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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 81ης /09-10-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

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

 

1.- Στον Πειραιά την 09η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν στην 

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

Πειραιά) τα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ., κατόπιν της υπ’ αρ. πρ. 3121.6/72645/2019/08-10-2019 Πρόσκλησης 

του Προέδρου της Ε.Σ.Α.Λ. με την οποία μετατέθηκε η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 04-

10-2019 συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος : 

 

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

(Ο.Λ.Π.) Α.Ε. 

 

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

απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση 

καθηκόντων Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και την υπ’ αριθ. 

3121.6/25589/2019/08-04-2019 (Φ.Ε.Κ. 210/Υ.Ο.Δ.Δ./17-04-2019) Απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συγκρότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3121.6/37299/2019/22-05-2019 (Φ.Ε.Κ. 

311/Υ.Ο.Δ.Δ./30-05-2019) και την αριθμ. 3121.6/62236/2019/26-08-2019 (ΦΕΚ 671/Υ.Ο.Δ.Δ./31-

08-2019), πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής παρόντα την 09-10-2019, ήταν οι παρακάτω: 

1. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και 

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

2. ΛΙΑΝΟΥ Ευτυχία, εκπρόσωπος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

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

Νησιωτικής Πολιτικής 

4. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αντώνιος, εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θεόδωρος, εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(αναπληρωματικό μέλος) 

6. ΣΚΛΗΡΗ Βασιλική, εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών 

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

8. ΔΕΔΕΣ Γεώργιος, εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών 
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9. ΔΟΥΜΑ Χρυσούλα-Ανδριανή, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

10. ΜΠΑΚΟΥ Ελένη, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(αναπληρωματικό μέλος) 

11. ΠΕΤΡΟΥ Μαρίνα, εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

12. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ Αμαλία, εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

13. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης - Ιάσων, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

14. ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (αναπληρωματικό 

μέλος) 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης οι παρακάτω: 

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

ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.-α΄), Γραμματέας Ε.Σ.Α.Λ. 

2. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 

(Π.Ε.Π.Ε.Ν.) 

3. Κελευστής Λ.Σ. ΣΙΔΕΡΗ Ελευθερία 

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

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

6. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γεώργιος, Γρ. Υπουργού ΝΑ.Ν.Π. 

7. ΒΙΔΑΛΗΣ Αντώνιος, Γρ. Υπουργού ΝΑ.Ν.Π. 

8. ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος, Γρ. Υπουργού ΝΑ.Ν.Π. 

 

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

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

τοπικών συλλόγων πολιτών ως κάτωθι :  

1. Αλεξόπουλος Σωτήρης, Κοινοτική κίνηση Πειραιά «Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή» 

2. Βήνη Δήμητρα, Α’ κοινότητα - Κίνηση «ΟΧΙ Λιμάνι στην Πειραϊκή» 

3. Βίτσας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά 

4. Βουδούρης Βαγγέλης, ΣΕΝΑΒΙ 

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

6. Βρεττάκος Χρήστος, Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

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

8. Δανηλάτου Άννα, Ταμίας Ένωσης Βιοτεχνών-Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά 

9. Διβόλη Ανθή, Ένωση Μηχανουργών Πειραιά 

10. Ζαχαρία Μαρία, Γενική Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά 

11. Καβαλλιέρος Νικόλαος, Μέλος ΣΕΕΝ/Διευθυντής «SeaJets» 

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

13. Κανακάκης Βασίλειος, Πρόεδρος Ναυπηγοεπισκευαστών ΣΕΝΑΒΙ 

14. Κανατσέλης Γιάννης, Φωνή Πειραιωτών 

15. Καρακώστας Άγγελος, Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

16. Καραμπερόπουλος Απόστολος, Εκδότης 

17. Κατσουλάκης Θεολόγος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιoκτητών Ναυπηγείων Περάματος 

18. Κόγιας Νικόλαος, Αναπληρωτής Δημάρχου Σαλαμίνας 

19. Κόλλιας Αναστάσιος, Ανεξάρτητος Μηχανικός (Hill International) 
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20. Κοντογιώργη Χρυσάνθη, Τμήμα Πρ. Περιβάλλοντος Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

