πίνακες 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά υπό μορφή πινάκων το σύνολο των επιπτώσεων από 

την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού και την εν συνεχεία λειτουργία 

της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, βάσει των αναφερθέντων στις 

προηγούμενες ενότητες. Η σύνοψη αυτή παρουσιάζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων 

σύμφωνα με τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 

– Χαρακτήρας (Θετική, Αρνητική, Ουδέτερη) 

– Ένταση (Ασθενής, Μέτρια, Ισχυρή) 

– Έκταση (Τοπική, Ευρύτερη περιοχή) 

– Διάρκεια (Βραχυχρόνια, Βραχυχρόνια – Επαναλαμβανόμενη, Μακροχρόνια) 

– Πολυπλοκότητα (Άμεση, Έμμεση) 

– Δυνατότητα αντιμετώπισης με την εφαρμογή μέτρων (Αντιμετωπίσιμη, Μερικώς 

αντιμετωπίσιμη, Μη αντιμετωπίσιμη) 

– Συνεργιστική δράση 

 
79 διαΝΕΟσις (Ιούνιος 2017). «Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ανάπτυξη». 
https://www.dianeosis.org/ 
80 IPCC, Intergovernmental panel on climate change (2018). «Global Warming of 1.5oC0». WMO, 
UNEP. 
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Στους πίνακες σύνοψης επιπτώσεων που ακολουθούν χρησιμοποιείται χρωματική κλίμακα, 

στην οποία το θετικό άκρο του εύρους διακύμανσης απεικονίζεται με αποχρώσεις του 

πράσινου, η ενδιάμεση κατάσταση με αποχρώσεις του κίτρινου και το αρνητικό άκρο με 

αποχρώσεις του κόκκινου. 
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Αναφέρεται ο α/α 
της επίπτωσης με 
την οποία υπάρχει 

συνέργεια 

1. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

2. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

3. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

4. Φυσικό περιβάλλον – χερσαία οικοσυστήματα, χλωρίδα και πανίδα 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

5. Φυσικό περιβάλλον - θαλάσσια οικοσυστήματα Χλωρίδα και Πανίδα 

Φάση κατασκευής   ()            13 

Φάση λειτουργίας   ()            13 

6. Ανθρωπογενές περιβάλλον – χρήσεις γης & διάρθρωση και λειτουργίες 

Φάση κατασκευής   ()            2 

Φάση λειτουργίας            - - - 8 
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ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ: …: Άμεση επίπτωση        (…): Έμμεση επίπτωση 

7. Ανθρωπογενές περιβάλλον – πολιτιστική κληρονομιά 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

8. Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

Φάση κατασκευής            - - -  

Φάση λειτουργίας            - - -  

9. Τεχνικές Υποδομές 

Φάση κατασκευής               6 

Φάση λειτουργίας            - - - 8 

10. Ποιότητα αέρα 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας   ()             

11. Θόρυβος και δονήσεις 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

12. Επιφανειακά ύδατα – ποτάμια, λίμνες και μεταβατικά ύδατα 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

13. Επιφανειακά ύδατα – παράκτια και θαλάσσια ύδατα 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας   ()             

14. Ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                

15. Κυματικές συνθήκες, ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά και ακτομηχανικά φαινόμενα 

Φάση κατασκευής                

Φάση λειτουργίας                
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.1. Γενικά 

Στην παρούσα ενότητα προτείνονται μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση των σημαντικών 

δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία της Μαρίνας στη 

θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου. Συγκεκριμένα περιγράφονται αναλυτικά τα πρόσθετα μέτρα 

(πέραν εκείνων που είχαν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό των έργων) τα οποία στοχεύουν:  

 

– στην πρόληψη – αποφυγή των επιπτώσεων, 

– στη μείωση – ελαχιστοποίηση της έντασης και έκτασης των επιπτώσεων, και 

– στην αποκατάσταση των επιπτώσεων. 

 

Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν σε όλες τις φάσεις του έργου/ δραστηριότητας (σχεδιασμού, 

κατασκευής, λειτουργίας και τυχόν παύσης λειτουργίας). 

10.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

(βλ. ενότητα 9.2), δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτό. 

Εντούτοις, τα μέτρα που παρουσιάζονται στη συνέχεια στον τομέα της ποιότητας του αέρα (βλ. 

ενότητα 10.9) σχετικά με τη λειτουργία των μηχανημάτων εργοταξίου κατά τη φάση 

κατασκευής, καθώς και τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών και το σύστημα θέρμανσης/ 

ψύξης των κτιριακών υποδομών κατά τη φάση λειτουργίας, θα συμβάλουν θετικά και στον 

περαιτέρω περιορισμό των επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. 

10.3. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οπτική 

ρύπανση που προκαλείται από την προσωρινή υποβάθμιση του τοπίου από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την αποφυγή περιττών 

επιβαρύνσεων και αλλοιώσεων του τοπίου. Γενικά, η άρτια εκτέλεση του συνόλου των 

εργασιών, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των προσωρινά κατειλημμένων χώρων 

(εργοτάξιο, χώροι εναπόθεσης υλικών κατασκευής κλπ.), θα εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο την αρμονική ένταξη του έργου στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

απαγορευθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των ορίων των προβλεπόμενων για την 
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υλοποίηση των έργων χώρων, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει περαιτέρω υποβάθμιση της 

αισθητικής και αλλοίωση του τοπίου (απόρριψη άχρηστων υλικών, στάθμευση μηχανημάτων 

κλπ.). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου του έργου να 

γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων του εργοταξίου, ενώ όλα τα υπολείμματα και τα 

άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να διατεθούν κατάλληλα. 

 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά από την εν γένει λειτουργία της μαρίνας (βλ. ενότητα 9.3), δεν κρίνεται 

αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτό. Βέβαια, για τη διασφάλιση και 

διατήρηση της καλής αισθητικής ποιότητας του χώρου της μαρίνας κατά τη λειτουργία της, 

ιδιαίτερης σημασίας είναι η τήρηση των ακολούθων: 

 

– Συστηματική συντήρηση των λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων και των υπαίθριων 

χώρων (κτιριακοί χώροι και περιβάλλοντες χώροι, κρηπιδώματα, δίκτυα παροχών κλπ.). 

– Διατήρηση της καθαριότητας, τόσο της χερσαίας όσο και της θαλάσσιας ζώνης. 

– Μέριμνα για την διατήρηση της καλής ποιότητας των υδάτων της λιμενολεκάνης. 

– Τακτική άρδευση και συντήρηση των προβλεπόμενων χώρων πρασίνου στη μαρίνα. 

– Επιβολή της τάξης στους χώρους στάθμευσης και αυστηρή απαγόρευση της άναρχης 

στάθμευσης σε διάφορα σημεία της μαρίνας. 

 

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι η ακριβής εκτίμηση του αισθητικού αποτελέσματος του έργου 

μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν εκ των υστέρων πρόσθετες αισθητικές παρεμβάσεις, ειδικά σε σημεία του 

έργου όπου πιθανώς θα κριθεί ότι υπάρχει κάποια υποβάθμιση της ποιότητας του τοπίου. 

Στην περίπτωση αυτή η όποια παρέμβαση θα πρέπει να γίνει μετά από την εκπόνηση σχετικής 

μελέτης. 

10.4. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά (βλ. ενότητα 9.4), γενικά δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων 

στον τομέα αυτόν. 

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στον εργοταξιακό χώρο για την κατασκευή των υπό εξέταση έργων 

συνιστάται η λήψη των ακόλουθων προληπτικών μέτρων ώστε να αποφεύγονται κρούσματα 

υποβάθμισης και ρύπανσης των εδαφών: 
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– κατάλληλη οργάνωση και άρτια λειτουργία του εργοταξιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένης 

της κατάλληλης αποθήκευσης των υλικών (έτσι ώστε να μην προκαλείται συμπίεση του 

εδάφους ή ρύπανσης αυτού από εκπλύσεις) 

– αποφυγή απομάκρυνσης της βλάστησης 

– σωστός χρονικός προγραμματισμός των έργων 

– απαγόρευση της απόρριψης στον χερσαίο και τον θαλάσσιο χώρο καυσίμων, λιπαντικών, 

υπολειμμάτων υλικών κατασκευής κλπ. 

 

Τέλος, συνίσταται η λήψη μέτρων κατά τις εκσκαφές για την αποφυγή πτώσεων πρανών λόγω 

του χαρακτήρα του μεγαλύτερου τμήματος της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. 

10.5. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (βλ. ενότητα 9.5), 

γενικά δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων σε ό,τι αφορά στα χερσαία 

οικοσυστήματα και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα, καθώς και την ορνιθοπανίδα.  

 

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη θαλάσσια 

χλωρίδα και πανίδα, επισημαίνονται τα εξής: 

 

Φάση κατασκευής: 

Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο μορφολογικό και 

τοπιολογικό περιβάλλον, στην ποιότητα του αέρα και στο ακουστικό περιβάλλον (βλ. ενότητες 

10.3, 10.9 και 10.10, αντίστοιχα) κατά τη φάση κατασκευής θα συμβάλουν θετικά και στον 

περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης όχλησης στο φυσικό περιβάλλον συνολικά. Επίσης, 

κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και κατεδαφίσεων κτιρίων στη χερσαία ζώνη, θα 

γίνεται διαβροχή των διατηρούμενων εκτάσεων πρασίνου, προκειμένου να απομακρύνεται η 

σκόνη από το φύλλωμα των φυτών, ενώ επίσης θα γίνεται διαβροχή των αποθηκευμένων 

λεπτόκοκκων υλικών κατασκευής, καθώς και των προσωρινά αποθηκευμένων προϊόντων 

χερσαίων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων. 

 

Ιδιαίτερης σημασίας για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές 

εργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, είναι η κατά το 

δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των έργων, καθώς και η επιλογή κατάλληλων χρονικών 

περιόδων για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών έτσι ώστε η προκαλούμενη όχληση να 

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό. Επίσης, τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στα ύδατα (βλ. ενότητα 10.12) κατά τη φάση κατασκευής είναι καθοριστικής 

σημασίας και για την αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. 
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Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή των έργων δεν αναμένεται να επηρεάσει το είδος του 

θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica που εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από τα 

έργα προστασίας της μαρίνας και εντός της θαλάσσιας ζώνης αυτής, ούτε να διαταράξει την 

οικολογική ισορροπία των λιβαδιών Ποσειδωνίας της ευρύτερης περιοχής.  

 

Επιπλέον, σημαντικό μέτρο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι η χρήση 

σύγχρονου εξοπλισμού για τη συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών (ειδικά πλωτά 

φράγματα, όπως debris containment booms, siltation curtains, air bubble curtains, dividing 

screens κλπ.) κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών στα εξωτερικά λιμενικά έργα, τα 

οποία να είναι εμφανή και αντιληπτά από τους θαλάσσιους θηρευτές ώστε να μην κινδυνεύουν 

να εμπλακούν σε αυτά) με σκοπό να μην επηρεάζεται από τις εργασίες κατασκευής η ποιότητα 

και η διαφάνεια του νερού σε μεγάλη απόσταση, αλλά και να μην επικάθονται στερεά υλικά σε 

μεγάλη έκταση του θαλάσσιου πυθμένα. Με το μέτρο αυτό προστατεύονται τα γειτονικά στην 

περιοχή του έργου ενδιαιτήματα, ενώ τα είδη θαλάσσιας πανίδας της ευρύτερης περιοχής 

παραμένουν σε απόσταση από την περιοχή κατασκευής των έργων. 

 

Επίσης, προκειμένου να μειωθεί η όχληση στην ορνιθοπανίδα της περιοχής συνιστάται η 

χρήση μηχανημάτων με μειωμένες στάθμες θορύβου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 

Τέλος, για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων, ο εργοταξιακός χώρος θα πρέπει να διαθέτει 

σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά (π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά 

προϊόντα, πριονίδι, κ.α.). 

 

Φάση λειτουργίας: 

Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων στα ύδατα (βλ. ενότητα 10.12) 

είναι καθοριστικής σημασίας και για την αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στα 

θαλάσσια οικοσυστήματα. Σημαντικότερη είναι η απαγόρευση απόρριψης στη θάλασσα υγρών 

και στερεών αποβλήτων και η διάθεση των αποβλήτων των σκαφών σύμφωνα με το «Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.8). Επίσης, ιδιαίτερης 

σημασίας είναι η ετοιμότητα του φορέα διαχείρισης της μαρίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (τεχνικά μέσα και εξοπλισμός όπως 

πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) και η αυστηρή εφαρμογή του 

«Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (βλ. ενότητα 6.5.9). 

 

Ακόμη: 

• Όσον αφορά στον σταθμό ανεφοδιασμού (όπου οι μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης 

καυσίμων θα είναι τοποθετημένες σε κατασκευή από σκυρόδεμα ώστε σε περίπτωση 
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διαρροής να μην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος) θα πρέπει να 

προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες διατάξεις για την αποφυγή διαρροών και κινδύνου 

πυρκαγιάς, ενώ θα πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση της εγκατάστασης. Το δίκτυο 

καυσίμων θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για πιθανές διαρροές, κυρίως λόγω 

διαστολών κατά τη θερινή περίοδο. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος και 

συντήρηση των μεταλλικών δεξαμενών (κυρίως για πιθανά προβλήματα διάβρωσης), 

καθώς και αντικατάσταση των δεξαμενών που εμφανίζουν φθορές. 

 

• Για τον περιορισμό την φθοράς των επιβενθικών εδραίων οργανισμών από τη μηχανική 

ανάδευση του πυθμένα από τις άγκυρες των σκαφών θα τοποθετηθούν μόνιμα 

αγκυροβόλια στις θέσεις πρυμνοδέτησης των σκαφών, προκειμένου να μη γίνεται 

χρήση άγκυρας. 

 

• Στην επιτυχή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και 

κατ’ επέκταση προστασίας των οικοσυστημάτων μπορεί να συμβάλει και η 

ευαισθητοποίηση των χρηστών και επισκεπτών της μαρίνας. Στην κατεύθυνση αυτή 

προτείνεται η ενημέρωση του κοινού (με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και 

απαγορευτικών σημάτων κλπ.) που θα αφορά τόσο στην παρουσίαση των πιθανών 

δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

συνεισφέρει ο καθένας στην αποτροπή τους. 

 

• Τα μέτρα που προτείνονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και 

των εδαφών στην παρούσα ενότητα έχουν έμμεση θετική επίπτωση τη διατήρηση των 

φυσικών χαρακτηριστικών και των ενδιαιτημάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Επισημαίνεται ότι τα έργα της μαρίνας (προσφέρουν την δυνατότητα δημιουργίας νέων 

μικροπεριβαλλόντων, όπου είναι δυνατό να αναπτυχθούν υγιή παράκτια 

οικοσυστήματα. 

10.6. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον (βλ. ενότητα 

9.6), κατά τη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων αναβάθμισης της μαρίνας αν και δεν 

θα υπάρξουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα μείωσης της 

έντασης και έκτασης, αλλά και αποφυγής των επιπτώσεων αυτών: 

 

• Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό και 

ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής (βλ. ενότητες 10.9 και 10.10 αντίστοιχα) 

θα συμβάλουν θετικά και στον περιορισμό της προκαλούμενης όχλησης στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον και τις γειτονικές χρήσεις. 
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• Ο περιορισμός του όγκου των εκτελούμενων εργασιών, καθώς και μεταφοράς υλικών και 

καταλοίπων, κατά τη διάρκεια της αιχμής της θερινής περιόδου θα συντελέσει στη μείωση 

της πιθανότητας όχλησης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και ιδίως των 

εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή κατά την «ευαίσθητη» 

αυτή περίοδο.  

 

• Η ορθή οργάνωση και η άρτια λειτουργία του εργοταξιακού χώρου, καθώς και η κατάληψη 

από αυτόν της μικρότερης δυνατής έκτασης, θα συμβάλουν περαιτέρω στον περιορισμό 

της προκαλούμενης όχλησης στις ανθρωπογενείς λειτουργίες της περιοχής και της 

προσωρινής οπτικής ρύπανσης που προκαλείται. Επίσης, η περίφραξη του εργοταξιακού 

χώρου και των χώρων εργασιών προτείνεται να γίνει με καλαίσθητο τρόπο, έτσι ώστε να 

περιοριστεί η προσωρινή αλλοίωση της εικόνας της περιοχής. 

 

• Εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του άρθρου 4 εδάφιο 1στ του από 13.08.2018 Π.Δ 

αναφορικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Τέλος, σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον (βλ. 

ενότητα 9.6), κατά τη φάση λειτουργίας της μαρίνας θα υπάρξουν ουσιαστικά θετικές 

επιπτώσεις και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτόν. 

10.7. Αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων (βλ. ενότητα 9.7), κατά 

τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων αν και δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αρνητικές 

επιπτώσεις, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης αλλά και 

αποφυγής των προσωρινών επιβαρυντικών επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 

και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής: 

 

• Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό, ατμοσφαιρικό 

και ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής (βλ. ενότητες 10.5, 10.9 και 10.10 

αντίστοιχα) θα συμβάλουν θετικά και στον περιορισμό της προκαλούμενης όχλησης στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον και τις γειτονικές χρήσεις. 

 

• Για τον περιορισμό της όχλησης από την προκαλούμενη διατάραξη της οδικής κυκλοφορίας 

λόγω μεταφοράς υλικών (υλικά κατασκευής και προϊόντα εκσκαφών) και κυκλοφορίας 

βαρέων οχημάτων, θα πρέπει να διευθετηθεί κατάλληλα η κυκλοφορία των βαρέων 

οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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• Δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ενέχουν από τη φύση τους πιθανότητα 

πρόκλησης ατυχημάτων. Συνιστάται: 

 

 να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί ασφαλείας για εργοταξιακούς χώρους που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία 

 να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και 

Υγείας του έργου 

 ο εργοταξιακός χώρος να είναι περιφραγμένος, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση 

του κοινού σε αυτόν και σε σημεία όπου τα έργα είναι ημιτελή 

 να υπάρχει κατάλληλη σήμανση, ώστε να ενημερώνεται το κοινό για τους κινδύνους 

και ταυτόχρονα να αποτρέπεται η πρόσβαση του στους εργοταξιακούς χώρους 

 ο ανάδοχος κατασκευής θα πρέπει να έχει διαθέσιμο κατάλληλο εξοπλισμό για την 

αντιμετώπιση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται συνέπεια των 

κατασκευαστικών εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 

 

Η αυστηρή τήρηση των παραπάνω μέτρων είναι ιδιαίτερης σημασίας κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο, οπότε η κίνηση σκαφών και πλοίων εντός του όρμου και η οδική κυκλοφορία είναι 

αυξημένες. 

 

Τέλος, σε συνέχεια της αξιολόγησης των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων (βλ. ενότητα 

9.7), κατά τη φάση λειτουργίας της μαρίνας θα υπάρξουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις και 

συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτό. 

10.8. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές 

10.8.1. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις υποδομές μεταφορών 

Φάση κατασκευής: 

Προκειμένου για τον περιορισμό της επιβάρυνσης στο οδικό δίκτυο λόγω μεταφοράς υλικών 

και κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων προτείνονται τα εξής: 

 

– να τοποθετηθεί οδική σήμανση των θέσεων των εκτελούμενων έργων και του εργοταξίου, 

– η οδός πρόσβασης στη μαρίνα σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να παραμείνει ανοικτή και 

να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία από μηχανήματα και υλικά κατασκευής, 

– να απαγορεύεται η στάθμευση βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων στην οδό πρόσβασης 

της μαρίνας, 

– να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε να περιορίζεται η διατάραξη της οδικής κυκλοφορίας.  
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Προκειμένου για τον περιορισμό ή δυνατόν και την αποφυγή πρόκλησης όχλησης στη 

ναυσιπλοΐα εντός του Όρμου Λιμένος Σύρου και κατ’ επέκταση την πρόληψη ναυτικών 

ατυχημάτων προτείνονται τα εξής: 

 

– φωτοσήμανση στα σημεία των εκτελούμενων λιμενικών έργων όπου κρίνεται ότι υπάρχει 

κίνδυνος ναυτικού ατυχήματος και των πλωτών μηχανημάτων 

– οριοθέτηση με πλωτούς σημαντήρες της περιοχής εκτέλεσης λιμενικών έργων 

– τήρηση των προβλεπόμενων από το Γ.Ε.Ν. για τις περιπτώσεις εκτέλεσης λιμενικών έργων: 

έγκαιρη ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας για την έναρξη και το πέρας των 

εργασιών, διαβίβαση στην ίδια υπηρεσία οριζοντιογραφίας και βυθομετρικού διαγράμματος 

μετά την ολοκλήρωση των έργων για την ενημέρωση των χαρτών κλπ. 

– ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση 

περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται συνέπεια των κατασκευαστικών 

εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 

 

Η αυστηρή τήρηση των παραπάνω μέτρων είναι ιδιαίτερης σημασίας κατά την καλοκαιρινή 

τουριστική περίοδο, οπότε η κίνηση σκαφών και η οδική κυκλοφορία είναι αυξημένες. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην οδική κυκλοφορία (βλ. ενότητα 9.8.1), δεν 

προκύπτει απαίτηση λήψης διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων 

κυκλοφοριακών συνθηκών που παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Προκειμένου για τη 

διασφάλιση των καλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας και άνετης πρόσβασης στη μαρίνα, 

συνιστάται η εφαρμογή των ακολούθων μέτρων: 

 

– πιστή εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των περιορισμών στάθμευσης, κατά 

μήκος του περιμετρικού δημοσίου οδικού δικτύου προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος, 

– κατάλληλη σήμανση επί των οδών πρόσβασης και εισόδου της μαρίνας, 

– κατάλληλη σήμανση στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης της μαρίνας σε ό,τι αφορά στην 

κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και των ελαφρών οχημάτων (golf carts), 

– αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων περιορισμών στην κυκλοφορία και στάθμευση 

οχημάτων εντός της μαρίνας.  

 

Προκειμένου για την αποφυγή όχλησης της ναυσιπλοΐας της ευρύτερης περιοχής και κατ’ 

επέκταση την αποφυγή πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων κατά τη φάση λειτουργίας 

προτείνονται τα εξής: 
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– Ένα από τα κυριότερα μέτρα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων από 

τη λειτουργία της μαρίνας είναι η αυστηρή εφαρμογή του «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» 

(Contingency Plan) (βλ. ενότητα 6.5.9) για την αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων από τη 

λειτουργία της μαρίνας.  

– Ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας θα πρέπει να φροντίζει για τη διαθεσιμότητα σωστικών 

μέσων έναντι ναυτιλιακών κινδύνων (π.χ. σωσίβια, σωστικές λέμβοι κλπ). 

– Ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας θα πρέπει να μεριμνεί επίσης για την πλήρη ενημέρωση 

των πελατών του σχετικά με τις συνθήκες ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Αναλυτικές οδηγίες 

πρέπει να δίνονται για το είσπλου και έκπλου των σκαφών στον θαλάσσιο χώρο της 

μαρίνας, σε συνδυασμό βέβαια με κατάλληλη σήμανση και φωτοσήμανση σύμφωνα με όσα 

προβλέπει η Υπηρεσία Φάρων.  

– Πρέπει να δίνονται πλήρεις οδηγίες για την αποφυγή της παρεμπόδισης των λειτουργιών 

του παρακείμενου λιμένα, του αλιευτικού καταφυγίου και του ναυπηγείου (Νεώριο). 

10.8.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών & τα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (βλ. ενότητες 9.8.2 και 9.8.3), δεν είναι αναγκαία η λήψη 

πρόσθετων μέτρων στους τομείς αυτούς. 

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ανακύκλωση υλικών, συστήνεται να τοποθετηθούν ξεχωριστοί κάδοι 

ανακύκλωσης για κάθε τύπο ανακυκλώσιμου αποβλήτου (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.) με 

κατάλληλη σήμανση έτσι ώστε ο διαχωρισμός να πραγματοποιείται στην πηγή (βλ. ενότητα 

6.5.4). 

 

Αναφορικά με τους απαιτούμενους φυσικούς πόρους για τη λειτουργία της μαρίνας, όπως 

αναλύθηκε στις ενότητες 6.5.2, 6.5.3 και 6.5.4, οι απαιτήσεις της μαρίνας σε νερό και ενέργεια 

δεν είναι μεγάλες και θα καλυφθούν από τα υφιστάμενα δίκτυα. Ωστόσο, προτείνονται οι 

ακόλουθες πρακτικές, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των υπό εξέταση έργων 

(βλ. ενότητα 6): 

– Τακτικός έλεγχος των δικτύων υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης και άμεση 

επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης σε αυτά.  

– Μέτρα μείωσης-εξοικονόμησης νερού, όπως πυργίσκοι παροχών στα σκάφη και 

τοποθέτηση ειδικού συστήματος ελέγχου νερού στα καζανάκια. 

– Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης σε σημαντικό ποσοστό. 

– Χρήση σύγχρονων ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης. 
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Τέλος, κατά τη λειτουργία της μαρίνας θα πραγματοποιείται συστηματική συντήρηση των 

λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων της (κτίρια και 

περιβάλλοντες χώροι, κρηπιδώματα, δίκτυα παροχών κλπ.), ώστε να διατηρούνται σε 

καλαίσθητη και ασφαλή κατάσταση. 

10.9. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα 

Φάση κατασκευής: 

Προκειμένου για τη μείωση της έντασης και έκτασης των αρνητικών επιπτώσεων στην 

ποιότητα του αέρα λόγω των εκπομπών αερίων ρύπων από την κυκλοφορία βαρέων 

οχημάτων θα πρέπει να περιορισθεί κατά το δυνατόν και να διευθετηθεί κατάλληλα η 

κυκλοφορία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να περιορισθεί η γενικότερη 

διατάραξη της οδικής κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, η μεταφορά μέρους των 

υλικών δια θαλάσσης, καθώς και η κατασκευή των έργων της θαλάσσιας ζώνης με πλωτά 

μέσα περιορίζουν την επιβάρυνση αυτή. 

 

Για την αντιμετώπιση της σκόνης που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών 

εργασιών (χωματουργικά, μεταφορές κλπ.), μπορούν να ληφθούν μια σειρά μέτρα με 

κυριότερο την επιλογή της θέσης εγκατάστασης των εργοταξίων (βλ. ενότητα 6.4.3), καθώς και 

την άρτια λειτουργία αυτών. Στην περίπτωση της υπό εξέταση μαρίνας, η εγκατάσταση του 

εργοταξιακού χώρου θα γίνει επί των ήδη διαμορφωμένων χώρων της χερσαίας ζώνης, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποφυγή κατάληψης φυσικών εκτάσεων. Η άμεση γειτονία 

του εργοταξιακού χώρου αυτού στην περιοχή εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών 

συμβάλλει ουσιαστικά και στον περιορισμό της προκαλούμενης σκόνης. 

 

Επιπροσθέτως, για τον περιορισμό της σκόνης από τις κατασκευαστικές εργασίες 

προτείνονται τα παρακάτω μέτρα: 

 

- Κάλυψη των φορτηγών αυτοκινήτων κατά τη μεταφορά λεπτόκοκκων υλικών κατασκευής 

ή/και εκσκαφής με ειδικά πλαστικά καλύμματα, καθώς και διαβροχή των υλικών αυτών 

στον χώρο φόρτωσης. 

- Συχνή διαβροχή των αποθηκευμένων λεπτόκοκκων υλικών κατασκευής, καθώς και των 

προσωρινά αποθηκευμένων προϊόντων χερσαίων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

καθαιρέσεων. 

- Κατά το δυνατόν συντομότερη χρησιμοποίηση των αποθηκευμένων υλικών κατασκευής, 

ώστε να περιορισθεί ο χρόνος που αυτά είναι εκτεθειμένα στον άνεμο. Καθώς επίσης και 

κατά το δυνατόν συντομότερη χρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής, καθαιρέσεων και 

κατεδαφίσεων ή απομάκρυνσή τους από το έργο. 
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- Αποφυγή υπερπλήρωσης των οχημάτων μεταφοράς υλικών και διατήρηση χαμηλών 

ταχυτήτων στις χωμάτινες επιφάνειες. 

 

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι για τον περιορισμό αλλά ακόμη και την 

αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα κατά τη φάση 

κατασκευής αποτελούν η μεταφορά μέρους των υλικών διά θαλάσσης και η κατασκευή 

σημαντικού τμήματος των λιμενικών έργων με πλωτά μέσα. 

 

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει με ευθύνη του 

αναδόχου του έργου, να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα των προϊόντων εκσκαφής και 

των υλικών κατασκευής από τη χερσαία ζώνη της μαρίνας, ώστε να μην αποτελούν πηγή 

σκόνης και ρύπανσης για την ευρύτερη περιοχή. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα (βλ. ενότητα 9.10), 

κατά τη φάση λειτουργίας της μαρίνας, δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων. Είναι 

σκόπιμο πάντως να ληφθούν ορισμένα απλά μέτρα που συντελούν μεταξύ άλλων στην 

περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τις κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(κυκλοφορία οχημάτων και μηχανές σκαφών). 

 

Στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας είναι αναγκαία η πιστή εφαρμογή των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων και των περιορισμών στάθμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος του νησιού. Περαιτέρω, ο στόχος της μείωσης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης επιτυγχάνεται με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων που 

κινούνται από και προς τη μαρίνα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα κυκλοφοριακής 

συμφόρησης με συνέπεια τις αυξημένες εκπομπές καυσαερίων (βλ. ενότητα 10.8.1). Αυτό 

επιτυγχάνεται κυρίως με την κατάλληλη διαμόρφωση και σήμανση των εισόδων στον χερσαίο 

χώρο της μαρίνας και των θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη 

οργάνωση στο εσωτερικό του χερσαίου χώρου. 

 

Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων ρύπων από τις μηχανές των σκαφών, παρόλο που αυτές 

δεν θα επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης, εντούτοις θα πρέπει να 

καταβληθεί προσπάθεια περιορισμού τους. Συγκεκριμένα, η λειτουργία των μηχανών των 

σκαφών θα πρέπει να περιορίζεται στις αναγκαίες περιπτώσεις και αν είναι δυνατό μόνο κατά 

τον είσπλου και έκπλου του σκάφους στη λιμενολεκάνη ή κατά την προσέγγισή του στη θέση 

ελλιμενισμού. Η ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση μηχανών κατά την παραμονή των σκαφών στη 

μαρίνα επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό λόγω της παροχής ρεύματος σε κάθε θέση 

ελλιμενισμού (βλ. ενότητα 6.5.5). 
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10.10. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από θόρυβο και δονήσεις 

Φάση κατασκευής: 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ελάττωση του επιπέδου θορύβου που προκαλείται 

από κατασκευαστικές εργασίες, θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο του έργου τα 

κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος αλλά 

και την αποφυγή τυχόν επιπτώσεων από τις προκαλούμενες δονήσεις, στις εξής κατευθύνσεις: 

 

– Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες κατασκευαστικές μεθόδους 

που εξασφαλίζουν χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. 

– Τα εργοταξιακά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις 

της νομοθεσίας «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003, 

Φ.Ε.Κ. 1418/Β/2003, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 9272/471/2007, 

Φ.Ε.Κ. 286/Β/2007) και να φέρουν τη σήμανση CE συμμόρφωσης που προβλέπεται από 

την ανωτέρω νομοθεσία. 

– Τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα 

από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων θα συμβάλουν θετικά και στον περιορισμό του 

προκαλούμενου θορύβου (βλ. ενότητα 10.9). 

− Γενικά, ο περιορισμός του όγκου των εκτελούμενων εργασιών κατά τη διάρκεια της αιχμής 

της τουριστικής περιόδου θα συντελέσει στην μείωση της πιθανότητας όχλησης του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κατά την “ευαίσθητη” αυτή περίοδο. 

− Όταν εκτελούνται ιδιαίτερα θορυβώδεις εργασίες συνιστάται η τοποθέτηση αντιθορυβικών 

πετασμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου, προκειμένου να περιορισθεί η όχληση 

των εργαζομένων και επισκεπτών της γύρω περιοχής.  

− Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών για τις ύφαλες εκσκαφές. 

− Οι παρεμβάσεις πλησίον υφιστάμενων φυσικών πρανών θα γίνονται με την κατάλληλη 

μέριμνα αντιστήριξης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιπτώσεις από τις προκαλούμενες 

δονήσεις. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων από θόρυβο (βλ. ενότητα 9.11), κατά τη φάση 

λειτουργίας της μαρίνας, δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων, δεδομένου ότι το έργο 

υφίσταται σε αντίστοιχη κλίμακα και σήμερα. Βέβαια, τα μέτρα που προτείνονται για τον 

περαιτέρω περιορισμό εκπομπής αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία της μαρίνας θα έχουν 

άμεση θετική επίπτωση και στον περαιτέρω περιορισμό του θορύβου (βλ. ενότητα 10.9).  

10.11. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων σχετικών με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
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Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων σχετικών με ηλεκτρομαγνητικά πεδία (βλ. 

ενότητα 9.12), δεν απαιτείται η λήψη μέτρων στον τομέα αυτό. 

10.12. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στα ύδατα (βλ. ενότητα 9.13), δεν απαιτείται η 

λήψη μέτρων στον τομέα των υπόγειων υδάτων και δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη ιδιαίτερων 

πρόσθετων μέτρων σε ό,τι αφορά στα λιμναία και ποτάμια ύδατα. 

  

Φάση κατασκευής: 

Προκειμένου για τη μείωση της έντασης και έκτασης των αρνητικών επιπτώσεων στο παράκτιο 

και θαλάσσιο περιβάλλον του όρμου κατά τη φάση κατασκευής των εξεταζόμενων έργων της 

μαρίνας προτείνονται τα εξής: 

 

– Κύριος παράγοντας για τη γενικότερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της 

ευρύτερης περιοχής κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής είναι η κατάλληλη 

οργάνωση και άρτια λειτουργία του εργοταξιακού χώρου, καθώς και ο σωστός χρονικός 

προγραμματισμός των έργων. Συγκεκριμένα, η κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση 

των έργων, καθώς και η επιλογή κατάλληλων χρονικών περιόδων για την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών είναι ιδιαίτερης σημασίας για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 

από τις κατασκευαστικές εργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

– Μέτρα για τον περιορισμό της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών 

εργασιών (βλ. ενότητα 10.9), συνεισφέρουν θετικά και στην προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος, καθώς μειώνεται ο όγκος της σκόνης που μεταφέρεται με τον άνεμο στη 

θάλασσα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κατά το δυνατόν σύντομη χρησιμοποίηση των υλικών 

κατασκευής, ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής τους στη δράση του άνεμου και η κάλυψη 

των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς υλικών. 

 

– Δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στον θαλάσσιο, αλλά ούτε στον χερσαίο χώρο γύρω από 

τη θέση των έργων και τον εργοταξιακό χώρο υπολείμματα καυσίμων και λιπαντικών από 

τα μηχανήματα, καθώς και υλικών κατασκευής, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά τους στη 

θάλασσα μέσω των εκπλύσεων από τα νερά της βροχής. 

 

– Κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών συνιστάται η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού 

για τη συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών (ειδικά πλωτά φράγματα - debris 

containment booms, siltation curtains κλπ.), ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα και η 
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διαφάνεια του νερού σε μεγάλη απόσταση, αλλά και να μην επικάθονται στερεά υλικά σε 

μεγάλη έκταση του πυθμένα. 

 

– Για τη βυθοκόρηση (ύφαλες εκσκαφές) προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της 

μηχανικής εκσκαφής και πιο συγκεκριμένα η χρήση βυθοκόρου δίθυρης αρπάγης με την 

οποία επιτυγχάνεται μειωμένη θολερότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

– Όσον αφορά στην ασφαλή διάθεση των προϊόντων εκσκαφής του θαλάσσιου πυθμένα, και 

εφόσον από τις αναλύσεις που θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής επιβεβαιωθεί ότι αυτά 

δεν περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο), προτείνεται η διάθεσή 

τους σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή. Επομένως, σύμφωνα με τα στοιχεία και τους 

περιορισμούς που παρουσιάζονται στην ενότητα 6.4.6, τα προϊόντα εκσκαφής του πυθμένα 

από τις κατασκευαστικές εργασίες μπορούν να μεταφέρονται και να διατίθενται σε θαλάσσια 

περιοχή νοτιοανατολικά της θέσης του έργου, όπου τα βάθη ξεπερνούν τα -100m.  

 

Κατά τη μεταφορά των βυθοκορημάτων θα πρέπει κατά το δυνατό να αποφεύγονται 

σημαντικής έκτασης διαρροές του μεταφερόμενου υλικού στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γι’ 

αυτό το λόγο, η φορτηγίδα μεταφοράς θα πρέπει να κλείνει ερμητικά, να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή έτσι ώστε να μην υπερχειλίζει και τέλος τόσο η φόρτωση όσο και η εκφόρτωση να 

γίνεται προσεκτικά έτσι ώστε να αποφεύγεται η όποια διασπορά βυθοκορημάτων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Όσον αφορά στα μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, παρουσιάζονται στην ενότητα 10.5. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας θαλάσσιων υδάτων κατά τη λειτουργία της μαρίνας 

είναι ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για προφανείς λόγους γενικότερης περιβαλλοντικής 

προστασίας, αλλά και για λόγους διατήρησης ενός ευχάριστου περιβάλλοντος τόσο για τους 

χρήστες και τους επισκέπτες της μαρίνας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πέρα από 

τη μέριμνα που λαμβάνεται σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής των έργων, πολύ μεγάλη 

σημασία έχει η εφαρμογή σειράς διαχειριστικών μέτρων κατά τη λειτουργία της. Τα μέτρα αυτά, 

τα οποία στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη, παρά στην αντιμετώπιση της ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφορούν σε διάφορους λειτουργικούς τομείς της μαρίνας, καθώς 

ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι δυνατό να προκληθεί από ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων στον χώρο αυτής (βλ. ενότητα 9.13). 
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Ένα από τα βασικότερα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

είναι η σύνταξη και αυστηρή εφαρμογή Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (βλ. ενότητα 6.5.8). Υπεύθυνος για την ασφαλή παραλαβή 

και διαχείριση των αποβλήτων είναι ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας. 

 

Στη συνέχεια προτείνεται μια σειρά πρόσθετων μέτρων, την ευθύνη της εφαρμογής των 

οποίων έχει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας: 

 

– Θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά η άμεση απόρριψη μη επεξεργασμένων λυμάτων από 

τα σκάφη κατευθείαν στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 

επιβάλλεται η προσωρινή αποθήκευση των λυμάτων στις δεξαμενές κατακράτησης των 

σκαφών και στη συνέχεια η παραλαβή τους σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε περίπτωση σκαφών που δεν διαθέτουν δεξαμενή 

κατακράτησης θα απαγορεύεται η χρήση της τουαλέτας και οι επιβαίνοντες στα σκάφη θα 

εξυπηρετούνται από τους προβλεπόμενους χώρους υγιεινής στη χερσαία ζώνη. 

 

– Θα πρέπει να απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων (κατά κύριο λόγο υπολείμματα 

λιπαντικών και σεντινόνερα) στη θάλασσα και να γίνεται σχολαστική περισυλλογή και 

διάθεσή τους σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων. Στα πλαίσια 

αυτά, η διεύθυνση της μαρίνας πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση στα μόνιμα ελλιμενισμένα 

σκάφη, τεχνολογιών και μεθόδων που μειώνουν την απόρριψη σεντινόνερων στη θάλασσα 

(διαχωριστήρες νερού-ελαίου, τοποθέτηση ειδικών απορροφητικών υλικών στις σεντίνες 

που καθαρίζονται και επανατοποθετούνται κ.ά.). 

 

– Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του χώρου χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, οι 

εργασίες θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο στους προκαθορισμένους χώρους. 