21. Κουφάκης Νικόλαος, Δημοσιογράφος 

22. Λαγουδάκης Ιωάννης, Δήμαρχος Περάματος 

23. Λειβαδάρος Ρουσέτος, Τεχνικός Σύμβουλος Φορέων ΝΕΖ 

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

25. Λιάγκος Αθανάσιος, ΤΑΙΠΕΔ 

26. Μαζωνάκης Μανώλης, ΣΕΝΑΒΙ 

27. Μαυρέας Τάκης, Portonews-Κανάλι Ένα 

28. Μπελαβίλας Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά 

29. Ντανίκα Ελένη, ΤΑΙΠΕΔ 

30. Παπαμιχαήλ Δημήτριος, DOMOSFERON Τεχνικός Σύμβουλος 

31. Πράσινος Φώτης, Πρόεδρος Ένωσης Βιοτεχνών-Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά 

32. Σακέλλης Μιχάλης, Πρόεδρος ΣΕΕΝ 

33. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, Ένωση Μηχανουργών Πειραιά 

34. Σφορόερας Βλάσιος, Ανεξάρτητος Μηχανικός 

35. Τριανταφύλλου Παύλος, «Ενεργοί Πολίτες της Πειραϊκής» 

36. Φωτεινός Φώτης, Δημοσιογράφος Metaforespress.gr 

37. Χαλκίτης Βασίλης Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος 

38. Χιλιός Τάσσος, ΣΕΝΑΒΙ 

39. Ψυχάλης Νικήτας, Γ.Γ. Ιδιοκτητών Ναυπηγείων 

 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) καθώς και του Υπουργείου Τουρισμού. 

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

της Συνεδρίασης και συζητήθηκε το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως παρουσιάζεται στο 

παράρτημα με την Απόφαση που επισυνάπτεται, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.  

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

κήρυξε τη λήξη αυτής. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ. 

 

 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Απόφαση εξετασθέντος θέματος (σελ 15 φ. 8) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΣΑΛ 

                                 09-10-2019 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΛ 

 

 

Α.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ – ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ 
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ΘΕΜΑ 01 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 81ης / 09-10-2019  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

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

 

ΘΕΜΑ: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.» 

 

1. Αναφορά σχετικής νομοθεσίας 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 

διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

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

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

Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 

(Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.). 

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

Υπηρεσία μας του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα 

Πειραιά (Master Plan). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γραφείο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 

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

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

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

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

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

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

(Master Plan). 

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

μελέτης του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα 

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

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

Υπηρεσία μας των αντιγράφων σχεδίων της μελέτης του Αρχικού Αναπτυξιακού 

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

κλίμακα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ουσιώδεις παραλείψεις αναφορικά με τις σχετικές προβλέψεις και επιταγές της Σύμβασης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος. Στην υποβληθείσα μελέτη δεν περιλαμβάνονται 

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

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

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

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

Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ. 

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

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

Γραφείο κ. ΓΓ. 

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

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

ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ Γραφείο κ. ΓΓ. 

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

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

υποβολής επικαιροποιημένης έκδοσης του Master Plan (5η Υποβολή) 

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

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

Master Plan (5η Υποβολή). 

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

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

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

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

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

υποβολής επικαιροποιημένης έκδοσης του Master Plan (6η Υποβολή) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan [(παρατηρήσεις)…]» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και τις υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ.». 

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

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

ν. 4404/2016 (…)». 

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

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan) 

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

κ. ΓΓ. 

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

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

συνημμένη νέα επικαιροποιημένη έκδοση του Σχεδίου Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan). 

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

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

(Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». 

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

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

(Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». 

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

Χρήστου. 

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

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

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

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

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

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

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

«ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΟΜΗΣΗΣ». 

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

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

Ναυτιλίας. 

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

Ναυτιλίας. 

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

Πειραιά. 

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

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

Εργαζομένων Ναυπηγ/κης Βιομηχανίας Ελλάδος. 

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

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

Βιομηχανίας. 

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

Ναυπηγείων Περάματος και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ). 
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49. Η υπ’ αρ. 80/01/25-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΛΚ4653ΠΩ-425) Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού 

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

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». 

50. Την εξώδικη διαμαρτυρία (αρ. πρ. εισερχ. ΥΝΑΝΠ 1473/03-10-2019) των: 1. Δήμου 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 2. Δήμου Περάματος, 3. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής 

Βιομηχανίας, 4.Συνδέσμου Ναυπηγείων Περάματος και 5. Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών 

Μηχανουργών Πειραιά αναφορικά με το υποβληθέν και υπό εξέταση από την Επιτροπή 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) Master Plan του λιμένα Πειραιά. 

51. Το από 08-10-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δημοτικού Συμβούλου Πειραιά 

Κου Νίκου Μπελαβίλα (μ.τ.σ.) 

52. Την αρ. πρ. 1265/09-10-2019 επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς 

53. Η αρ. πρ. Γρ. Δημ. 200/2019/08-10-2019 Επιστολή Δημάρχου Πειραιά Κου Ιωάννη Μώραλη 

54. Τη νέα επικαιροποιημένη έκδοση των σχεδίων MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-004-04 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ», και MS01-02-

PMT-SUR-PMD-DWG-006-07 «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ» διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή που 

τέθηκε υπόψιν των μελών της  ΕΣΑΛ από στελέχη της Ο.Λ.Π. ΑΕ προ της ενάρξεως της 

Συνεδρίασης (αρ. πρωτ. εισερχ. ΔΙΛΙΚΥΠ 4575/10-10-2019), και αποτελεί τμήμα του Σχεδίου 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα Πειραιά (Master Plan).   

 

Προ της έναρξης των εργασιών της ΕΣΑΛ διημείφθησαν τα παρακάτω : 

 