Ακόμη, πριν την έναρξη της εργασίας της υδροβολής θα τοποθετείται κάτω από το σκάφος 

νάιλον κατάλληλης ποιότητας για τη συλλογή των στερεών προϊόντων της υδροβολής 

μεγαλύτερου μεγέθους (φύκια, μικροοργανισμοί, τεμάχη χρησιμοποιημένης μοράβιας). 

Επίσης, η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις 

εργασίες υδροβολής και την εν συνεχεία επιτόπια επεξεργασία αυτών θα γίνεται σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία περί αποβλήτων (και επικίνδυνων αποβλήτων) και το 

εγκεκριμένο εν ισχύ Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της μαρίνας. 

 

– Ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας μεριμνά για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την 

ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων που προβλέπονται στο παράρτημα 5 της διεθνούς 

σύμβασης MARPOL, που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα και αφορά στους περιορισμούς 

απόρριψης αντικειμένων στη θάλασσα (πλήρης απαγόρευση απόρριψης πλαστικών, 



ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

273 

περιορισμοί στην απόρριψη άλλων στερεών αποβλήτων ανάλογα με την απόσταση από 

την ακτή κλπ.). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που 

συλλέγονται εντός των σκαφών να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της μαρίνας. Επίσης, ο φορέας διαχείρισης της 

μαρίνας μεριμνά για την τακτική αποκομιδή των στερεών αποβλήτων που συλλέγονται στον 

χερσαίο χώρο της μαρίνας. 

 

– Στον χερσαίο χώρο της μαρίνας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλου μεγέθους κάδοι για 

απορρίμματα σε επαρκή αριθμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ενότητες 6.5.4 και 6.5.8. 

Επίσης, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης με εμφανή σήμανση, έτσι ώστε να 

ενθαρρύνεται η χρήση τους από τους χρήστες της μαρίνας. 

 

– Μια πολύ σημαντική παράμετρος για την επιτυχία πολλών από τα παραπάνω μέτρα 

πρόληψης της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι η εξασφάλιση του 

ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών των σκαφών που ελλιμενίζονται στη μαρίνα και γενικά των 

επισκεπτών της περιοχής για την διαφύλαξη της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Στην κατεύθυνση 

αυτή η διεύθυνση της μαρίνας μπορεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης που θα 

αφορά τόσο στην παρουσίαση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων των διαφόρων 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεισφέρει 

ο χρήστης και ο επισκέπτης του χώρου στην αποτροπή τους. Το πρόγραμμα ενημέρωσης 

μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει περιγραφή των σχετικών μέτρων που λαμβάνει η διεύθυνση 

της μαρίνας και να ενθαρρύνει την τήρησή τους από τους χρήστες των εγκαταστάσεων. Στα 

πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να γίνει εκτύπωση πληροφοριακού υλικού που 

θα διανέμεται στους χρήστες της μαρίνας, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και 

απαγορευτικών σημάτων, δημοσιεύσεις σε σχετικά έντυπα κλπ. 

 

– Ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος και 

κατ’ επέκταση την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι και τα μέτρα που 

αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από 

πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, η μαρίνα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη µε όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης 

της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές - διασκορπιστικές 

ουσίες κλπ.) κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Contingency Plan) της μαρίνας 

για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από τη συνήθη λειτουργία της. 

 

– Κατά τη λειτουργία της μαρίνας, στις θέσεις όπου απαιτείται, πρέπει να διασφαλίζεται η 

κατάλληλη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (βλ. ενότητα 6.3.9). 
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– Κατά τις εργασίες πλυσίματος των σκαφών συνίσταται η χρήση φιλικών προς το 

περιβάλλον απορρυπαντικών. 

 

Σε ό,τι αφορά στο παράκτιο Υδάτινο Σώμα «Ακτές Σύρου», στο οποίο εμπίπτουν οι 

εξεταζόμενες υποδομές, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν επιβάρυνσης του 

υδάτινου περιβάλλοντος από τη λειτουργία της μαρίνας συνιστάται να εφαρμόζονται τα μέτρα 

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παρουσιάζονται παραπάνω και να 

τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που θα εγκριθούν για αυτή, καθώς επίσης και να 

εφαρμόζεται σχέδιο παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσινού νερού (monitoring), 

όπως αυτό παρουσιάζεται στην ενότητα 11.1. Έτσι, εκτιμάται ότι η μαρίνα (στο βαθμό που της 

αναλογεί εντός του Υ.Σ. «Ακτές Σύρου») θα λειτουργεί με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο 

συμβάλλοντας στο βαθμό του εφικτού στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 

Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για το εν λόγω Υ.Σ. 

10.13. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις κυματικές συνθήκες, τα ωκεανογραφικά 

χαρακτηριστικά και τα ακτομηχανικά φαινόμενα 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στις κυματικές συνθήκες, τα ωκεανογραφικά 

χαρακτηριστικά και τα ακτομηχανικά φαινόμενα (βλ. ενότητα 9.14), δεν απαιτείται η λήψη 

πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτό πέραν του σχεδιασμού των έργων, όπως αυτός 

παρουσιάστηκε στις ενότητες 6.2 και 6.3. 

 

Στην περίπτωση που κατά τη λειτουργία του έργου προκύψει κάποια μικρής έκτασης 

πρόσχωση (κυρίως στις περιοχές όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκβαθύνσεις), αυτή μπορεί 

εύκολα να αντιμετωπισθεί με απομάκρυνση του υλικού με μηχανικά μέσα.  

10.14. Αντιμετώπιση κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου 

σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών (βλ. ενότητα 9.15), δεν κρίνεται αναγκαία 

η λήψη πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μέτρα που θα 

λαμβάνονται για την ασφαλή λειτουργία της μαρίνας και την αντιμετώπιση τυχών ατυχημάτων 

ή καταστροφών. 

 

• Σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω 

της κλιματικής αλλαγής (βλ. ενότητα 9.15), για τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν 

των επιπτώσεων αυτών στη μαρίνα, έχει ληφθεί υπ’ όψη στον σχεδιασμό του έργου 

τόσο η επιλογή κατάλληλης στάθμης κυκλοφορίας των κρηπιδωμάτων και προβλητών 

(>+1,10 m από ΜΣΘ), όσο και ο ενισχυμένος σχεδιασμός του συνόλου των υπό 
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εξέταση λιμενικών έργων και ιδίως των έργων προστασίας για την αντιμετώπιση των 

έντονων καιρικών φαινομένων. 

 

• Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή της 

μαρίνας (βλ. ενότητα 6.5.9), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2252/1994 - 

Φ.Ε.Κ. 192/Α/18.11.1994, Ν.3100 - Φ.Ε.Κ. 20/Α/29.01.2003 και Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 

6/Α/21.01.2002), οι αρχές ή οι φορείς διαχείρισης λιμένων οφείλουν να διαθέτουν 

εγκεκριμένο «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας 

ρύπανσης, το οποίο να είναι συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της οικίας 

Λιμενικής Αρχής. 

 

Σκοπός του «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 

είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων προσώπων 

και φορέων µε σκοπό την άμεση και επιτυχή επέμβαση τους σε περίπτωση ρύπανσης 

του θαλάσσιου χώρου της μαρίνας κυρίως από πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ο φορέας διαχείρισης του έργου θα πρέπει να διατηρεί ικανοποιητικό 

επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

ρύπανσης της θάλασσας που δύνανται να προκληθούν από τη συνήθη λειτουργία των 

λιμενικών εγκαταστάσεων του, όπως:  

 

−  Υπερχείλιση δεξαμενής καυσίμων σκάφους, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού 

εντός της μαρίνας. 

−  Ατυχηματική απόρριψη πετρελαιοειδών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είτε από 

τα ελλιμενιζόμενα σκάφη είτε και από διερχόμενα σκάφη, η οποία προέρχεται είτε από 

τα σημεία συγκέντρωσής τους (κυρίως στις σεντίνες του σκάφους) είτε από τα 

εκπλύματα των δεξαμενών πετρελαίου. 

−  Διαφυγή πετρελαίου από τα επιστόμια θαλάσσης (sea valves) του σκάφους ή από τα 

ανοίγματα αποστράγγισης (μπούνια) λόγω υπερχείλισης (overflow) κατά τη διάρκεια 

ανεφοδιασμού του με καύσιμα είτε ακόμη και κατά τη διάρκεια μετάγγισης των 

πετρελαιοειδών καταλοίπων από τις σεντίνες στο σταθμό παραλαβής καταλοίπων. 

−  Θραύση μερική ή ολική του εύκαμπτου σωλήνα του σταθμού εφοδιασμού καυσίμων, 

κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των σκαφών. 

−  Θραύση μερική ή ολική του εύκαμπτου σωλήνα κατά τη διάρκεια παράδοσης 

αποβλήτων πλοίου στην εγκατάσταση παραλαβής αποβλήτων. 

−  Διαρροή της δεξαμενής όπου συγκεντρώνονται τα πετρελαιοειδή απόβλητα των 

σκαφών. 

−  Ρήγμα γάστρας σκάφους είτε από σύγκρουση με άλλο πλοίο είτε λόγω προσάραξης. 

−  Έκρηξη σε σκάφος από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

−  Βύθιση σκάφους από οποιοδήποτε λόγο. 
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Το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) για την αντιμετώπιση περιστατικών 

ρύπανσης της θάλασσας από τη συνήθη λειτουργία της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης Σύρου, έχει εγκριθεί (βλ. Παράρτημα 16.5) και εφαρμόζεται κατ’ 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.2252/1994 - Φ.Ε.Κ. 192/Α/18.11.1994, 

Ν.3100 - Φ.Ε.Κ. 20/Α/29.01.03 και Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 6/Α/21.01.2002). Το εν λόγω 

σχέδιο, θα ενημερωθεί και θα εγκριθεί αρμοδίως με την ολοκλήρωση των έργων 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας εφόσον ριθεί αναγκαίο. Η μαρίνα θα 

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης σύμφωνα 

με τα όσα προβλέπει το προαναφερθέν σχέδιο, ενώ σε ετήσια βάση θα 

πραγματοποιείται άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης προκειμένου το 

προσωπικό της μαρίνας να ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα και το σχέδιο δράσης, 

αλλά και να βελτιώνεται η ετοιμότητά του και να ελέγχεται η καταλληλότατα του 

αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. 

 

• Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του χώρου χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, 

οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο στους προκαθορισμένους 

χώρους. Επίσης, εξοπλισμός και μηχανήματα θα πρέπει να φυλάσσονται σε 

κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και να μην παραμένουν εκτεθειμένα στον χώρο 

χερσαίας απόθεσης. 

 

• Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι θα διαθέτει τον ενδεδειγμένο πυροσβεστικό εξοπλισμό σε 

χερσαίες και λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ θα πραγματοποιούνται γυμνάσια 

κατάσβεσης πυρκαγιάς με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού για τα μέσα 

πυρόσβεσης που διαθέτει η μαρίνα, για τη χρήση των μέσων αυτών, καθώς και για τη 

διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αντίστοιχο εκπαιδευτικό 

γυμνάσιο θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Ακόμη, θα διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Επίσης, η 

τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων και κυρίως του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού περιορίζει δραστικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου θα 

υπάρχουν αναρτημένες γενικές πληροφορίες για την πρόληψη ατυχημάτων που 

περιλαμβάνουν τους αριθμούς κλήσης πρώτης ανάγκης (αστυνομίας, πυροσβεστικής, 

διεύθυνσης μαρίνας, πρώτων βοηθειών κλπ.), τη θέση σωστικού και πυροσβεστικού 

εξοπλισμού, οδηγίες για την πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων των σκαφών, 

απαγορεύσεις κλπ. 
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Αθήνα, Δεκέμβριος 2021 

 

 

Ο Μελετητής Ο Φορέας του Έργου 
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11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Μαρίνας στη θέση 

Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, κύριο παράγοντα για την 

επιτυχή λειτουργία της. Σε αυτά τα πλαίσια είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή ενός σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου συμβάλλει στη διασφάλιση 

της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς έχει τα εξής θετικά 

αποτελέσματα: 

 

• Διαπίστωση των πραγματικών επιπτώσεων από την πλήρη λειτουργία της μαρίνας σε 

καίριους περιβαλλοντικούς τομείς. 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων του έργου. 

• Επαναπροσδιορισμό των εφαρμοζόμενων μέτρων και διαπίστωση της ανάγκης 

εφαρμογής πρόσθετων μέτρων. 

• Διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής και των οικοσυστημάτων και 

οικοτόπων εντός αυτής. 

 

Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει πρόγραμμα συστηματικής 

παρακολούθησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών δεικτών (monitoring). Οι καταγραφές του 

συστήματος παρακολούθησης καθώς και η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχετικών 

αποτελεσμάτων θα αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία επίσης θα περιλαμβάνονται 

προτάσεις για τις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, όπως η ενίσχυση των μέτρων 

πρόληψης. 

 

Σε συνέχεια της προηγηθείσας ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου (βλ. Ενότητα 9), προτείνεται κατά τη 

μελλοντική λειτουργία της μαρίνας (πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών) η 

παρακολούθηση των ακόλουθων περιβαλλοντικών δεικτών: 

 

• κατάσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος και κυρίως ποιότητα θαλάσσιου ύδατος και 

ιζημάτων πυθμένα, 

• βιοτικό περιβάλλον (θαλάσσιοι οικότοποι) 

• μέγεθος πληθυσμού (χρηστών, επισκεπτών και άλλων) που χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται 

τη μαρίνα, 

• ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων, και 

• κατανάλωση ενέργειας και ύδατος. 
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11.1. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας 

Κατάσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος - Ποιότητα θαλάσσιου ύδατος 

Το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει τακτική μέτρηση σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων 

και καταγραφή της εξέλιξής τους κατά τη μελλοντική λειτουργία της μαρίνας. Το πρόγραμμα 

θα πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα, κυρίως όσον αφορά στην επιλογή των παραμέτρων που 

θα καταγράφονται, την επιλογή των θέσεων δειγματοληψίας και την συχνότητα καταγραφής. 

Ο κυριότερος περιβαλλοντικός δείκτης που προτείνεται να παρακολουθείται συστηματικά είναι 

η ποιότητα του θαλάσσιου νερού, καθώς αποτελεί την κύρια ένδειξη για την επιτυχή ή όχι 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση των θαλασσίων οικοσυστημάτων 

(βενθικοί οργανισμοί, ιχθυοπανίδα κλπ.). 

 

Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται σε επιλεγμένα σημεία και κυρίως όπου αναμένεται 

επιβάρυνση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού όπως σε περιοχές κοντά σε πηγές μόλυνσης, 

περιοχές περιορισμένης ανανέωσης κλπ. Προτείνεται έτσι η πραγματοποίηση μετρήσεων σε 

τρεις (3) θέσεις, μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας επιλέγεται και μία εκτός των 

προτεινόμενων έργων (δυτικά του υπήνεμου μώλου, οι μετρήσεις της οποίας αξιοποιούνται 

ως συνθήκες αναφοράς σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες στην ευρύτερη θαλάσσια 

περιοχή (βλ. Σχήμα 11.1).  

 

Όσον αφορά στη συχνότητα των καταγραφών, προτείνεται να γίνονται δειγματοληψίες 

θαλάσσιου νερού ανά τρίμηνο. Μάλιστα, την κρίσιμη θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο), οπότε η κίνηση σκαφών στη μαρίνα είναι αυξημένη και η κυκλοφορία των υδάτων 

και η ανανέωση αυτών στην υδάτινη στήλη είναι ελαφρώς περιορισμένη λόγω της 

στρωμάτωσης των νερών και της μειωμένης συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου σε αυτά, 

προτείνεται να γίνονται συχνότερες δειγματοληψίες, δηλαδή κάθε μήνα. 

 

Οι έλεγχοι που συστήνεται να πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας είναι κατ’ 

ελάχιστο οι εξής: 

 

– Οπτικός έλεγχος, ο οποίος αφορά στη διαύγεια και το χρώμα του νερού, καθώς και 

στον εντοπισμό στην επιφάνεια του νερού ορυκτελαίων, επιφανειακών ενεργών 

ουσιών (αφρός), φαινολών και καταλοίπων πίσσας. 

– Μικροβιολογικός έλεγχος που αφορά στην ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης (Ολικά Κολοβακτηριοειδή, Κολοβακτηριοειδή 

κοπράνων (E-coli) και Εντερόκοκκοι).  

− Μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλασσινού νερού (θερμοκρασία, 

αλατότητα, αγωγιμότητα, pH, ποσοστό διαλυμένου οξυγόνου – DO, ολικά διαλυμένα 

στερεά – TDS, διαύγεια – secchi), καθώς και της συγκέντρωσης πετρελαιοειδών  
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– Μετρήσεις της συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών: νιτρικών [NO3
-2] και 

φωσφορικών [ΡO4
-3] αλάτων, φωσφορικά - ορθοφωσφορικά, αμμωνιακό άζωτο, 

νιτρώδες άζωτο, νιτρικό άζωτο. 

– Οργανικοί ρύποι: Ολικοί Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες, Ενώσεις 

τριβουτυλοκασσιτέρου (TBT) και των προϊόντων αποικοδόμησής τους, Πτητικές 

οργανικές ενώσεις VOCs, PAHs, Mineral Oil, Ολικά λίπη και έλαια (Oil & Grease). 

– Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD).  

– Πολυχλωριομένα διφαινύλια (PCBs), PCTs. 

 

Επιπροσθέτως προτείνεται μία φορά ετησίως να γίνεται εκτίμηση της συγκέντρωσης βαρέων 

μετάλλων (Μόλυβδο (Pb), Ψευδάργυρο (Zn), Χρώμιο (Cr), Νικέλιο (Ni), Χαλκό (Cu), Κάδμιο 

(Cd), Σίδηρος (Fe), Υδράργυρο (Hg), Αρσενικό (As)) στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Σε ό,τι αφορά στα θαλάσσια ιζήματα, προτείνεται να αναλύονται δύο (2) φορές κάθε έτος ως 

προς το περιεχόμενό τους σε: 

− Ολικοί Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες, Πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs, Mineral Oil, 

Ολικά λίπη και έλαια (Oil & Grease). 

− Βαρέα μέταλλα: Σίδηρο (Fe), Κάδμιο (Cd), Χρώμιο (Cr), Χαλκό (Cu), Μόλυβδο (Pb), 

Υδράργυρο (Hg), Νικέλιο (Ni), Ψευδάργυρο (Zn), Αρσενικό (As). 

− Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs): anthracene, benzo[a] 

anthracene, benzo[ghi]perylene, benzo[a]pyrene, chrysene, fluoranthene, 

indeno[1,2,3-cd]pyrene, pyrene, phenanthrene. 

− Ενώσεις τρι-βουτυλοκασσιτέρου (ΤΒΤ) και των προϊόντων αποικοδόμησής τους. 

− Πολυχλωριομένα διφαινύλια (PCBs), PCTs 

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης δύναται να αναθεωρηθεί μετά την εκτίμηση των χημικών και 

μικροβιολογικών αναλύσεων των δύο (2) πρώτων ετών. 

 

Οι προτεινόμενοι αυτοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με 

κατάλληλο εξοπλισμό βάσει διεθνών προτύπων. Η ποιότητα και αξιοπιστία των ελέγχων 

διασφαλίζεται με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων από τα εφαρμοζόμενα διεθνή 

πρότυπα, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι οι δειγματοληψίες νερού να γίνονται στις ίδιες πάντα 

θέσεις και την ίδια περίπου ώρα της ημέρας προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι 

συγκρίσιμα. 

 

Οι καταγραφές του συνόλου των παρακολουθούμενων δεικτών θα πρέπει να διατηρούνται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο. Τα αποτελέσματα των χημικών και 

μικροβιολογικών αναλύσεων του συστήματος παρακολούθησης θα πρέπει να αποστέλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή στον φορέα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση τους. Στην 
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περίπτωση που διαπιστωθούν κρίσιμες τιμές / καταγραφές των παραπάνω δεικτών θα πρέπει 

να εξετάζεται η ανάγκη λήψης πρόσθετων ή επανορθωτικών μέτρων, όπως η ενίσχυση των 

μέτρων πρόληψης. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

και της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, δεδομένου ότι η λειτουργία της μαρίνας δεν θα 

διακοπεί πλήρως κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών αλλά και επειδή οι εργασίες 

πραγματοποιούνται εντός του ιδίου χώρου, συστήνεται να εφαρμοστεί και κατά τη φάση 

κατασκευής των έργων της μαρίνας. 