ΕΣΑΛ 09-10-2019 

ΕΝΑΡΞΗ 16:30 
 

ΓΓΛΛΠΝΕ: Έναρξη. Ερώτημα εάν κάποιος θέλει να πει κάτι. 
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: Την περασμένη Παρασκευή έστειλε εξώδικο η Επιτροπή 
των ενδιαφερόμενων μελών όλων των Φορέων που εξέφραζε τις κοινές θέσεις όλων. Η Κυβέρνηση 
και η ΕΣΑΛ όφειλαν να έχουν απορρίψει το προτεινόμενο Master Plan (M.P.) επί της αρχής διότι 
πρώτον η ΟΛΠ Α.Ε. ενώ ήταν υποχρεωμένη να υλοποιήσει μία από τις υποχρεωτικές επενδύσεις που 
αφορούσε την Ναυπηγοεπισκευή παρόλα αυτά καταργεί το 50%  της χερσαίας Επισκευαστικής 
Βάσης.  Δεύτερον δεν τηρείται ο δεσμευτικός όρος της Σύμβασης Παραχώρησης για τη διαβούλευση 
που όφειλε η ΟΛΠ Α.Ε. να έχει κάνει. Σας ενημερώνω ότι στο Δήμο Περάματος την περασμένη 
Παρασκευή 04-10-2019  παραδόθηκε ένα έγγραφο και ένα  cd  που το υπέγραφε ο κ. Γερακαράκης 
και ενημέρωνε για τις προτάσεις του νέου σχεδίου. Θέλω να κάνω γνωστό σε σας και σε όλα τα μέλη 
της ΕΣΑΛ ότι ο Δήμος Περάματος δεν είναι διατεθειμένος να ανεχτεί καμία απόφαση που θίγουν τα 
συμφέροντα των κατοίκων της πόλης του Περάματος. Το κάναμε γνωστό και με κείμενα το λέω κι 
εδώ  είμαστε διατεθειμένοι να κινηθούμε δικαστικά γι ‘ αυτή την παράνομη πράξη  που επιχειρείται 
εδώ και λίγο καιρό και θα κινηθούμε δικαστικά απέναντι στις όποιες αποφάσεις και σε κάθε μέλος 
προσωπικά που θα μπει στη διαδικασία του να επικυρώσει αυτές τις παράνομες πράξεις. Ευχαριστώ 
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πολύ 
 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας: Αισθάνομαι άσχημα γιατί αντιμετωπιζόμαστε 
με ένα τρόπο, καλώς ή κακώς, επέλεξαν οι άνθρωποι είτε στα σωματεία είτε στους επαγγελματικούς 
Φορείς ή στους Δήμους να θέλουν να εκπροσωπούνται. Αντιμετωπιζόμαστε με ένα τρόπο που δεν θα 
σας χαρακτηρίζει πολιτικά γιατί είναι εγκληματικό να το κάνετε αυτό με ένα τρόπο σαν να μην 
υπάρχουμε. Αυτό θα το ανατρέψουμε θέλετε δεν θέλετε. Απέναντι σας οφείλετε να έχετε τις τοπικές 
κοινωνίες και να τις αφουγκράζεστε. Ή θα το κατανοήσετε εσείς και θα συζητάτε μαζί τους με 
σεβασμό ή θα σας αναγκάσουν οι τοπικές κοινωνίες να το κάνετε με το ζόρι. Θέλω να ελπίζω το 
πρώτο. Έρχεται  σήμερα να συνεδριάσει η ΕΣΑΛ .Εγώ έχω στείλει ένα ερώτημα , είμαι Δήμαρχος, είτε 
συμφωνείτε είτε όχι, στο οποίο έχω ζητήσει από την ΕΣΑΛ από το πολιτικό πρόσωπο που προϊσταται 
της ΕΣΑΛ να μου δώσει γιατί θέλω να το γνωρίζω αυτό που οφείλετε να υπηρετείτε που είναι ένας  
κυρωτικός Νόμος αν έχει συμβεί. Σας ζήτησα εδώ και οχτώ ημέρες να μου δώσετε ή να μου πείτε να 
πάρετε μία ευθύνη αν αυτό που είναι υποχρεωμένη πριν κουβεντιάσει η ΕΣΑΛ επί της ουσίας το 
Master Plan της Cosco  σας έχει δώσει την έκθεση πάνω στο διάλογο και στη διαβούλευση που έχει 
προηγηθεί. Δεν μου έχετε απαντήσει. Με καλείτε λοιπόν σήμερα να κάνω τί σήμερα διαβούλευση; 
Δεν την κάνει η ΕΣΑΛ τη διαβούλευση. Την κάνει η εταιρία που υποβάλλει την πρόταση. Άρα δεν 
μπορείτε να με καλέσετε εσείς για διαβούλευση ακόμη κι αν ήθελα να έρθω. Αυτή τη στιγμή σας 
κατατίθεται πάνω σ ‘ αυτό πρέπει να τοποθετηθείτε ένα σχέδιο το οποίο έχει μοναδικό κριτήριο. Έχει 
ως κριτήριο η Εταιρία να αυξήσει τα κέρδη της.  Δεν υπάρχει η κοινωνία , δεν υπάρχουν οι ανάγκες 