 

 

 

Μέγεθος πληθυσμού που χρησιμοποιεί τη μαρίνα  

Προτείνεται να γίνεται στο βαθμό που είναι εφικτό συστηματική καταγραφή του αριθμού, του 

τύπου (ιστιοπλοϊκά, μηχανοκίνητα κλπ.) και του μεγέθους των σκαφών που προσεγγίζουν στη 

μαρίνα. Επίσης, στο βαθμό που είναι εφικτό συστήνεται και η καταγραφή του αριθμού των 

επιβαινόντων ανά σκάφος. 

 

Σχήμα 11.1: Θέσεις δειγματοληψίας θαλασσινού νερού 
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Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ανάγκες που καλύπτει η μαρίνα. Επίσης, η 

καταγραφή του μεγέθους του πληθυσμού που χρησιμοποιεί τη μαρίνα θα συμβάλει και στην 

αποδοτικότερη οργάνωση του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου αυτής. 

 

Ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων 

Προτείνεται να αξιολογείται η καταγραφόμενη ποσότητα των αποβλήτων που συλλέγονται από 

τα σκάφη, δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φορέας διαχείρισης 

της μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει ετησίως έκθεση επικίνδυνων και μη αποβλήτων.  

 

Στόχος και πάλι είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ανάγκες που καλύπτει η μαρίνα και 

κατ’ επέκταση στην αποδοτικότερη οργάνωση αυτής. 

 

Κατανάλωση ενέργειας και ύδατος 

Προτείνεται η συστηματική καταγραφή της καταναλισκόμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας 

και ύδατος τόσο από τα σκάφη όσο και από τις χερσαίες υποδομές της μαρίνας. 

 

Στόχος και πάλι είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ανάγκες που καλύπτει η μαρίνα και 

κατ’ επέκταση η αποδοτικότερη οργάνωση αυτής. Επίσης, η εν λόγω καταγραφή και 

αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για την ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών πηγών ηλεκτρικής 

ενέργειας (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, γεωθερμία), αλλά και ύδατος (π.χ. αφαλάτωση). 

11.2. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη φάση κατασκευής 

Κατάσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος - Ποιότητα θαλάσσιου ύδατος και ιζημάτων 

Δεδομένου ότι η μαρίνα θα λειτουργεί κατά τη φάση κατασκευής των έργων, το 

προαναφερόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται, με κάποιες 

προσαρμογές ωστόσο και λαμβάνοντας υπόψη τις κατασκευαστικές εργασίες. Επομένως, 

πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα 

πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες αναλύσεις ύδατος ως προς τις παραμέτρους και στις θέσεις 

που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση των 

θαλασσίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής του όρμου. 

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις εργασίες βυθοκόρησης, με βάση τις επικαιροποιημένες 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαχείριση των βυθοκορημάτων της UNEP (COP20 Outcome 

Documents)81, που έχουν συνταχθεί στα πλαίσια της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την 

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου 

 
81 https://www.unep.org/unepmap/meetings/cop-decisions/cop20-outcome-documents 
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(Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean), και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του πυθμενικού υλικού στις θέσεις 

βυθοκορήσεων και το γεγονός ότι η ποσότητα των βυθοκορημάτων προς θαλάσσια 

επανατοποθέτηση θα είναι πολύ μικρή (της τάξης των 7.900m3), δεν κρίνεται αναγκαία η 

εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των βυθοκορήσεων. Επικουρικά θα μπορούσε 

πριν την έναρξη και με το πέρας της επανατοποθέτησης των βυθοκορημάτων να γίνει 

αποτύπωση της βαθυμετρίας της περιοχής απόθεσης έτσι ώστε να ανιχνευθεί το μέγεθος 

πιθανών αλλαγών στον θαλάσσιο πυθμένα. 

11.3. Χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου 

(ΗΠΜ) 

Στα πλαίσια του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης θα προβλεφθεί και η ενημέρωση του 

Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) σε ό,τι αφορά στον έλεγχο εφαρμογής των 

μέτρων που θα προβλέπονται από την Α.Ε.Π.Ο. των έργων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 

ενημέρωση του Η.Π.Μ. σε ετήσια βάση σχετικά με την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή 

των μέτρων. Η ενημέρωση αυτή θα έχει περιληπτικό χαρακτήρα. Το ΗΠΜ θα ενημερώνεται 

και εκτάκτως στην περίπτωση που ληφθούν πρόσθετα ή επανορθωτικά μέτρα. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της 

Μ.Π.Ε. με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων αναφορικά με την κατασκευή των έργων 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Μαρίνας στη 

θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου και την συνολική της λειτουργία. Η μαρίνα βρίσκεται στη 

Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, της Περιφερειακής 

Ενότητας Σύρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

 

 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Η χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση Πηδάλι Ν. Σύρου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 

Τ/1812 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1213/Β’/31.12.1996).  

 

Ωστόσο, από την έγκριση χωροθέτησης και την κατασκευή των λιμενικών έργων μέχρι σήμερα, 

έγινε επιτακτική η ανάγκη αφενός ολοκληρωμένης ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας 

με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και αφετέρου αναδιάταξη των έργων της θαλάσσιας ζώνης 

της μαρίνας προκειμένου να είναι εφικτός ο ελλιμενισμός μεγαλύτερων σκαφών σύμφωνα με 

τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο του yachting. Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου, ως Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας έχει υποβάλει στο Υπουργείο Τουρισμού αίτημα 

τροποποίησης της ως άνω χωροθέτησης με στόχο την άρτια οργάνωση του θαλάσσιου και 

χερσαίου χώρου της μαρίνας έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως έχουν 

διαμορφωθεί σήμερα, του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Η εν λόγω τροποποίηση 

χωροθέτησης προβλέπει τη διεύρυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας προς τα βαθιά και σε 

συνάρτηση με τον προβλεπόμενο από το υπό έγκριση master plan του Λιμένα Σύρου 

σχεδιασμό των παρακείμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στοχεύει στην αναδιάταξη 

των υποδομών της χερσαίας ζώνης. 

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη μαρίνα 

δυναμικότητας  167 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως  40 m, η οποία θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων 

σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά. Η μαρίνα θα αποτελείται από θαλάσσια ζώνη 

συνολικής επιφάνειας περίπου 70 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη συνολικής επιφάνειας 24 

στρεμμάτων περίπου. Θα αξιοποιηθεί πλήρως η θαλάσσια και χερσαία ζώνη της μαρίνας. Στα 

πλαίσια αυτά θα κατασκευαστούν νέοι μώλοι (προσήνεμος και υπήνεμος) ενώ θα καθαιρεθούν 

και ορισμένοι προβλήτες. Θα κατασκευαστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι 
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απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα 

δίκτυα Η/Μ παροχών και θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος. 

 
 
 

Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Σύμφωνα µε την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10.08.2016) το 

σύνολο των υπό εξέταση έργων κατατάσσεται ως ακολούθως: 

 

1. Οµάδα 3η «Λιµενικά έργα», 

2. α/α 3 «τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, 

αγκυροβόλια)» με δυναμικότητα Δ ≥ 200 σκάφη, και 

3. Υποκατηγορία Α1. 

 

 

Γ) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Χωρικός σχεδιασμός 

• Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) (ΦΕΚ 

128/Α/03.07.2008). 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

(ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009). 

• Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1487/Β΄/10.10.2003). 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης 

• Ο καθορισμός των ορίων της πόλης της Ερμούπολης έχουν θεσμοθετηθεί με το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Ερμούπολης και Άνω Σύρου, που έχει 

εγκριθεί με την με αριθ. 27539/884 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 

368/Δ’/21.4.1986).  

 

3. Τα έργα υποδομής της μαρίνας δεν βρίσκονται εντός των ορίων ή στην άμεση γειτονία 

περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011. 

 

4. Τα έργα υποδομής της μαρίνας δεν βρίσκονται εντός δασών, δασικών εκτάσεων και 

αναδασωτέων εκτάσεων. 
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5. Τα έργα υποδομής της Μαρίνας Ερμούπολης Σύρου δεν βρίσκονται εντός των ορίων 

κηρυγμένων ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, ούτε του περιβάλλοντα χώρου 

κηρυγμένων μνημείων.  
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Δ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται από: 

– την ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) µε την οποία 

καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ, και 

– την ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) 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. 

 

2. Η παραγωγή και διάθεση υγρών αποβλήτων διέπεται από: 

– τις εκάστοτε σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις,  

– την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων», και 

– το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» 

(Β’/40), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων».  

 

3. Η παραγωγή και διάθεση στερεών αποβλήτων διέπεται από: 

– τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 

(ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010), τον N. 4042/2012 

(ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) και τον N. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017), «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλες διατάξεις» 

– την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»,  

– την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/2006), «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου του 

1991. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β/604), 

– την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων 

για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το 

άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (179/Α), καθώς και άλλων 

διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ 

για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004», 
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– τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 

Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 

και άλλες διατάξεις», 

– τον Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», 

– την Κ.Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων» και 

– τον N. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην 

Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και 

άλλες διατάξεις». 

 

4. Οι ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται από: 

– την ΥΑ Α5/2375 (Φ.Ε.Κ. 689/Β/1978) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών», 

– την ΥΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/1986) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής 

των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, 

της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985», 

– την ΥΑ Γ/20/81567/898/1988 (ΦΕΚ 403/Β/1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 

αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και 

συναφείς διατάξεις», 

– την ΥΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 

στάθμης μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων 

αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, 

των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 

σκυροδέματος και αεροσφυρών», 

– ΠΔ 85/1991 (ΦΕΚ 38 /Α/1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ», 

– την ΥΑ 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/1991) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου 

των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων», 

– την ΥΑ 17252 (ΦΕΚ 395/Β/1992) «Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων ορίων θορύβου 

που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα», και 
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– Υ.Α. 37393/2028/2003 «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον», 

– ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήσης σε  εξωτερικούς χώρους» όπως 

τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), 

– ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ ‘σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου’», 

– Κ.Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 

37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για 

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου 

στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου 

της 14ης Δεκεμβρίου 2005» και Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012) «Καθορισμός 

Δεικτών Αξιολόγησης και Ανώτατων Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού 

Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές 

προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) 

αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές παρακολούθησης περιβαλλοντικού 

θορύβου και άλλες διατάξεις». 

 

 
Ε) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Γενικοί όροι: 

 

1. Οι παρόντες περιβαλλοντικοί όροι είναι υποχρεωτικοί και αφορούν: 

– στον κύριο του έργου, 

– στον φορέα λειτουργίας της μαρίνας,  

– στον ανάδοχο κατασκευής των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας, 

– στις αρμόδιες κατά τη λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς, και 

– σε όλα τα τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν µέρος στις δραστηριότητες 

λειτουργίας τμήματος ή του συνόλου του έργου. 

 

2. Κατά τη λειτουργία της μαρίνας, ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται στον ορισµό 

αρμόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 

που τίθενται στην Α.Ε.Π.Ο. 
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3. Είναι υποχρεωτικό να τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους, 

μέτρα και περιορισμούς που επιβάλλονται µε την Α.Ε.Π.Ο. 

 

4. Ο κύριος του έργου και ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας της μαρίνας οφείλει να 

εξασφαλίσει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία της μαρίνας τις απαιτούμενες δαπάνες 

για τα έργα αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του 

έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 

κείμενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

 

6. Οφείλουν να τηρούνται όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε., η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Α.Ε.Π.Ο., εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την 

Α.Ε.Π.Ο. και δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές 

Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς. 

 

Φάση σχεδιασμού: 

 

7. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου 

και γενικότερα διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης, θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του 

τα ευρύτερα και τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής και να παράγει ένα υψηλής 

ποιότητας και αισθητικής περιβάλλον που να αναβαθμίζει την εικόνα και την 

ελκυστικότητα της περιοχής. Επίσης, ο σχεδιασμός των κτιρίων να γίνει με βάση τις 

αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και να επιλέγει υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

8. Θα γίνεται εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στον σχεδιασμό των κτιρίων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, ψυχρά 

υλικά, σκιάσεις, εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής 

διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα 

κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης). 

 

9. Στο χερσαίο χώρο του καταφυγίου, να προβλεφθεί επαρκής χώρος για τους κάδους 

συγκέντρωσης των απορριμμάτων, καθώς και για τα δοχεία συλλογής των στερεών και 

υγρών αποβλήτων/ καταλοίπων των σκαφών. 

 

 

Φάση κατασκευής: 
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10. Θα πρέπει να γίνει χρονικός προγραμματισμός των έργων και κατά το δυνατό σύντομη 

ολοκλήρωσή τους. 

 

11. Η θέση του εργοταξιακού χώρου θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα και να οργανωθεί 

άρτια. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται τα παρακάτω: 

− Να καλύπτονται τα φορτηγά αυτοκίνητα. Να γίνεται διαβροχή των λεπτόκοκκων υλικών 

στο χώρο  φορτοεκφόρτωσης. 

– Να γίνεται συνεχής διαβροχή των χώρων εργασιών, καθώς και κάλυψη των 

αποθηκευμένων υλικών (ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο). 

– Να γίνεται γρήγορη αποκομιδή των κατασκευαστικών υλικών ώστε να περιορίζεται ο 

χρόνος που τα υλικά είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες (π.χ. άνεμο). 

– Να υπάρξει κατάλληλη διευθέτηση της κυκλοφορίας των μηχανημάτων και των βαρέων 

οχημάτων μεταφοράς υλικών (κίνηση κατά το δυνατό σε οδούς που προκαλείται η 

μικρότερη δυνατή όχληση κλπ.). 

– Να γίνεται χρήση μόνο σύγχρονων τύπων μηχανημάτων για περιορισμό της 

ηχορύπανσης από τη λειτουργία τους, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις τις 

νομοθεσίας «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003, 

Φ.Ε.Κ. 1418/Β/2003, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 

9272/471/2007, Φ.Ε.Κ. 286/Β/2007) και να φέρουν τη σήμανση CE συμμόρφωσης που 

προβλέπεται από την ανωτέρω νομοθεσία. 

– Ο εργοταξιακός χώρος να είναι οργανωμένος και να καθαρίζεται τακτικά.  

– Να υπάρχουν κατάλληλα δοχεία/ κάδοι για τη συλλογή των στερεών και υγρών 

αποβλήτων που θα παράγονται από τις κατασκευαστικές εργασίες (συσκευασίες 

δομικών υλικών, καύσιμα, λιπαντικά κλπ.). 

 

12. Σε θέσεις εκτέλεσης εξαιρετικά θορυβωδών εργασιών γύρω από μεμονωμένες 

σημειακές πηγές θορύβου (όπως τα πνευματικά τρυπάνια), θα πρέπει να εξετασθεί 

το ενδεχόμενο τοπικής αντιθορυβικής επέμβασης με τη μορφή κινητών 

περιφραγμάτων ανοικτής πρόσοψης με εσωτερική ηχοαπορρόφηση. 

 

13. Οι παρεμβάσεις πλησίον των υφιστάμενων φυσικών πρανών θα γίνονται με την 

κατάλληλη μέριμνα αντιστήριξης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιπτώσεις από τις 

προκαλούμενες δονήσεις. 

 

14. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων 

που θα προκύπτουν να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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15. Οι χερσαίοι χώροι όπου θα εκτελούνται έργα να σημανθούν κατάλληλα και να 

οριοθετούνται έτσι ώστε να αποτρέπουν την είσοδο του κοινού σε αυτούς. 

 

16. Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας για εργοταξιακούς χώρους που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία, και των προβλεπόμενων από το Σχέδιο και το Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

 

17. Θα πρέπει κατά την κατασκευή τους τα λιμενικά έργα να φωτοσημανθούν προσωρινά 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων για την αποφυγή ναυτικού 

ατυχήματος. Η προσωρινή αυτή φωτοσήμανση πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί και 

στην περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών και μέχρι την εγκατάσταση και 

λειτουργία της οριστικής φωτοσήμανσής τους. 

 

18. Να τηρηθούν οι προβλέψεις του Γ.Ε.Ν. για τις περιπτώσεις εκτέλεσης λιμενικών έργων, 

όπως έγκαιρη ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας για την έναρξη και το πέρας 

των εργασιών, διαβίβαση στην ίδια υπηρεσία λεπτομερούς οριζοντιογραφίας και 

βυθομετρικού διαγράμματος μετά την ολοκλήρωση των έργων για την ενημέρωση των 

χαρτών. 

 

19. Πριν την κατασκευή, θα πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες 

Εφορείες Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του άρθρου 4 

εδάφιο 1ζ του από 06.06.2019 Π.Δ αναφορικά με την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

20. Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομών 

να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ικανοποιητική λειτουργία τους. 

 

21. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από: 

– από τα προϊόντα των ύφαλων εκσκαφών και τις καθαιρέσεις υφιστάμενων λιμενικών 

έργων, ύστερα από έλεγχο πληρότητας των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 

–  νομίμως λειτουργούντα λατομεία,  

– πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών), 

– δανειοθαλάμους άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που διαθέτουν σχετική 

αδειοδότηση, και 

– άλλη νόμιμη πηγή.  

Απαγορεύεται η αυθαίρετη λήψη αμμοχάλικου και αδρανών από κοίτες ρεµάτων ή 

χείμαρρων. 
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22. Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για το 

προσωπικό του Αναδόχου κατασκευής, οι οποίες θα απομακρυνθούν μετά την 

ολοκλήρωσή της. 

 

23. Απαγορεύεται η απόρριψη στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της περιοχής του έργου 

αποβλήτων, καυσίμων και λιπαντικών. 

 

24. Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται από τον Ανάδοχο κατασκευής 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, 

καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, 

σύμφωνα με το Ν.743/77 (Φ.Ε.Κ. 319/Α/1977), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το 

Π.Δ. 55/98 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/1998). 

 

25. Θα πρέπει να γίνεται η επιλογή κατάλληλων χρονικών περιόδων για την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών. 

 

26. Τα υλικά κατασκευής των έργων (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής κλπ.) θα 

πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και 

άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (όπως ενώσεις που περιέχουν 

υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες κλπ.). 

 

27. Απαγορεύεται η απόρριψη στην περιοχή του έργου των ποσοτήτων σκυροδέματος που 

πλεονάζουν από τα οχήματα μεταφοράς και ανάμειξης σκυροδέματος. Η διαχείριση των 

περισσευμάτων από τα οχήματα αυτά και το πλύσιμό τους να γίνεται στο συγκρότημα 

που θα προμηθεύει το σκυρόδεμα. 

 

28. Τα προϊόντα βυθοκορήσεων από την κατασκευή των έργων της μαρίνας, εφ’ όσον από 

τη γεωτεχνική μελέτη και έρευνα που θα εκπονηθεί στα πλαίσια των οριστικών μελετών 

του έργου επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του 

έργου και συγκεκριμένα για τις απαιτούμενες επιχώσεις, καθώς και για τα αδρανή υλικά 

που απαιτούνται για τα λιμενικά έργα κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο 

εξοπλισμό (ειδικότερα τα βραχώδη υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λιθορριπές 

έδρασης, αλλά και για την πλήρωση των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων, ύστερα από 

έλεγχο του ατομικού βάρους των θραυσμάτων). 

 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα βυθοκορήσεων μπορούν να μεταφέρονται και να διατίθενται 

σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και σε 

απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη του 1 ν.μ., όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται 

στην ενότητα 6.4.6 της Μ.Π.Ε. Σημειώνεται ότι η διάθεση των βυθοκορημάτων στη 
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θάλασσα θα γίνεται μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου 

(Πανεπιστημίου κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή 

για το θαλάσσιο περιβάλλον και ύστερα από σχετική άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής. 

 

29. Για τη βυθοκόρηση να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της μηχανικής εκσκαφής και πιο 

συγκεκριμένα η χρήση βυθοκόρου δίθυρης αρπάγης με την οποία επιτυγχάνεται 

μειωμένη θολερότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Απαγορεύεται η χρήση 

εκρηκτικών κατά την εκσκαφή του πυθμένα. 

 

30. Κατά την εκτέλεση εργασιών βυθοκόρησης να γίνει χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για τη 

συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών (ειδικά πλωτά φράγματα - debris 

containment booms, siltation curtains κλπ.), ώστε να μην επηρεάζεται από τη 

βυθοκόρηση η ποιότητα και η διαφάνεια του νερού σε μεγάλη απόσταση, αλλά και να 

μην επικάθονται στερεά υλικά σε μεγάλη έκταση του πυθμένα.  

 

31. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων χερσαίων 

εκσκαφών για την κατασκευή των νέων έργων.  

 

32. Τα υλικά καθαίρεσης των λιμενικών έργων θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων 

ως εξής: 

– επαναχρησιμοποίηση των φυσικών ογκολίθων της σημερινής θωράκισης του 

προσήνεμου μώλου, στη νέα θωράκισης του προσήνεμου μώλου, 

– αξιοποίηση των υλικών καθαίρεσης των ανωδομών και των ογκολίθων των 

καθαιρούμενων κρηπιδωμάτων είτε στις επιχώσεις για τη διαμόρφωση του χερσαίου 

χώρου είτε ως υλικά πλήρωσης των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (ύστερα από 

έλεγχο καταλληλότητας) κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό. 

 

33. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει, με μέριμνα του 

ανάδοχου κατασκευής, να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα των προϊόντων 

εκσκαφής και των υλικών κατασκευής. Επίσης, με το πέρας της κατασκευής, κάθε είδους 

εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) θα πρέπει να 

απομακρύνεται και ο χώρος ο οποίος καταλάμβανε να αποκατασταθεί. 

 

 

 

Φάση λειτουργίας: 

 

34. Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου οφείλει να είναι εφοδιασμένη µε όλα 

τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισµό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - 
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διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή. 

Επίσης, ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο «Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης 

της θάλασσας από τη συνήθη λειτουργία του, συμβατό µε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης της Λιμενικής Αρχής κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.2252/1994 

- Φ.Ε.Κ. 192/Α/18-11-94, Ν.3100 - Φ.Ε.Κ. 20/Α/29.01.03 και Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 

6/Α/21.01.2002). 

 

35. Ο φορέας διαχείρισης του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή 

του «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι 

Ερμούπολης Σύρου, το οποίο την ολοκλήρωση των νέων έργων της μαρίνας θα 

ενημερωθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο . 

 

36. Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων από τα σκάφη στη θάλασσα, 

καθώς και η χρήση των τουαλετών των σκαφών που δεν διαθέτουν δεξαμενές 

κατακράτησης. 

 

37. Θα πρέπει να τοποθετηθεί επαρκής αριθμός κάδων απορριμμάτων κατάλληλου 

μεγέθους και τύπου στον χερσαίο χώρο της μαρίνας. Επίσης, με μέριμνα του φορέα 

διαχείρισης της μαρίνας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκέντρωση και αποκομιδή 

των απορριμμάτων από τους κάδους και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου. Να εξεταστεί 

η δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων. 

 

38. Το σύνολο των υποδομών της μαρίνας θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

και να συντηρούνται τακτικά. Επίσης, να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. 

 

39. Να γίνεται αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων σχετικά με την οργάνωση της οδικής 

κυκλοφορίας και στάθμευσης στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. 

 

40. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού. 

 

41. Οι υποδομές της μαρίνας να διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας εν ισχύ. Ο 

φορέας διαχείρισης του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 

αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

42. Να γίνεται ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών της μαρίνας για τις συνθήκες 

ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αναλυτικές οδηγίες πρέπει να δίνονται 

για τον έκπλου και είσπλου των σκαφών στον θαλάσσιο χώρο του όρμου, σε 
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συνδυασμό βέβαια με κατάλληλη σήμανση και φωτοσήμανση σύμφωνα με όσα 

προβλέπει η Υπηρεσία Φάρων. 

 

 

43. Οι εργασίες συντήρησης σκαφών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο στους 

προκαθορισμένους χώρους. Ακόμη, πριν την έναρξη της εργασίας της υδροβολής θα 

τοποθετείται κάτω από το σκάφος νάιλον κατάλληλης ποιότητας για τη συλλογή των 

στερεών προϊόντων της υδροβολής μεγαλύτερου μεγέθους (φύκια, μικροοργανισμοί, 

τεμάχη χρησιμοποιημένης μοράβιας). Επίσης, η διαχείριση των στερεών και υγρών 

αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις εργασίες υδροβολής και την εν συνεχεία 

επιτόπια επεξεργασία αυτών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

αποβλήτων (και επικίνδυνων αποβλήτων) και το εγκεκριμένο εν ισχύ Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της μαρίνας. Τέλος, εξοπλισμός και 

μηχανήματα θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και 

να μην παραμένουν εκτεθειμένα στον χώρο χερσαίας απόθεσης. 

 

44. Σε όλες τις εισόδους (οχημάτων και πεζών) της μαρίνας θα υπάρχει μέριμνα για την 

εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης, προκειμένου για την ασφαλή 

προσέλευση/αποχώρηση οχημάτων και πεζών από τη μαρίνα. 

 

45. Να εφαρμοστεί από τον φορέα διαχείρισης του έργου το πρόγραμμα παρακολούθησης 

(monitoring) που παρατίθεται στην ενότητα 11.2 της Μ.Π.Ε. Εφόσον από το πρόγραμμα 

παρακολούθησης προκύψει ότι από τη λειτουργία της μαρίνας έχει επέλθει υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος, θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

προς έγκριση φάκελος με προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος 

προβλήματος. 

 

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

 

1. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ισχύει για δεκαπέντε (15)  

χρόνια από την έκδοση της, με την προϋπόθεση ότι: 

α) θα τηρούνται τα στοιχεία, τα μέτρα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην 

εγκριθείσα Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται με την Α.Ε.Π.Ο., 

και 

β) δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά τη λειτουργία της 

μαρίνας. 
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2. Δύο (2) μήνες πριν την λήξη ισχύος της Α.Ε.Π.Ο., ο κύριος του έργου οφείλει να 

επανέλθει με νεότερη αίτηση του συνοδευόμενη από Φάκελο Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. προς 

την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου για την ανανέωσή της, κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

3. Η Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση 

νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφ’ όσον όμως ο υπόχρεος φορέας 

αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της. 

 

4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση των υποδομών ή της 

δραστηριότητας της μαρίνας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με 

τους όρους και περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του 

Ν.4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

5. Σε περίπτωση που για τις εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του 

έργου στο στάδιο κατασκευής εργοταξιακή εγκατάσταση, αποθεσιοθάλαμος κλπ. ή 

απαιτηθεί περαιτέρω εξειδίκευση τεχνικών μέτρων – όρων της Α.Ε.Π.Ο., όπως π.χ. 

σχετικά με τη διάθεση των βυθοκορημάτων ή των λοιπών προϊόντων εκσκαφής, αυτά 

εγκρίνονται μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 

(ΤΕΠΕΜ) όπως αυτή καθορίζεται  στο άρθρο 7 και στην παρ. 11 του άρθρου 11 του 

Ν.4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

6. Σε περίπτωση που από τακτικές ή/και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 

διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν 

παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. 

και την Α.Ε.Π.Ο., επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι 

της Α.Ε.Π.Ο., όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 

6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά 

την έννοια της ενότητας 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

 

Ζ.       ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την κανονική λειτουργία της μαρίνας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας και ατυχημάτων 

και δεν απαλλάσσει τον φορέα λειτουργίας από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών 

που τυχόν προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία. 
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2. Η Α.Ε.Π.Ο. ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες 

διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 

 

Η. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

 

1. Η Α.Ε.Π.Ο. και ο θεωρημένος φάκελος (τεύχος και σχέδια) της Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει 

πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία του φορέα λειτουργίας της μαρίνας και να 

επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείμενη 

νοµοθεσία ελεγκτικό όργανο. 

 

2. Ο φορέας λειτουργίας της μαρίνας έχει την υποχρέωση: 

– Να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, διάφορα παραστατικά έγγραφα κλπ.), από τα οποία θα 

αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της Α.Ε.Π.Ο. Τα 

στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στα γραφεία του φορέα διαχε’ιρισης της μαρίνας. 

– Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο. 

– Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

– Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των 

αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων της 

κείμενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

 

3. Τυχόν θέµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται  

από τους όρους αυτής επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (Εθνικής και 

Κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει του θεωρημένου φακέλου της Μ.Π.Ε. 

 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν 

είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να επιβάλουν 

πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλουν τους αρχικούς. 

 

 

Θ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

 

Η επιβαλλόμενη από τη νοµοθεσία δημοσίευση της Α.Ε.Π.Ο. πραγματοποιείται µε την 

ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση  www.aepo.ypeka.gr (σύµφωνα 

µε τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).  

http://www.aepo.ypeka.gr/
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1. Εξειδικευμένες μελέτες 

Στα πλαίσια εκπόνησης της Μ.Π.Ε. δεν κρίθηκε σκόπιμη η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών. 

13.2. Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον 

προέκυψαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τις επιτόπιες έρευνες πεδίου, από την 

βιβλιογραφική έρευνα και από τα αρχεία (διαδικτυακοί τόποι, βιβλιοθήκες) κρατικών φορέων, 

ερευνητικών κέντρων και μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης, σε ενδεικτικό επίπεδο ήταν 

χρήσιμες και οι πληροφορίες που παρέχει για διάφορες παραμέτρους του περιβάλλοντος ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA – European Environment Agency). 

 

Γενικά, η ποικιλία και το πλήθος των διαθέσιμων στοιχείων ήταν γενικά ικανοποιητικά και 

διευκόλυναν την επιστημονική ανάλυση και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Τυχόν δυσκολίες σχετικές με τον τύπο ή την κλίμακα υφιστάμενων στοιχείων ή 

μετρήσεων για ορισμένες παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. μετρήσεις κυμάτων 

κ.ά.) αντιμετωπίσθηκαν μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων (π.χ. μαθηματικών 

μοντέλων) και της θεώρησης κατάλληλων παραδοχών και έμμεσων εκτιμήσεων βασισμένων 

στην εμπειρία των μελών της ομάδας μελέτης. 

 

Συμπερασματικά, κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την εκπόνηση της 

παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η ομάδα μελέτης δεν συνάντησε ιδιαίτερες 

δυσκολίες. 
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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Φωτ. 1: Γενική άποψη υφιστάμενων υποδομών Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

 

Φωτ. 2: Άποψη κρηπιδώματος και εισόδου Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 
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Φωτ. 3: Άποψη δυτικού άκρου Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 4: Γενική άποψη υφιστάμενων προβλητών Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 
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15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Συνημμένα σχέδια: 

 

Αρ. σχεδίου Τίτλος Κλίμακα 

385-ΜΠΕ-1 Γεωγραφική θέση έργου 

1:500.000, 

1:50.000, 

1:500.000, 

1:10.000 

385-ΜΠΕ-2 Γενική διάταξη έργων 1:1.000 

385-ΜΠΕ-3 
Θεσμοθετημένες Χρήσεις γης-Καθεστώς προστασίας & 

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 

1:10.000, 

1:5.000 

 
 

Λοιποί χάρτες & σχήματα: 

 

Αρ. χάρτη / 

σχήματος 
Τίτλος Κλίμακα 

15.1α Υφιστάμενη κατάσταση 

(Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση) 
1:1.500 

15.1β 
Προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης- διαφορές με 

ισχύουσα χωροθέτηση 
1:2.000 

15.1γ Καθαιρούμενα έργα 1:2.000 

15.1δ Απεικόνιση εγκαταστάσεων  μαρίνας 1:2.000 

15.2 Γεωλογικός χάρτης 1:100.000 

15.3 Σεισμοτεκτονικός χάρτης 1:500.000 

15.4 Βασικό δίκτυο υποδομών και μεταφορών Νήσου Σύρου  1:75.000 

15.5 Χάρτης προστατευόμενων περιοχών 1:50.000 

15.6α 

Χάρτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση 

κατασκευής της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου 

1:7.000 

15.6β 

Χάρτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση 

λειτουργίας της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης 

Σύρου 

1:7.000 

15.7 Ενδεικτική διατομή νέου νοτιοανατολικού κρηπιδώματος 1:100 
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Οριογραμμή Αιγιαλού (ΦΕΚ 371/Δ'/1980)

Οριογραμμή παραλίας (ΦΕΚ 371/Δ'/1980)

Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης

(ΦΕΚ 983/Δ'/1986)

Χωροθετημένη ζώνη Λιμένα

(Επιχώσεις+Θαλ.Ζώνη Μαρίνας)

(ΦΕΚ 1213/Β/31.12.1996)

Χωροθετημένο Όριο Χερσαίας Ζώνης

Μαρίνας (Ο.Τ.) (ΦΕΚ 1213/Β/31.12.1996)

Δρόμος σύμφωνα με τη Χωροθέτηση

Υφιστάμενος Δρόμος

Καθαιρέσεις σε σχέση με τη Χωροθέτηση

Μη υλοποιημένο έργο Χωροθέτησης

Κτίριο ΗΜ εγκαταστάσεων 107,35m²

(Aρ. Οικοδομικής Αδείας 78/06.02.2002)

Κτίριο πυρόσβεσης 45,70m ²
(Aρ. Οικοδομικής Αδείας 78/06.02.2002)

Κτίριο ελέγχου και ανεφοδιασμού καυσίμων

43,75m² (Aρ. Οικοδομικής Αδείας 78/06.02.2002)

Προτεινόμενη τροποποίηση λιμενικών έργων χωροθέτησης

Προτεινόμενο νέο όριο Θαλάσσιας Ζώνης Μαρίνας

Προτεινόμενο νέο όριο Χερσαίας Ζώνης Μαρίνας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σχήμα 15.1β

Προτεινόμενη τροποποιήση χωροθέτησης

(διαφορές με ισχύουσα χωροθέτηση)

Κλίμακα 1:2.000
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ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΠΙΚΑ
ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -4,00μ.

Θ1

Θ2

Θ3

Θ4

+1.30

+1.10

+1.30

+1.10

+1.10

+1
.1

0

+1
.3

0

+1.30

Σχήμα 15.1γ
Καθαιρούμενα Έργα

Κλίμακα 1:2.000

ΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΦΕΚ 371Δ/ 1980)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΦΕΚ 371Δ/ 1980)

ΟΡΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (Φ.Ε.Κ. 983/Δ/1986)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ / ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΡΕΜΑ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΤΟΙΧΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

user05
Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΦΕΚ 371Δ/ 1980)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΦΕΚ 371Δ/ 1980)

ΟΡΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (Φ.Ε.Κ. 983/Δ/1986)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ / ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1 ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

2 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

4 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

5 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

6 ΡΑΜΠΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ/ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

7 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

8 ΧΩΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

9 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

10 ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

11 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ /
SUPERMARKET

12 ΓΡΑΦΕΙΑ

13 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ/ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

14 ΞΕΝΩΝΑΣ/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

15 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

17 ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

18 ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟY

19 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

20 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

21 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

22 ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ

23 ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ

24 ΡΑΜΠΑ

25 ΝΗΟΔΟΧΟΣ

26 ΦΑΝΟΣ

27 ΠΛΩΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

28 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Σχήμα 15.1δ
Απεικόνιση Εγκαταστάσεων
Μαρίνας

Κλίμακα 1:2.000
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ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τεταρτογενή πετρώματα

al: αλλουβιακές αποθέσεις αδιαφοροποίητες

Σχήμα 15.2

Γεωλογικός χάρτης

(Υπόβαθρο: Γεωλογικός χάρτης ΙΓΜΕ)

Κλίμακα 1:100.000

Μεταμορφωμένα πετρώματα

sch1: μεταβασικοί σχιστόλιθοι

Κάμπου-Βαποριάς-Μάννας-Χαρασώνα

Μεταμορφωμένα πετρώματα

sch2: σχιστόλιθοι

Κάμπου-Βαποριάς-Μάννας-Χαρασώνα

Μεταμορφωμένα πετρώματα

sch3: σχιστόλιθοι Συκαμινιάς

Μεταμορφωμένα πετρώματα

sch: σχιστόλιθοι Σύρου με παρεμβολές ασβεστιτικών

και βασικών (bs) σχιστολίθων

Μεταμορφωμένα πετρώματα

sch. ab: σχηματισμός με σχιστολίθους και

ενστρώσεις από επιδοτίτη (ep)

Μεταμορφωμένα πετρώματα

mr, sch: μαρμαροσχιστολιθική σειρά

Πάλου-Παγιαβλών

Μεταμορφωμένα πετρώματα

mr: μάρμαρο

Μεταμορφωμένα πετρώματα

gn1: γνεύσιοι Βάρης

Μεταμορφωμένα πετρώματα

gn2: γνεύσιοι Μαύρων Βουνακιών

Μεταμορφωμένα πετρώματα

gn3: μετα-αργοζικοί γνεύσιοι Πάλου

Μεταμορφωμένα πετρώματα

θ: μεταγάββρος

Μεταμορφωμένα πετρώματα

σ: σερπεντινίτες ή χλωριτικοί σχιστόλιθοι

Τεταρτογενή πετρώματα

Qsc: πλευρικά κορήματα

Μεταμορφωμένα πετρώματα

br: μαγματικό λατυποπαγές

Μεταμορφωμένα πετρώματα

c: μεταμορφωμένο

κροκαλοπαγές Πάλου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σχήμα 15.3

Σεισμοτεκτονικός Χάρτης
(Aπόσπασμα Σεισμοτεκτονικού Χάρτη )

Κλίμακα 1:500.000



ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΧΥΤΑ ΣΥΡΟΥ
(ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙ)

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ
 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

ΕΕΛ ΣΥΡΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ
"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΓΑΛΗΣΣΑΣ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΒΑΡΗ

ΜΑΝΝΑ

ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΟΥΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ

ΑΜΠΕΛΑ

ΠΑΓΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΠΗ

ΒΗΣΣΑ
ΧΡΟΥΣΑ

ΚΙΝΙ

EΠΙΣΚΟΠEΙΟ

ΔΙΔΥΜΗ

ΣΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ

ΔΕΛΦΙΝΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχήμα 15.4

Βασικό δίκτυο υποδομών και μεταφορών
Νήσου Σύρου
(Υπόβαθρο: Δορυφορική εικόνα Google Earth)

Κλίμακα 1:75.000

Λιμένας Σύρου

Λιμενίσκος / Μαρίνα

Αλιευτικό Καταφύγιο

Αερολιμένας Σύρου

Oδικό δίκτυο N. Σύρου

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α



Ν. Σύρος
Θέση έργου

SAC (GR4220018)

SPA (GR2220032)

Καταφύγιο Άγριας Ζωής
 'Άνω Μερία'

Σχήμα 15.5

Xάρτης Προστατευόμενων
Περιοχών
(Υπόβαθρο: Δορυφορική εικόνα Google earth)

Κλίμακα 1:50.000



Σχήμα 15.6α

Xάρτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

κατά τη φάση κατασκευής της Μαρίνας

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου

(Υπόβαθρο: Δορυφορική εικόνα Google Earth)

Κλίμακα 1:7.000

Οικονομικά οφέλη από την κατασκευή

(θέσεις εργασίας, προμήθειες, κλπ.) -

 Ευρύτερη περιοχή

Θετικές Επιπτώσεις

Αρνητικές Επιπτώσεις

1. Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων

και θορύβου

Κυκλοφοριακή επιβάρυνση της οδού

πρόσβασης (χρονικά περιορισμένη)

Όριο χερσαίας ζώνης μαρίνας

Όριο θαλάσσιας ζώνης μαρίνας

2. Επιβάρυνση φυσικού

περιβάλλοντος και θαλάσσιων υδάτων

Λιμενικές υποδομές Μαρίνας

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης

Αυξημένος κίνδυνος ναυτικού ατυχήματος



Άρτια και ασφαλής εξυπηρέτηση

σκαφών αναψυχής

Θετικές Επιπτώσεις

Όριο χερσαίας ζώνης μαρίνας

Όριο θαλάσσιας ζώνης μαρίνας

Οικονομική ανάπτυξη/Αναβάθμιση

τουριστικού προϊόντος

Αρνητικές Επιπτώσεις

Κυκλοφοριακή επιβάρυνση των

οδών πρόσβασης (ελεγχόμενη επίπτωση)

Επιπτώσεις από τη λειτουργία της

μαρίνας

1. Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων

και θορύβου

2. Επιβάρυνση φυσικού

περιβάλλοντος & θαλάσσιων υδάτων

(ασθενούς έντασης)

Λιμενικές υποδομές Μαρίνας

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης

Σχήμα 15.6β

Xάρτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

κατά τη φάση λειτουργίας της Μαρίνας

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου

(Υπόβαθρο: Δορυφορική εικόνα Google Earth)

Κλίμακα 1:7.000

Επιπτώσεις από τη συνολική λειτουργία

του Λιμένα Σύρου

1. Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων

και θορύβου

2. Επιβάρυνση φυσικού

περιβάλλοντος & θαλάσσιων υδάτων

(υψηλής έντασης)

user05
Γραμμή



±0.00
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ΕΠΙΧΩΣΗ

ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ

100-200kg

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΣΚΥΡΩΝ 0,30m

ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ

ΕΔΡΑΣΗΣ 0,5-50kg

1.30

Σ.Τ.Ο.