της, δεν υπάρχει προοπτική ζωντανών παραγωγικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην πόλη πριν 
έρθει η Cosco και δεν ακούτε. Θεωρώ λοιπόν και μιλάω στον πολιτικό Προϊστάμενο της ΕΣΑΛ , ότι 
αυτή τη στιγμή εσείς καλείστε να πάρετε μία απόφαση πάνω σε ένα Master Plan μιας εταιρίας. 
Καλείστε να πάρετε μία πολιτική απόφαση. Αν ακούτε την κοινωνία και τις ανάγκες της ή αν επιλέγετε 
να χτυπάτε προσοχή και να αποδέχεστε οτιδήποτε σας προσφέρεται. Συγνώμη για τον τόνο είναι το 
λιγότερο που μπορώ να κάνω για να συγκρατήσω κάποια πράγματα. Οι παρεμβάσεις προτείνονται, 
ας δει η ΕΣΑΛ τη σημαντικότητα μιας εταιρίας κολοσσού που μεταξύ Ιούνη και Ιούλη αλλάζει όλο το 
Master Plan όσο αφορά ένα Δήμο το Κερατσίνι- Δραπετσώνα. Μπορείτε να την εμπιστεύεστε; Εμείς 
όχι. Άλλο ήταν τον Ιούνη άλλο τον Ιούλη. Αυτό δείχνει σοβαρότητα συνομιλητή και αναφέρομαι εδώ 
στο πολιτικό προσωπικό της ΕΣΑΛ. Με αυτή την έννοια εγώ το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να 
σας δηλώσω ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται το μέλλον τριών πόλεων για τις επόμενες δεκαετίες δεν 
μπορείτε να πάρετε τέτοια ευθύνη και μ’ αυτό τον τρόπο, μ’ ατή την έννοια ενώ δεν είναι στην 
αντίληψή μας εμείς προσπαθούμε με δημιουργικό τρόπο να προλαβαίνουμε τέτοια πράγματα, δεν 
μπορούμε να καθίσουμε σήμερα κι έτσι κι αλλιώς πέρα από τις αποφάσεις που θα πάρτε είναι 
αποφάσεις που επικυρώνονται στη ζωή και θα επικυρωθούν έτσι κι αλλιώς είτε με τη δική σας 
παρέμβαση είτε με την παρέμβαση των ανθρώπων. Συγγνώμη για την ενόχληση. Ευχαριστώ πολύ. 
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: Φαίνεται ο τρόπος το δείγμα σεβασμού που υπάρχει  
απέναντι στις τοπικές κοινωνίες από τη μεριά της Cosco είναι γνωστό. Μας θεωρεί  δεύτερης τρίτης 
τέταρτης κατηγορίας ή απαξιώνει εντελώς την λειτουργία της απέναντι στις πόλεις. Έχει γυρίσει την 
πλάτη και νομίζει  ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μας το έχει δείξει εμπράκτως δεκάδες φορές. Αυτό 
που μου κάνει εντύπωση είναι ότι από την προηγούμενη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ δεν έχουν γίνει 
γνωστά ακόμη τα πρακτικά της συνεδρίασης. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις της ΕΣΑΛ  έμπαιναν στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε δύο μέρες. Σήμερα δεν ξέρω ποιο είναι το επτασφράγιστο μυστικό που το κρατάτε τόσο 
μυστικό και να μην μπορούμε να μάθουμε επιτέλους τι συζητήθηκε, τί αποφάσεις πήρατε. Είναι 
απορίας άξιο ατό κε Πρόεδρε και αυτό βαρύνει κυρίως εσάς. Να το ξέρετε. 
ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά:  Σας ενημέρωσα με επιστολή για ένα σοβαρό θέμα 
χθες το βράδυ σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε έγγραφο που να 
περιλαμβάνει την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης, θεωρήθηκε ότι το Mall και η κατασκευή 
της Νότιας προβλήτας έχει συζητηθεί, επομένως η ΕΣΑΛ θεωρεί ότι το έργο έχει εγκριθεί ή το εγκρίνει 
γιατί ολοκληρώθηκε η διαβούλευση. Όπως ίσως γνωρίζετε μετά από μια δουλειά που κράτησε 15 
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μέρες, σας είχα προϊδεάσει γι‘ αυτό λέγοντας ότι θεωρώ αδύνατον να έχουν προλάβει οι μηχανικοί 
της Επιτροπής σας και οι επιστήμονες της Επιτροπής σας να έχουν διαβάσει τις χίλιες τόσες σελίδες 