-4.00

+1.10

Σχήμα 15.7

Ενδεικτική διατομή νέου

νοτιοανατολικού κρηπιδώματος

Κλίμακα 1:100
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16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

16.1 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κέντρο Επισκευής και Διαχείμασης 

Σκαφών Αναψυχής νήσου Σύρου (Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου)»  &  

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) 

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

16.2  Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση «Πηδάλι» Ν. Σύρου 

16.3    Καθορισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σύρου 

16.4   Σχέδιο παραλαβής αποβλήτων  

16.5.   Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (PCP) 

16.6.   Βιβλιογραφία 

16.7. Κατηγορίες Αποβλήτων Πλοίων Μαρίνας στο Πηδάλι κατά τη μελλοντική 

λειτουργία 

16.8.  Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 
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16.1. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

o Υπ’ Α.Π. οικ. 123302/17-04-1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κέντρο Επισκευής και Διαχείμασης Σκαφών 

Αναψυχής νήσου Σύρου (Μαρίνα Σύρου)» 
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Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας 

84100 Σύρος 

(συν. 1 τ. ΜΠΕ) 

 
                          

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
                                        

 Θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:  “Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) στη θέση 
Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου” 
Φορέας του έργου: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2. Το Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’)  «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

5. Το Ν. 4179/2013 (175 Α’) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». 

6. Το Π.Δ. 70/15 (ΦΕΚ 114/Α) «Ανασύσταση Υπουργείων……». 

7.  Το Π.Δ. 73/15 (ΦΕΚ 116/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».  

8. Το Π.Δ. 100/14 (ΦΕΚ 167/Α/14) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής»  

9. Την με αρ. Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ Β’/3722) Απόφαση  Πρωθυπουργού περί ‘ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο’. 
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10. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αριθ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011(ΦΕΚ Α΄209/2011)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθ. 21398/2.5.2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3.5.12) «Ίδρυση και 
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του 
Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)». 

12. Την ΥΑ αριθ. οικ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703/Β/5.10.2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ 
αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».  

13. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των αρθρ. 3,4,5,6, και 7 
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

14. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1649/45/14 (ΦΕΚ 45/Β/14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας 
Α’…… ». 

15. Την υπ’ αρ. Τ/812/30.12.1996 ΥΑ Χωροθέτησης του Τουριστικού Λιμένα στη θέση Πηδάλι Ν. Σύρου 
(Β΄ 1213/1996).  

16. Την με α.π. 123302/17.4.1997 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κέντρο Επισκευής 
και Διαχείμασης Σκαφών Αναψυχής νήσου Σύρου (Μαρίνα Σύρου)». 

17. Το με α.π. 2327/8.2.2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπ. Οικ. Ανάπτυξης & 
Τουρισμού.  

18. Το με α.π. 1408/11.5.2016 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, για τη διαβίβαση της 
ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 25144/18.5.16). 

19. Το με α.π. 3097/13.9.2016 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, για τη διαβίβαση 
αντιγράφων του φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 44288/16.9.2016). 

20. Το με α.π. οικ. 44925/20.9.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ με το οποίο ένας φάκελος της ΜΠΕ του 
έργου του θέματος διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση προς: 
 Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
 Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ 
 Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ 
 ΓΕΕΘΑ/Γ2 του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
 Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής 
 Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

21. Το με α.π. ΔΛΥ/1407/Φ.29/Μ/5.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τη 
ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 49677/17.10.2016). 

22. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/315054/188491/6653/12.10.2016 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά 
για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό προϋποθέσεις (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/51837/27.10.2016). 

23. Το από 29.11.2016 έγγραφο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, αναφορικά με την διαδικασία δημοσίευσης του φακέλου της ΜΠΕ στο κοινό, το οποίο 
διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (α.π. ΔΙΠΑ: 58121/1.12.2016).  

24. Το με α.π. 45729/5.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, σύμφωνα 
με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/59282/7.12.2016). 
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25. Το με α.π. Φ.542/487/219/186959/Σ.1609α/5.12.2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/59496/8.12.2016).  

26. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ Κυκλάδων/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/314108/187949/10289/ 2713/9.12.2016 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου υπό προϋποθέσεις (α.π. 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/19997/21.4.2017).  

27. Το με α.π. 812/6.2.2017 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με 
συνημμένη την υπ’ αρ. 55 απόφαση της 3ης/30.1.2017 Συνεδρίασής της, με την οποία γνωμοδοτεί 
θετικά για την ΜΠΕ του έργου σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της εισήγησης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων με α.π. 129179/1438/19.12.2016 
(α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/7782/13.2.2017).  

28. Την με α.π. οικ. 32358/14.7.2017 εισήγηση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ προς το Κεντρικό Συμβούλιο 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΝ, σχετικά με το έργο. 

29. Την 198η Πράξη της 29ης Συνεδρίασης της 26.7.2017, του ΚΕΣΠΑ/ ΥΠΕΝ με την οποία παράσχει την 
σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ: 
37679/7.9.2017). 

30. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής δεν διαβίβασε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ την σχετική γνωμοδότησή της εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 και συνεπώς είναι δυνατή η έκδοση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος χωρίς τη συγκεκριμένη 
γνωμοδότηση. 

31. Το γεγονός ότι η ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ έλαβε υπόψη την προγενέστερη ΚΥΑ με α.π. οικ. 123302/17.4.1997 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος, η ισχύς της οποίας έχει παρέλθει από τις 
31.12.2007 ενώ παράλληλα έχει τροποποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, το οποίο έχει 
υλοποιηθεί.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) στη θέση 
Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου», ως ακολούθως: 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Γενικά στοιχεία 

Tο έργο αφορά στη λειτουργία της υφιστάμενης μαρίνας 221 περίπου θέσεων ελλιμενισμού σκαφών 
αναψυχής, η οποία βρίσκεται στη θέση Πηδάλι του όρμου Ερμούπολης νήσου Σύρου. 

Η γενική διάταξη της μαρίνας, όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ (κείμενο και σχέδια) που συνοδεύει 
την παρούσα, αποτελείται από τα εξής: 
 

 Προσήνεμο μώλο, συνολικού μήκους 180 m περίπου, που αποτελείται από δύο ευθύγραμμα 
τμήματα και μεταξύ αυτών καμπύλο τμήμα και φέρει εξωτερικά θωράκιση από φυσικούς 
ογκολίθους (Φ.Ο.) 

 Υπήνεμο μώλο, συνολικού μήκους 210 m περίπου, που επίσης αποτελείται από δύο ευθύγραμμα 
τμήματα και στη συνέχεια ένα καμπύλο. 

 Παραλιακά κρηπιδώματα, συνολικού μήκους 645 m περίπου.  Στο κεντρικό τμήμα των 
παραλιακών κρηπιδωμάτων, αυτά σχηματίζουν Π διαστάσεων 40,0 x 30,0 m.  Στο εσωτερικό της 
λιμενολεκάνης, για την πρόσδεση των σκαφών έχουν κατασκευασθεί προβλήτες συνολικού 
μήκους 260 m περίπου.  
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 Ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών στο δυτικό άκρο των παραλιακών κρηπιδωμάτων  

 Κτιριακά έργα. 

 

1.2 Κατάταξη έργου σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’), όπως ισχύει 

Είδος δραστηριότητας Ομάδα Κατηγορία 

Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και 
καταφύγια τουριστικών σκαφών 

3η Ομάδα 
α/α 5 

Α1 

 

1.3 Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου 

Η μαρίνα βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της νήσου Σύρου, στον όρμο Ερμούπολης, με κεντροβαρικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:583130 Υ:4142680 και αποτυπώνεται στο σχέδιο κλίμακας 1:500 με αρ. 
385-ΜΠΕ-1, το οποίο περιέχεται στο φάκελο ΜΠΕ και συνοδεύει την παρούσα.    

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης, 
ως προς τον τομέα των μεταφορών και ειδικά ως προς τις λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες θέτει 
μεταξύ άλλων, βασικές κατευθύνσεις, την διαρκή αναβάθμιση των νησιωτικών λιμένων και υποδομών, 
υφιστάμενων και νέων, όπως αυτός της Σύρου. 
 
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, η Σύρος κατατάσσεται στην Ομάδα III: 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 ανάπτυξής τους.  
  

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής 

To έργο δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000. 

3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Αέριες εκπομπές 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 
διατάξεις: 
1. ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) με την οποία καθορίζονται μέτρα για 

τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ.  

2. ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β΄920), με την οποία καθορίζονται τιμές – 
στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του 
νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον 
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 
 

3.2 Ποιότητα Υδάτων 

Οι κατευθυντήριες τιμές ποιότητας των επιφανειακών υδάτων αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 

Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β) και Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β), όπως κάθε φορά ισχύουν.   
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3.3 Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία της 
δραστηριότητας, καθορίζεται στο Π.Δ. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293 Α’). 

4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Οι όροι της παρούσας αφορούν:  
 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ως φορέα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας, εφεξής 

αποκαλούμενο ως: «φορέας του έργου»  
 Όλα τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες λειτουργίας 

του έργου  
οι οποίοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 
περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις τις κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη, σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του έργου, θα 
πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις.  

4. Ο φορέας του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά 
προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

5. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για τη 
λειτουργία του έργου, με τους εξής τουλάχιστον στόχους: 

 Διαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την λειτουργία του τουριστικού λιμένα σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας. 

 Πρόληψη ή/και έλεγχος επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα. 

 Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του τουριστικού λιμένα  

 Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων από την λειτουργία του τουριστικού 
λιμένα. 

Για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΠΔ να εξεταστεί η 

δυνατότητα: α) Πιστοποίησης και επιθεώρησης του συστήματος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο 

φορέα, β) Εγκατάστασης και εφαρμογής διεθνώς αποδεκτών συστημάτων διαχείρισης και γ) Σύνταξης 

περιβαλλοντικής δήλωσης ανά τακτά διαστήματα. 

6. Ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στο φάκελο ΜΠΕ που συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω 
παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν 
από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις, βαρύνουν τον φορέα του έργου. 

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7. Ο λιμένας οφείλει να είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά 
φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία 
Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο,  συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο 
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Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης  της θάλασσας. 

8. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων και 
του σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. 

9. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα προστασίας 
για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών.  

10. Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα του έργου, η συγκέντρωση και αποκομιδή των 
απορριμμάτων και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου.  

11. Με ευθύνη του φορέα του έργου να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραιτήτως 
δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα καθαρισμού λυμάτων εγκεκριμένου τύπου. 

12. Απαγορεύεται κάθε είδους καύσης υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του λιμένα. 

13. Να υπάρχει δίκτυο πυρόσβεσης το οποίο θα εγκριθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
βάσει της 10/2002 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.  

14. Να υλοποιηθεί Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα, προκειμένου να υπάρχει καταγραφή 
και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων από τη λειτουργία του, με 
σκοπό τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Να εξεταστεί η δυνατότητα 
δημιουργίας προγράμματος ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα: 

 Για μέτρα και όρους παραλαβής των αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη να εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 
κατάλοιπων φορτίου».  

  Τα αστικά απόβλητα να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα  με την   ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 
1909/Β) όπως τροποποιήθηκε από το  Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α). 

  Τα απόβλητα έλαια να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α). 

 Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 
41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β). 

  Τα επικίνδυνα απόβλητα να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τη ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 
383/Β/06), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β), όπως 
τροποποιήθηκαν από το  Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α). 

 

15. Κατά την λειτουργία του λιμένα θα πρέπει να λαμβάνονται από τον φορέα του έργου όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν 
πρόσθετα μέτρα, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 743/77 
(ΦΕΚ 319 Α’) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α’) και ισχύει. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

16. Να εφαρμόζεται σε ετήσια βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιου περιβάλλοντος που 

περιγράφεται στην παράγραφο 11.2 της ΜΠΕ του έργου του θέματος. Οι δειγματοληψίες και οι 

αναλύσεις να πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά EN 

ή ISO ή ΕΛΟΤ ή DIN ή άλλου διεθνούς προτύπου που εξασφαλίζει την παροχή δεδομένων 

ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά 

προτίμησης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκφράζονται βάσει της εκάστοτε αντίστοιχης 

πρότυπης μεθόδου.  

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

1. Το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), 
είναι  δέκα (10) χρόνια, από την έκδοση της παρούσας,  εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των 
δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.  
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2. Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη         
συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε 
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. 

3. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας      
ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως 
την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας 
προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στην ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του 
άρθρου 6 του Ν. 4014/2011. 

5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν  
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι   
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του 
άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν 
αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 
4014/2011. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας ή 
ασφάλειας και υγιεινής προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση 
εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, και δεν 
συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες 
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.  

2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που 
τυχόν κατισχύουν αυτής. 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

 
1. Η παρούσα ΑΕΠΟ και ο θεωρημένος φάκελος (τεύχος και σχέδια) της ΜΠΕ που τη συνοδεύουν, 

πρέπει να  βρίσκονται στον χώρο του έργου  και να επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε 
κάθε  αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση: 

 Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λ.π.) από τα οποία θα 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία 
αυτά θα βρίσκονται στο χώρο του έργου. 

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 
 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 
 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων 

ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
 

3. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους 
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσία (Εθνικής και Ευρωπαϊκής) και όπου αυτό 
δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ που την συνοδεύει.  

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκαν 
με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και το Ν. 4042/2012. 
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8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον 
ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’).  

 
  
                                                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
                                                                                    

                            Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ  
1.  ΔΙΠΑ (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 
2.  Χρον. Αρχείο 
3.  Τμήμα Γ’ 
4.  Χρ. Δούμα 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 

http://www.aepo.ypeka.gr/
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16.2. Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση «Πηδάλι» Ν. Σύρου 

Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Τ/1812 3513 (ΦΕΚ 1213/Β’/31-12-1996) 
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16.3. Καθορισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σύρου 

Απόφαση Νομάρχη Σύρου υπ’ αριθμ. ΤΥ 109/14.01.1986 (Φ.Ε.Κ. 983/Δ/16-10-1986) 
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16.4. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 566/2021/26.02.2021 Βεβαίωση υποβολής Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



‘~ ~Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΊΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας
Ταχ. Κώδικας: 841 00 Σύρος Προς: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πληροφοριες: Δ/νση Περιβάλλοντος
Τηλέφωνο : 2810 85736 Επτανήσου 35, Σύρος
c-mail : Ιιmenιkοι~οteπet.εr τ.κ. 84100

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων»

Σε απάντηση τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία

μας έχει υποβάλλει Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην αρμόδια διεύθυνση του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου / Διεύθυνση Λιμενικών Και Κυριακών Υποδομών

με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4466/04-12-2014 έγγραφό μας, το οποίο λόγω αλλεπάλληλων

αλλαγών στην νομοθεσία δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή
διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ειρηναίος Ζερβός
ΙΙλεκτρολόγος Μηχ/κός

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  26/02/2021
Αριθµός πρωτοκόλλου 566/2021
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16.5. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (PCP) 

Απόφαση του Λιμενάρχη Σύρου με αριθ. πρωτ. 2442.1/03/2011 
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16.7. Κατηγορίες Αποβλήτων Πλοίων Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΔΑΛΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατηγορίες των αποβλήτων πλοίων (σκαφών αναψυχής) που θα παραλαμβάνονται στη Μαρίνα στη 

θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου κατά τη μελλοντική λειτουργία της σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) (Απόφαση 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ), καθώς και ενδεικτική εκτίμηση των 

ποσοτήτων τους σε περίοδο αιχμής. Τα απόβλητα αυτά αφορούν σε σεντινόνερα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, χρησιμοποιημένες μπαταρίες 

σκαφών, λύματα και οικιακά απορρίμματα. 

 

Κατηγορία αποβλήτων κατά Ε.Κ.Α. 

Σύντομη περιγραφή 

Ενδεικτική εκτιμώμενη 

ημερήσια συλλεγόμενη 

ποσότητα σε περίοδο 

αιχμής 

Κωδικός Περιγραφή 

08 01 11* 
Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν 

οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
υπολείμματα υφαλοχρωμάτων από τις 

εργασίες ελαφράς συντήρησης 

σκαφών 

μικροποσότητες 

08 01 12 
Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 08 01 11 

13 04 03* 
Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας (πλην 

εσωτερικής) 
σεντινόνερα σκαφών <85 lt/ημέρα 

13 02 05* 
Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης με βάση τα ορυκτά χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

μηχανών σκαφών 
<25 lt/ημέρα 

13 02 06* 
Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης 

15 01 10* 
Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων 

ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 

απόβλητα που περιστασιακά 

παραδίδονται από τα σκάφη ή/και 
μικροποσότητες 
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15 02 02* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα 

σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

παράγονται στον χώρο χερσαίας 

απόθεσης και συντήρησης σκαφών 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 

20 01 36 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 

01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 21* 
Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα 

υδράργυρο 

16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου χρησιμοποιημένες μπαταρίες σκαφών <1 τεμάχη/ημέρα 

20 01 01 Χωριστά συλλεγέντα χαρτιά και χαρτόνια οικιακά απορρίμματα συλλεγέντα σε 

κάδους ανακύκλωσης 

1,38 m3/ημέρα 

20 01 02 Χωριστά συλλεγέντα γυαλιά 0,23 m3/ημέρα 

20 01 39 Χωριστά συλλεγέντα πλαστικά οικιακά απορρίμματα συλλεγέντα σε 

κάδους ανακύκλωσης 

1,38 m3/ημέρα 

20 01 40 Χωριστά συλλεγέντα μέταλλα 0,11 m3/ημέρα 

20 03 01 
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα οικιακά απορρίμματα συλλεγέντα 

στους λοιπούς κάδους 
0,55 m3/ημέρα 

 Λύματα αστικού τύπου (μη επικίνδυνα απόβλητα)3 λύματα τουαλετών σκαφών 13,7 m3/ημέρα 

 

 

Σημ.: 1. Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο 

 2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4 Γενική Διάταξη του Καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 

2000/573/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

(Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/28.03.2006 – Φ.Ε.Κ. 383/Β/28.03.2006), ένα απόβλητο που χαρακτηρίζεται 

ως εν δυνάμει επικίνδυνο βάσει της γενικής του ή ειδικής του αντιστοιχίας με επικίνδυνες ουσίες, είναι επικίνδυνο μόνον εάν αυτές οι 
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ουσίες είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις που είναι αρκετές ώστε το απόβλητο να εκδηλώσει μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται 

στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 19 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/28.03.2006. 
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16.8. Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων από την κατασκευή των νέων 

λιμενικών έργων στη Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 
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Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 

από την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Μαρίνας 

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

στα πλαίσια των προβλέψεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

1. Γενικά  

Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 

υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

προκειμένου για τη δημιουργία ενός άρτια λειτουργούντος και ασφαλούς τουριστικού λιμένα, ο 

οποίος βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Όρμου Λιμένος Σύρου. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στα 

πλαίσια των προβλέψεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αναφορικά με την επίτευξη της «καλής 

οικολογικής κατάστασης» των επιφανειακών υδατικών συστημάτων σε σχέση με τις πιέσεις 

που υφίστανται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, αξιολογεί την επίπτωση 

από την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης της εν λόγω μαρίνας στην ποιοτική και ποσοτική 

κατάσταση των Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων (Υ.Σ.), ήτοι του Υ.Σ. «Ακτές Σύρου». 

 

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε θέσεις ελλιμενισμού σκαφών 

αναψυχής στις Κυκλάδες. Η κεντροβαρής θέση του νησιού της Σύρου στο νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Κυκλάδων, η κομβική συγκοινωνιακά σημασία του και η μικρή απόστασή του 

από την Αττική, σε συνδυασμό με τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

του νησιού ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπό εξέταση μαρίνας για το 

θαλάσσιο τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. 

 

Συμπερασματικά, τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε ανάπτυξη νέων υποδομών και 

αναβάθμιση των υφιστάμενων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι για τη βελτίωση του επιπέδου 

του τουριστικού προϊόντος της χώρας και τη γενικότερη ενίσχυση ενός καθοριστικής σημασίας 

κλάδου της Εθνικής Οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά, η προτεινόμενη τροποποίηση της 

χωροθέτησης της μαρίνας έχει ως στόχο την άρτια οργάνωση του θαλάσσιου και χερσαίου 

χώρου αυτής, έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί 

σήμερα, του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Συγκεκριμένα, προβλέπει τη 

διεύρυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας προς τα βαθιά και σε συνάρτηση με τον 

προβλεπόμενο από το υπό έγκριση master plan του Λιμένα Σύρου σχεδιασμό των 

παρακείμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στοχεύει στην αναδιάταξη των υποδομών 

της χερσαίας ζώνης σύμφωνα με τη νέα οριοθέτησή της, όπως αυτή προκύπτει σε σχέση με 

γειτονικές εκτάσεις και κτίσματα, καθώς και την όδευση του υφιστάμενου οδικού δικτύου της 

περιοχής. 
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Με την προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη μαρίνα 

δυναμικότητας  167 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως  40 m, η οποία θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων 

σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά. Η μαρίνα θα αποτελείται από θαλάσσια ζώνη 

συνολικής επιφάνειας περίπου 78 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη συνολικής επιφάνειας 24 

στρεμμάτων περίπου. Θα αξιοποιηθεί πλήρως η θαλάσσια και χερσαία ζώνη της μαρίνας. Στα 

πλαίσια αυτά θα κατασκευαστούν νέοι μώλοι (προσήνεμος και υπήνεμος) ενώ θα καθαιρεθούν 

και ορισμένοι προβλήτες. Θα κατασκευαστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι 

απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα 

δίκτυα Η/Μ παροχών και θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος. 

 

Κατά τη σχεδίαση των υποδομών της χερσαίας ζώνης, ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τόσο 

περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο τη διαμόρφωση μίας υψηλού 

επιπέδου εγκατάστασης αλλά και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

την αρμονική ένταξη των υποδομών στο ήδη διαμορφωμένο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Έτσι,  με την προτεινόμενη τροποποίηση, εκτός από την 

αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες της μαρίνας, 

επιπροσθέτως αυξάνεται η ελκυστικότητά της για τους περιοίκους και τους επισκέπτες της 

περιοχής. 

 

Η αξιολόγηση της επίδρασης των προτεινόμενων έργων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι στο 

παράκτιο Υ.Σ. βασίστηκε στη «Μεθοδολογία προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης 

υδρομορφολογικών αλλοιώσεων» που υιοθετεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, όπως αυτή 

αναλύεται στο ομότιτλο κείμενο κατευθύνσεων1. Επίσης, κατά την εφαρμογή της εν λόγω 

μεθοδολογίας λήφθηκαν υπ’ όψη οι διευκρινίσεις που δόθηκαν επ’ αυτής με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/21207/234/26.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης προστασίας & 

Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 

αναφορικά με την παροχή «διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής 

ή μη στις εξαιρέσεις του άρθρου 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ». 

 

 

  

 
1  «Μεθοδολογία προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων» - Κείμενο 

κατευθύνσεων (Νοέμβριος 2016). Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων. Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
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2. Χαρακτηριστικά Παράκτιου Υδατικού Συστήματος 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Νήσων Αιγαίου EL14 (Φ.Ε.Κ 2019/B/17.09.2015) και την 1η Αναθεώρηση αυτού (Φ.Ε.Κ. 

4677/B/29.12.2017), η θέση της υπό εξέταση μαρίνας εμπίπτει στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα 

(ΥΣ) «Ακτές Σύρου» με κωδικό EL1437C0056N. 

 

Το ΥΣ «Ακτές Σύρου» αποτελεί ένα φυσικό παράκτιο υδατικό σύστημα που σύμφωνα την 1η 

Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΦΕΚ 4677/B/29.12.2017) 2  έχει έκταση 127,02 km2 και 

περίμετρο 199,64 km. Όσον αφορά στο μήκος ακτογραμμής του υδατικού συστήματος 

υπολογίζεται σε 96,6km με βάση τα «Ανοικτά Δεδομένα» 3  για την ακτογραμμή στο σύνολο 

της χώρας  (shapefile) (βλ. Σχήμα 2.1). 

 

 
  

 
2 Πηγή: «Πίνακας 4-9. Παράκτια υδατικά συστήματα του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14)» Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 4677/B/29.12.2017). 
3 Το συνολικό μήκος ακτογραμμής που αφορά στο Υ.Σ. «Ακτές Σύρου» υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα του 

GEODATA.gov.gr, τελευταία ενημέρωση το 2015 για την ακτογραμμή στο σύνολο της χώρας, με την εφαρμογή 

κατάλληλου σχεδιαστικού προγράμματος. 

 

Σχήμα 2.1:  : Όρια Υδατικού Συστήματος «Ακτές Σύρου»  

(Πηγή :Επίσημη Ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, http://wfdgis.ypeka.gr/ και ιδία επεξεργασία) 

http://wfdgis.ypeka.gr/
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3. Χαρακτηριστικά έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των λιμενικών 

υποδομών της Μαρίνας στη Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

Η Μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού 

στον Όρμο Σύρου (ή Όρμος Λιμένος Σύρου), προ του παραλιακού μετώπου του οικισμού 

Ερμούπολης (βλ. Σχήμα 3.1). 

 

 

Σχήμα 3.1: Αιγαίο Πέλαγος-Νότιο τμήμα (Απόσπασμα Χάρτη ΥΥ 4: Αιγαίο Πέλαγος –Νότιο τμήμα) 

 

Η κεντροβαρής θέση του νησιού της Σύρου στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, η 

κομβική συγκοινωνιακά σημασία του και η μικρή απόστασή του από την Αττική, σε συνδυασμό 

με τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά του νησιού ενισχύουν ακόμη 

περισσότερο τη σημασία της υπό εξέταση μαρίνας για το θαλάσσιο τουρισμό της ευρύτερης 

περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, η προτεινόμενη ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της υπό εξέταση 

Μαρίνας στο Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου είναι ιδιαίτερα σημαντική αναφορικά με την κάλυψη 

μέρους της αυξημένης ζήτησης σε θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και κατ’ επέκταση 

με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. 
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Δεδομένου ότι η χερσαία ζώνη του λιμένα παραμένει αναξιοποίητη, καθώς δεν έχουν 

υλοποιηθεί οι χωροθετημένες κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις αυτής, καθώς και η 

υφιστάμενη διάταξη των λιμενικών έργων αδυνατεί να καλύψει την υφιστάμενη ζήτηση για τον 

ελλιμενισμό μεγαλύτερων σκαφών, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της ισχύουσας 

χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα. 

 

Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης χωροθέτησης είναι, κατά κύριο λόγο, η αναδιάταξη 

των λιμενικών έργων της μαρίνας προκειμένου για την άρτια οργάνωση των λειτουργιών της 

θαλάσσιας ζώνης για τον ασφαλή και άνετο ελλιμενισμό ικανού αριθμού και μεγέθους σκαφών 

αναψυχής, καθώς και ο επανασχεδιασμός της χερσαίας ζώνης έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 

ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του λιμένα σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα. 

 

Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις / παρεμβάσεις: 

• Η αναδιάταξη των λιμενικών έργων της μαρίνας και η ανακατανομή των θέσεων 

ελλιμενισμού σκαφών, με βάση τη σημερινή γενική διάταξη των λιμενικών έργων, αλλά 

και τις τάσεις της αγοράς στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Στα 

πλαίσια αυτά, αξιοποιώντας στον βαθμό του δυνατού την υφιστάμενη λιμενική υποδομή 

της μαρίνας (παραλιακά κρηπιδώματα, μόνιμοι προβλήτες) και ταυτόχρονα 

κατασκευάζοντας νέους μώλους και καθαιρώντας επιλεγμένους υφιστάμενους προβλήτες, 

διασφαλίζεται ο άνετος και ασφαλής ελλιμενισμός σημαντικού αριθμού σκαφών αναψυχής 

μεγέθους έως και  40m, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις κατηγορίες των 21μ και 25μ που είναι 

οι πλέον δημοφιλείς. Με την αναδιάταξη αυτή των λιμενικών έργων διευρύνεται η 

λιμενολεκάνη της μαρίνας προς τα βαθιά και σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο από το 

υπό έγκριση master plan του Λιμένα Σύρου σχεδιασμό των παρακείμενων λιμενικών 

εγκαταστάσεων.  Παράλληλα, καθορίζεται το όριο της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2160/93) και πλέον η επιφάνεια της θαλάσσιας 

ζώνης ανέρχεται σε  78,273m2. 

 

• Επαναοριοθέτηση της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα, ώστε να 

αντιμετωπισθούν οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου 

ως προς τη χωροθέτηση, αναφορικά με τη γεωμετρία και έκταση των επιχώσεων, τη 

θέση γειτονικών κτισμάτων μη σχετικών με τη μαρίνα, καθώς και στην όδευση του 

παρακείμενου δημόσιου δρόμου. 

 

• Αναδιάταξη των οικοδομικών τετραγώνων και των υποδομών της χερσαίας 

ζώνης με βάση τη νέα γεωμετρία της, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των όρων 

και περιορισμών δόμησης. Η προαναφερθείσα επαναοριοθέτηση τη χερσαίας ζώνης 

της μαρίνας επιβάλει τον επανακαθορισμό των οικοδομικών τετραγώνων της μαρίνας, 

καθώς και την αναδιάταξη των προβλεπόμενων χερσαίων υποδομών. Έτσι, με την 
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προτεινόμενη τροποποίηση χωροθέτησης αφ’ ενός εντάσσονται στα νέα οικοδομικά 

τετράγωνα οι υφιστάμενες και προβλεπόμενες από την αρχική χωροθέτηση (ΦΕΚ 

1213/Β/31.12.1996), κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές χρήσεις της χερσαίας ζώνης, 

ενώ προβλέπονται και οι νέες αυτές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την άρτια 

λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη της μαρίνας, και αφ’ ετέρου διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία και η αισθητική της μαρίνας (διαμόρφωση εσωτερικού οδικού δικτύου, 

χώρων στάθμευσης, ζωνών πρασίνου και περιπάτου κλπ.). Επισημαίνεται μάλιστα ότι 

στα πλαίσια της ανωτέρω αναδιάταξης της χερσαίας ζώνης, διατηρούνται όλες οι 

προβλεπόμενες από την αρχική χωροθέτηση χρήσεις γης, ενώ αναπροσαρμόζονται οι 

επιφάνειες των οικοδομικών τετραγώνων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, 

έτσι ώστε η μαρίνα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, 

του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. 

 

Από την υλοποίηση των νέων έργων θα προκληθεί αναπόφευκτα κατάληψη θαλασσίου 

πυθμένα. Συγκεκριμένα, η επιπρόσθετη νέα καταλαμβανόμενη επιφάνεια του πυθμένα, που 

αφορά στα νέα λιμενικά έργα για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και στη 

θωράκιση και προστασία της λιμενολεκάνης, ανέρχεται σε 4.800 m2 περίπου.  

 

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι κατασκευής έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο 

αποτέλεσμα από οικονομοτεχνικής άποψης και ταυτόχρονα να περιορίζεται στο ελάχιστο 

δυνατόν η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή ενός λιμενικού 

έργου αναπόφευκτα θα προκαλέσει την παραγωγή καταλοίπων και ειδικά βυθοκορημάτων. 

Στην υπό εξέταση περίπτωση, οι προβλεπόμενες βυθοκορήσεις έχουν περιοριστεί στις 

απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των λιμενικών έργων. Τα 

προϊόντα βυθοκόρησης, που θα προέλθουν από την εκσκαφή του θαλασσίου πυθμένα για την 

ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων θα είναι εξαιρετικά μικρής ποσότητας που δε θα ξεπερνά 

τα 7.900m3.  

 

Όσον αφορά στην ασφαλή διάθεση των προϊόντων εκσκαφής του θαλάσσιου πυθμένα, και 

εφόσον από τις αναλύσεις που θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν 

περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο), προτείνεται 

η διάθεσή τους σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της θέσης του έργου στον 

θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Ρήνειας και της Πάρου., όπου τα βάθη της θάλασσας ξεπερνάνε 

τα -100 m. Η ευρύτερη αυτή θαλάσσια περιοχή εντός της οποίας προτείνεται η διάθεση των 

βυθοκορημάτων (βλ.Σχήμα 3.2) ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες κέντρου βασιζόμενες 

στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87: 
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Β 609302.4 4126812.3 

Γ 609302.4 4126112.3 

Δ 608502.4 4126112.3 

 

 

  

 

  

Σχήμα 3.2: Προτεινόμενη θαλάσσια περιοχή διάθεσης βυθοκορημάτων (Υπόβαθρο: Χάρτης ΥΥ 4: Αιγαίο 

Πέλαγος –Νότιο τμήμα και ιδία επεξεργασία) 

 

 Χ Υ 

Α 608502.4 4126812.3 
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4. Κλίμακα αξιολόγησης έντασης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Πίνακας 4.1) τα κριτήρια υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και 

οι οριακές τιμές κατάταξης που αφορούν στην περίπτωση των Παράκτιων Υδάτινων Σωμάτων, 

καθώς και τα όρια αξιολόγησης του κάθε ενός, σύμφωνα με το κείμενο κατευθύνσεων 

«Μεθοδολογία προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων»  

της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

 

 
Πίνακας 4.1: Κριτήρια υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και οριακές τιμές κατάταξης (Πηγή: κείμενο 
κατευθύνσεων «Μεθοδολογία προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων», Νοέμβριος 2016, Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 

Κριτήριο Όρια αξιολόγησης 

Χαρακτηρισμός πίεσης  Βαθμοί  Αμελητέα    
1 

Ανεκτή     
2 

Μέτρια      3 Ισχυρή       
4 

Σημαντική         
5 

Ποσοστό % της μέσο και 
υποπαράλιας (interidal-subtidal) 
ζώνης που καλύπτεται από την 
παρέμβαση 

<5% 5-15% 15-30% 30-50% >50% 

Έκταση τύπων οικοτόπων 
προτεραιότητας οδηγίας οικοτόπων 

<1% 1-5% 5-10% >10% >10% 

Μήκος ακτογραμμής επί της οποίας 
ή στο μέτωπο της οποίας γίνονται 
οι παρεμβάσεις ως % του 
συνολικού μήκους της ακτογραμμής 
του παράκτιου υδατικού σώματος 

<5% 5-15% 15-30% 30-50% >50% 

Έκταση έργων ως ποσοστό % επί 
της συνολικής έκτασης του 
παράκτιου υδατικού σώματος 

<5% 5-15% 15-30% 30-50% >50% 
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5. Αξιολόγηση έντασης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων νέων έργων 

Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5.1) παρατίθενται οι τιμές των παραμέτρων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων από την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας 

στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου στο παράκτιο ΥΣ «Ακτές Σύρου».  

 
Πίνακας 5.1: Υπολογισμός κριτηρίων αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και κατάταξη αυτών 
για την βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου στο 
παράκτιο ΥΣ «Ακτές Σύρου» 

Χαρακτηρισμός 
πίεσης  

 

Ποσοστό % της μέσο 
και υποπαράλιας 
(interidal-subtidal) 
ζώνης που 
καλύπτεται από την 
παρέμβαση  

Έκταση έργου 
(km2) 

Έκταση 
υποπαράλιας 

ζώνης εντός ΥΣ 
(km2) 

Ποσοστό 
αλλοίωσης (%)  

Κατάταξη 

0,0048 127,02 0,004 1 

Έκταση τύπων 
οικοτόπων 
προτεραιότητας 
οδηγίας οικοτόπων  

Έκταση 
οικοτόπου 

στην περιοχή 
του έργου 

(km2) 

Έκταση 
οικοτόπου εντός 

ΥΣ (km2) 

Ποσοστό 
αλλοίωσης (%)  

Κατάταξη 

0,000 7,6 0,000 1,00 

Μήκος ακτογραμμής 
επί της οποίας ή στο 
μέτωπο της οποίας 
γίνονται οι 
παρεμβάσεις ως % 
του συνολικού 
μήκους της 
ακτογραμμής του 
παράκτιου υδατικού 
σώματος 

Μήκος 
ακτογραμμής 

έργου (km) 

Μήκος 
ακτογραμμής ΥΣ 

(km) 

Ποσοστό 
αλλοίωσης (%)  

Κατάταξη 

0,000 96,6 0,000 1 

Έκταση έργων ως 
ποσοστό % επί της 
συνολικής έκτασης 
του παράκτιου 
υδατικού σώματος  

Έκταση έργου 
(km2) 

Έκταση ΥΣ (km2) 
Ποσοστό 

αλλοίωσης (%)  
Κατάταξη 

0,0048 127,02 0,004 1  

 

• Στο 1ο κριτήριο «ποσοστό % της μέσο και υποπαράλιας (interidal-subtidal) ζώνης που 

καλύπτεται από την παρέμβαση» και δεδομένου ότι τα βάθη εντός του ΥΣ δεν 

υπερβαίνουν τα -100m, θεωρήθηκε ότι το σύνολο του ΥΣ βρίσκεται εντός της μέσο και 

υποπαράλιας ζώνης. Συνεπώς, ως έκταση του ΥΣ εντός της ζώνης λήφθηκε η συνολική 

επιφάνεια του ΥΣ. Ως έκταση της μέσο και υποπαράλιας ζώνης που καλύπτεται από 
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τα νέα έργα λήφθηκε υπόψιν αθροιστικά η επιφάνεια θαλάσσιου πυθμένα που θα 

καλυφθεί για την έδραση των νέων λιμενικών έργων  η οποία συνολικά υπολογίζεται 

σε 4,8 στρέμματα περίπου. 

 

• Το 2ο κριτήριο «έκταση τύπων οικοτόπων προτεραιότητας οδηγίας οικοτόπων» 

εξετάσθηκε ως προς τον οικότοπο προτεραιότητας «Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με 

βλάστηση (Ποσειδωνίες)» (κωδικός «NATURA 2000»: 1120) 4 . Ως έκταση του 

οικοτόπου στο Υ.Σ. χρησιμοποιήθηκε η πλέον πρόσφατη διαθέσιμη χαρτογράφηση 

των λιβαδιών φανερογάμων (seagrass meadows) σε όλο το μήκος της ακτογραμμής 

της Ελλάδας5. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες 

(που λήφθηκαν μεταξύ 06.2013 - 07.2015) και τις υφιστάμενες αποτυπώσεις τύπων 

οικοτόπων για 62 περιοχές του δικτύου Natura 2000 για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα 

στοιχεία (η χαρτογράφηση σε αυτές τις περιοχές πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1998 - 

2001). Ο ψηφιακός χάρτης που προέκυψε δείχνει τυχόν παρουσία λιβαδιών σε κάναβο 

με διαστάσεις κελιού 30m x 30m (βλ. Σχήμα 5.1).  Ωστόσο, από την εν λόγω 

χαρτογράφηση των λιβαδιών φανερογάμων, φαίνεται ότι δεν εντοπίζονται λιβάδια 

φανερογάμων και κατ’ επέκταση Ποσειδωνίας στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα 

στη θέση των νέων έργων της υπό εξέταση μαρίνας δεν φύονται φανερόγαμα. Οπότε 

στην περίπτωση αυτή η έκταση του οικοτόπου που διαταράσσεται από τα νέα έργα 

είναι μηδενική. 

 
4  Σημειώνεται ότι στην περιοχή δεν έχουν εντοπισθεί άλλοι οικότοποι προτεραιότητας που να αφορούν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. 
5 Konstantinos Topouzelis, Despina Makri, Nikolaos Stoupas, Apostolos Papakonstantinou, Stelios Katsanevakis, 

Seagrass mapping in Greek territorial waters using Landsat-8 satellite images, International Journal of Applied 

Earth Observation and Geoinformation, Volume 67, 2018, Pages 98-113, ISSN 0303-2434, 

https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.12.013.  

 

Σχήμα 5.1: Χαρτογράφηση Λιβαδιών Φανερογάμων (συμπεριλαμβανομένων λιβαδιών 
Ποσειδωνίας) στην περιοχή της Σύρου (Πηγή: https://mrsg.aegean.gr/?content=&nav=54 και ιδία 

επεξεργασία) 
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• Στο 3ο κριτήριο «μήκος ακτογραμμής επί της οποίας ή στο μέτωπο της οποίας γίνονται 

οι παρεμβάσεις ως % του συνολικού μήκους της ακτογραμμής του παράκτιου υδατικού 

σώματος», ως μήκος ακτογραμμής του Υ.Σ. χρησιμοποιήθηκε το μήκος που μετρήθηκε 

από αντίστοιχο σχεδιαστικό πρόγραμμα με βάση τα ανοιχτά δεδομένα του 

geodata.gov.gr για την ακτογραμμή στο σύνολο της χώρας 6, όπως τεκμηριώθηκε στην 

ενότητα 2. Το μήκος ακτογραμμής επί της οποίας γίνονται παρεμβάσεις θεωρήθηκε 

μηδενικό, εφόσον τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας δε θα 

επηρεάσουν τη φυσική ακτογραμμή που βρίσκεται εντός των καθορισμένων ορίων 

αυτής, αλλά περιορίζονται κατά μήκος της ήδη λιμενοποιημένης ακτής. 

 

• Στο 4ο κριτήριο «έκταση έργων ως ποσοστό % επί της συνολικής έκτασης του 

παράκτιου υδατικού σώματος» ως έκταση του ΥΣ χρησιμοποιήθηκε η επιφάνεια που 

ορίζεται από την ισχύουσα Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΦΕΚ 

4677/B/29.12.2017)7 (127,02km2). Ως έκταση του έργου λήφθηκε υπόψιν η επιφάνεια 

θαλάσσιου πυθμένα που θα καλυφθεί για την έδραση των νέων λιμενικών έργων της 

υπό εξέταση μαρίνας. 

 

Τέλος, αναφορικά με τη θαλάσσια διάθεση περίσσειας βυθοκορημάτων, προτεινόμενος χώρος 

υποδοχής βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή από ακτές. Επιπρόσθετα, βρίσκεται εκτός 

προστατευόμενης περιοχής και σε μεγάλη απόσταση από οικοτόπους προτεραιότητας. Στην 

ευρύτερη περιοχή δεν έχουν καταγραφεί ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ενώ η κλίση του πυθμένα 

είναι ιδιαίτερα ήπια. Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο προτεινόμενος αυτός χώρος υποδοχής δεν 

περιλαμβάνει υποθαλάσσιες υποδομές ή σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δεν 

χαρακτηρίζεται από αισθητική ή πολιτιστική ή ιστορική αξία και τέλος, βρίσκεται σε περιοχή με 

απουσία αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ως προς την αλιευτική 

προσπάθεια για τη μικρή παράκτια αλιεία τoυ έργου “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο 

Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARISCA)8. Εν κατακλείδι, 

προκύπτει ότι η διάθεση των βυθοκορημάτων δε θα επηρεάσει ευαίσθητα παράκτια και 

θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ η απόθεση θα γίνει με τέτοιο τρόπο  ώστε να μην αλλοιωθεί 

αισθητά η βαθυμετρία του χώρου υποδοχής (βλ. ενότητα 6.4.6 της Μ.Π.Ε.). 

 

 
6Πηγή: GEODATA.gov.gr 

(http://geodata.gov.gr/dataset?groups=oceans&tags=%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81

%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&tags=%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82) 
7 Πηγή: «Πίνακας 4-9. Παράκτια υδατικά συστήματα του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14)» Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 4677/B/29.12.2017) 
8 Marisca (2015). Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας. 

http://geodata.gov.gr/dataset?groups=oceans&tags=%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&tags=%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82
http://geodata.gov.gr/dataset?groups=oceans&tags=%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&tags=%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82
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Συνεπώς, η θαλάσσια διάθεση τυχόν περίσσειας μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων στην 

προτεινόμενη από τη Μ.Π.Ε. θέση δεν έχει καμία επίδραση στα υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων ΥΣ.   
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6. Αξιολόγηση έντασης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων υφιστάμενων και 

άλλων προγραμματιζόμενων έργων 

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/21207/234/26.02.2020 έγγραφο της 

Διεύθυνσης προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), «εφόσον τα υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα 

έργα/παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επιδράσεις ίδιας φύσης με το εξεταζόμενο έργο (δηλ. 

παρεμβάσεις που μπορούν να αξιολογηθούν με κοινά κριτήρια ως προς τις υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις (…)) τότε στο βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΣΔΛΑΠ, την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, τυχόν εγκεκριμένες μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, 

δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες κλπ. τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ή 

προγραμματιζόμενων έργων/παρεμβάσεων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 

εξεταζόμενων κριτηρίων» κατά την αξιολόγηση της έντασης των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων νέων έργων. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, για την αξιολόγηση της έντασης των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων που θα επιφέρουν τα έργα βελτίωσης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της 

Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου εκτιμήθηκαν οι επιδράσεις του συνόλου των 

υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων έργων στην περιοχή του παράκτιου ΥΣ «Ακτές 

Σύρου». Συγκεκριμένα, δεδομένης της περιορισμένης διαθεσιμότητας στοιχείων: 

- για την αξιολόγηση της επίδρασης των υφιστάμενων έργων χρησιμοποιήθηκαν 

πρόσφατες δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες (από το GoogleEarth), ύστερα 

από επεξεργασία με χρήση κατάλληλου λογισμικού (έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

πραγματοποίηση μετρήσεων επί αυτών) και σύγκριση με παλαιότερο φωτογραφικό 

υλικό, 

- για την αξιολόγηση της επίδρασης των προγραμματιζόμενων έργων (δηλαδή αυτών 

που κατατέθηκε φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή αίτημα για χορήγηση άδειας 

κατασκευής, εγκατάστασης ή λειτουργίας μετά την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου, ήτοι Δεκέμβριος 2017) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης που είναι διαθέσιμα: 

o στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) 9  αναφορικά με τα έργα η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων βρίσκεται υπό διαβούλευση, και 

o στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 

ανάρτησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 10 

αναφορικά με τα έργα των οποίων η περιβαλλοντική αδειοδότηση (ή η εξαίρεση 

από αυτή) έχει ολοκληρωθεί, 

 
9 https://eprm.ypen.gr/src/App/user/login 
10 http://aepo.ypeka.gr/ 

https://eprm.ypen.gr/src/App/user/login
http://aepo.ypeka.gr/
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o στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφορικά με τα έργα και Σχέδια των οποίων 

η έγκριση της χωροθέτησής τους και των περιβαλλοντικών όρων τους γίνεται με 

μία Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), όπως για παράδειγμα τουριστικοί 

λιμένες, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.), και 

o σε άλλες πηγές. 

 

Από την μελέτη και ανάλυση του προαναφερθέντος υλικού, στην περιοχή του παράκτιου ΥΣ 

«Ακτές Σύρου» εντοπίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες έργων που περιλαμβάνουν επιδράσεις 

ίδιας φύσης με το εξεταζόμενο έργο (σύμφωνα με τον κατάλογο των κριτηρίων αξιολόγησης 

για τα παράκτια υδάτινα σώματα, που παρατίθεται στην ενότητα 4.4. της «Μεθοδολογίας 

προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων»): 

- εμπορικοί, επιβατικοί, αλιευτικοί και τουριστικοί λιμένες (ή καταφύγια), 

- έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής, 

- βυθοκορήσεις και διάθεση βυθοκορημάτων. 

 

Για τις ανωτέρω κατηγορίες έργων: 

- Σε ό,τι αφορά στα υφιστάμενα έργα, τα μόνα κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων που είναι εφικτό να υπολογισθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι το 

«μήκος ακτογραμμής επί της οποίας ή στο μέτωπο της οποίας γίνονται οι παρεμβάσεις 

ως % του συνολικού μήκους της ακτογραμμής του παράκτιου υδατικού σώματος» και η 

«έκταση έργων ως ποσοστό % επί της συνολικής έκτασης του παράκτιου υδατικού 

σώματος». 

- Επίσης, σε ό,τι αφορά σε έργα βυθοκορήσεων και εν συνεχεία διάθεσης 

βυθοκορημάτων που έγιναν στο παρελθόν (ήτοι είναι υφιστάμενα) δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης 

υδρομορφολογικών αλλοιώσεων (ήτοι της έκτασης οικοτόπων προτεραιότητας οδηγίας 

οικοτόπων, βλ. ενότητα 4.4. της «Μεθοδολογίας προσδιορισμού και Κριτήρια 

αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων»).  

 

Σε συνέχεια της ανάλυσης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων προέκυψαν τα εξής 

αναφορικά με την αξιολόγηση της έντασης των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων υφιστάμενων 

και προγραμματιζόμενων έργων στην περιοχή του παράκτιου ΥΣ «Ακτές Σύρου»: 

 

- Στο Παράρτημα του παρόντος παρατίθεται χάρτης με τη θέση των υφιστάμενων έργων. 

Επίσης, παρατίθεται πίνακας με τα χαρακτηριστικά του συνόλου των υφιστάμενων 

έργων (τύπος έργου, μήκος ακτογραμμής επί της οποίας έχουν γίνει επεμβάσεις, 

έκταση έργου, απόσπασμα αεροφωτογραφίας). Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι το 

συνολικό μήκος ακτογραμμής επί της οποίας έχουν γίνει παρεμβάσεις ανέρχεται σε 2,5 

km περίπου και η συνολική έκταση των έργων που έχουν κατασκευασθεί επί θαλασσίου 

πυθμένα ανέρχεται σε 0,2 km2 περίπου. 
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7. Συνολική αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 6 της «Μεθοδολογίας προσδιορισμού και Κριτήρια 

αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων», η αξιολόγηση των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων πρέπει να βασίζεται σε τουλάχιστον δύο (2) κριτήρια για τα οποία είναι δυνατόν 

να εκτιμηθούν αξιόπιστα οι σχετικές οριακές τιμές. Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε 

τα κριτήρια που είναι δυνατόν να εκτιμηθούν αξιόπιστα τόσο για τα έργα βελτίωσης των 

λιμενικών υποδομών της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, όσο και για τα 

υφιστάμενα και άλλα προγραμματιζόμενα έργα είναι τα εξής δύο: 

 

1. μήκος ακτογραμμής επί της οποίας ή στο μέτωπο της οποίας γίνονται οι παρεμβάσεις 

ως % του συνολικού μήκους της ακτογραμμής του παράκτιου υδατικού σώματος, και 

2. έκταση έργων ως ποσοστό % επί της συνολικής έκτασης του παράκτιου υδατικού 

σώματος. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον υπολογισμό των δύο αυτών κριτηρίων αξιολόγησης των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων για τα υφιστάμενα και αναβάθμισης της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι, στο παράκτιο 

ΥΣ «Ακτές Σύρου», καθώς και η κατάταξη που προκύπτει. 

 

 
Πίνακας 7.1: Υπολογισμός κριτηρίων αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων για τα υφιστάμενα και 
προγραμματιζόμενα έργα συμπεριλαμβανομένων και των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 
υποδομών της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου στο παράκτιο ΥΣ «Ακτές Σύρου» 

Χαρακτηρισμός 
πίεσης  

 

Μήκος ακτογραμμής 
επί της οποίας ή στο 
μέτωπο της οποίας 
γίνονται οι 
παρεμβάσεις ως % 
του συνολικού μήκους 
της ακτογραμμής του 
παράκτιου υδατικού 
σώματος 

Μήκος 
ακτογραμμής 
έργων (km) 

Μήκος 
ακτογραμμής ΥΣ 

(km) 

Ποσοστό 
αλλοίωσης 

(%)  
Κατάταξη 

2,42 96,6 2,5% 
1  

(αμελητέα 
πίεση) 

Έκταση έργων ως 
ποσοστό % επί της 
συνολικής έκτασης του 
παράκτιου υδατικού 
σώματος  

Έκταση έργων 
(km2) 

Έκταση ΥΣ (km2) 
Ποσοστό 

αλλοίωσης 
(%)  

Κατάταξη 

0,21 127,02 0,16% 
1  

(αμελητέα 
πίεση) 

 

Η συνολική αξιολόγηση των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων πραγματοποιήθηκε με βάση τον 

αριθμητικό μέσο όρο των βαθμών που αποδόθηκαν στα ανωτέρω δύο κριτήρια που 
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χρησιμοποιήθηκαν. Εν συνεχεία, προέκυψε η τάξη αλλοίωσης που θα επιφέρουν τα έργα 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα υφιστάμενα και λοιπά προγραμματιζόμενα έργα, με βάση την κλίμακα 

αξιολόγησης έντασης των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων που υιοθετεί η Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων11. 

 
Πίνακας 7.2 Κλίμακα αξιολόγησης έντασης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων (Πηγή: «Μεθοδολογία 
προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων» - Κείμενο κατευθύνσεων, 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Νοέμβριος 2016). 

 
Πίνακας 7.3: Αξιολόγηση συνολικής έντασης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων στο παράκτιο Υ.Σ. «Ακτές 
Σύρου» ύστερα από την υλοποίηση των νέων έργων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου και 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα 

Άθροισμα 
βαθμολόγησης 

Αριθμός 
κριτηρίων 

Συνολικός 
βαθμός (Μ.Ο.) 

Τάξη 
αξιολόγησης 

Περιγραφή 

(1+1)=2 2 1 1 
Σχεδόν φυσική 

κατάσταση 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω συνολική αξιολόγηση και τα αναφερόμενα στην ενότητα 6.3 της 

«Μεθοδολογίας προσδιορισμού και Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων», 

η υλοποίηση των νέων έργων της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου, σε 

συνδυασμό με τα υφιστάμενα και καθόσον δεν υπάρχουν άλλα προγραμματιζόμενα έργα 

επιφέρουν στο παράκτιο Υ.Σ. «Ακτές Σύρου» υδρομορφολογική αλλοίωση αξιολογούμενη 

στην τάξη «1», δηλαδή το Υ.Σ. θεωρείται ότι παραμένει σε σχεδόν φυσική κατάσταση 

(αναφοράς) έπειτα από την υλοποίηση των έργων. Κατά συνέπεια, στην υπό εξέταση 

περίπτωση της Μαρίνας στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου δεν απαιτείται η τήρηση της 

διαδικασίας ειδικής αξιολόγησης του έργου στο πλαίσιο του άρθρου 4.7 της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. 

 
11 Ειδική Γραμματεία Υδάτων (2016), Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων, 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σελ.46 

Συνολικός βαθμός Τάξη αξιολόγησης Περιγραφή Χρωματικός κωδικός 

1 έως <1,5 
1 

Σχεδόν φυσική 
κατάσταση 

Μπλε 

1,5 έως <2,5 
2 

Ελαφρά 
τροποποιημένο 

Πράσινο 

2,5 έως <3,5 
3 

Μετρίως 
τροποποιημένο 

Κίτρινο 

3,5 έως <4,5 
4 

Ισχυρά 
τροποποιημένο 

Πορτοκαλί 

4,5 έως 5 
5 

Σημαντικά 
τροποποιημένο 

Κόκκινο 
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19 
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20 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

21 

 

 

Υφιστάμενα έργα στο Παράκτιο Υ.Σ.  

«Ακτές Σύρου» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MHKOΣ (m) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) EIKONA 

1-18,20 
Λιμενικές υποδομές 

Λιμένα Σύρου 
857  122.439  

 

19-19’ 
Μαρίνα στη θέση 

Πηδάλι Ερμούπολης 
Σύρου 

400 
 

55.788 
 

21 
Σύστημα προβόλων 

 
9 
 

380 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

22 

 

22-23 
Λιμενίσκος στον 

Αζόλιμνο 
 

60 
 

888 
 

24 

Προβλήτας 
πρόσδεσης σκαφών 

και ράμπα ανέλκυσης 
/καθέλκυσης σκαφών 

9 
 

95 
 

 
 

25-25’ 

Λιμενίσκος 
εξυπηρέτησης 

σκαφών 
 

23 
 
 

2.262 
 

26 
Προβλήτας 

πρόσδεσης σκαφών 
11 

 
192 

 

 

27, 29 
Προβλήτες 

πρόσδεσης σκαφών 
6 
 

47 
 

28 
Προβλήτας 

πρόσδεσης σκαφών 
22 

 
178 

 

30,30’ 
Προβλήτες 

πρόσδεσης σκαφών 
επί πασσάλων 

6 
 

4 
 

30’’-31’ 
Λιμενίσκος Βάρης 

 
53 

 
838 
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23 

 

32 
Πρόσβαση σε ακτή 

 
3 
 

5 
 

 

33 

Ορθογώνιος 
προβλήτας 

πρόσδεσης σκαφών 
 

8 
 

11 
 

 

34-34’ 

Κρηπίδωμα 
πρόσδεσης και 

προβλήτας 
πρόσδεσης 

 

6 152 

35 

Προβλήτας 
πρόσδεσης σκαφών 

επί βάθρου 
 

1 1 
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24 

 

36 
Προβλήτας 

πρόσδεσης σκαφών 
 

3 16 

 

37 
Προβλήτες 

πρόσδεσης σκαφών 
 

6 78 

38-40’ 
Λιμενίσκος 

Ποσειδωνίας 
 

270 
 

5.920 
 

41 
Προβλήτας 

 
3 
 

56 
 

42 
Προβλήτας 

πρόσδεσης σκαφών 
 

6 179 

43 
Ορθογώνιος 
προβλήτας 

 
18 380 

44 
Προστασία ακτής 

 
8 280 

45 
Ορθογώνιος 
προβλήτας 

 

28 647 
 

46 
Μικρού μεγέθους 

προβλήτας 
 

3 13 

47-47’ 

Κρηπίδωμα 
πρόσδεσης και 

προβλήτας 
 

51 1.149 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

25 

 

47’’ 
Πρόσβαση σε ακτή 

 
3 12 

48-48’ 
Λιμενίσκος  Φοίνικα 

 
148 

 
2.128 

 

49 
Πρόσβαση σε ακτή 

 
3 3 

50 
Πρόσβαση σε ακτή 

 
3 13 

51-51’ 

Κρηπίδωμα και 
προβλήτας 

πρόσδεσης Αγ. 
Πακούς 

 

54 
 

3.137 
 

 

52-54 
Λιμενίσκος στο Κίνι 

 
170 

 
2.122 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

26 

 

55 
Προβλήτας 

 
3 27 

 

56-56’ 

Κρηπίδωμα 
πρόσδεσης σκαφών 

στη Ερμούπολη 
 

156 
 

773 
 

 

57-57’-58 
Διαμόρφωση 

παραλιακού μετώπου 
 

9 
 

248 
 

Σύνολο υφιστάμενων έργων              2.419 200.461 

 

 
 

* Σημείωση: Στα ανωτέρω έργα δεν προσμετρώνται οι πλωτές κατασκευές, προσχώσεις ή διαβρώσεις ακτών που είναι αποτέλεσμα ακτομηχανικών διεργασιών 
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