και τα σχέδια μέσα σε 24 ώρες. Εμείς χρειάστηκε να ρίξουμε το δυναμικό ενός εργαστηρίου 
ολόκληρου Πολεοδόμων-Κυκλοφοριολόγων  για να μπορέσουμε σε 15 μέρες να καταλάβουμε για 
ένα έργο  τι συμβαίνει. Αυτός ήταν ο λόγος που σας είπα ότι και στα άλλα έργα δεν γνωρίζετε τις 
παραμέτρους. Από αυτή τη δουλειά μας προέκυψε και αυτό που σας έστειλα χθες το βράδυ και θα 
ήθελα να το έχουν και τα μέλη της ΕΣΑΛ. Μας προέκυψαν ότι αυτό που ονομάζεται Duty Free των 
22.000 τ.μ. επί του Νότιου Μόλου είναι ένα τουριστικό μεγάλο συγκρότημα 190.000 τ.μ. είναι κατά 
50% μεγαλύτερο από όλο το κτιριακό συγκρότημα του Ελ. Βενιζέλος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
τερματικό συγκρότημα μαζί με εγκαταστάσεις αναψυχής και εμπορίου που θα έχουμε στην Ελλάδα 
χτίσει ποτέ. Αυτό βρίσκεται στα σχέδια του παραρτήματος 6, το οποίο μετρήσαμε ,ελέγξαμε, φέρει 
την υπογραφή μου. Αυτό αποδεικνύεται και από την κυκλοφοριακή σας μελέτη την οποία 
υπογράφουν οι μηχανικοί της εταιρίας. Αναμένουμε ροές της τάξης: 360 πούλμαν,5.000-10.000 
τουρίστες και 8.000-11.000 Ι.Χ. Αυτό σημαίνει περίπου πληθυσμοί από 12.000-25.000 άτομα ή και 
29.000 το Σ/Κ πελάτες. Θέτω θέμα πλάνης της Επιτροπής η οποία έχει εγκρίνει μια κατασκευή που 
δεν είναι Duty Free, είναι  μια κατασκευή 190.000 τ.μ., είναι ψευδώνυμη, δεν είναι Duty Free,  δεν 
είναι τερματικός σταθμός, είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που θέλει άλλες προϋποθέσεις για να 
εγκριθεί, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ρυμοτομικά, βρίσκεται εκτός προδιαγραφών λιμενικών 
παράλληλων εξυπηρετήσεων και ταυτόχρονα λόγω της κυκλοφοριακής μελέτης έχουμε σοβαρότατες 
αποδείξεις όχι ενδείξεις ότι επιβαρύνεται η πόλη κατά 10 έως 70 % στη κυκλοφορία της Ακτής 
Μιαούλη, δεν μπορεί να έρχεται ως εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Άρα αποτελεί προϋπόθεση 
να αρθούν αυτοί οι όροι. Το τρίτο στοιχείο και κλείνει με αυτό είναι ότι στην μελέτη αερίων ρίπων 
την οποία κατέθεσε η εταιρεία έχουμε συμπερασματικά την ένδειξη ότι έχουμε επιβάρυνση αλλά 
λείπουν όλες οι μετρήσεις. Κυριολεκτικά λείπουν.  Έχουν αφαιρεθεί σελίδες με τις μετρήσεις. Έχουμ 
επιβάρυνση από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και από τα πλοία και λείπει ο πίνακας με την 
μελέτη. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι τα μέλη της επιτροπής εγκρίνουν αυτές τις μελέτες με 
σκισμένες τις σελίδες. Με αυτή την εισήγηση σας προτείνω να ακυρώσετε την απόφαση λόγω πλάνης 
για το Mall και να ξανατεθεί στο τραπέζι το συγκρότημα του νότιου προβλήτα με νέα δεδομένα και 
με εξηγήσεις από την πλευρά των μηχανικών της ΟΛΠ γιατί προχώρησαν σε αυτή την συστηματική 
και εσκεμμένη απόκρυψη στοιχείων από την ΕΣΛη οποία νόμισε ότι ενέκρινε ένα Duty Free. 
Ευχαριστώ πολύ!  
Εκ μέρους της κοινοτικής παράταξης “Ενεργοί Πολίτες όχι Λιμάνι στην Περιοχή” αγωνία και 
αντίθεση της τοπικής κοινωνίας για την νότια επέκταση του Λιμένα. Αυτό το καλοκαίρι με την αύξηση 
της κρουαζιέρας οι κάτοικοι υπέφεραν από κίνηση και κλείσιμο από 7 κρουαζιερόπλοια γύρω- γύρω. 
Θέλετε να κάνετε ένα κεντρικό κόμβο σε μία γειτονιά που σχεδιάστηκε το 1922 και δεν έχει τις 
υποδομές. Πρέπει να είστε εκτός Ελλάδας για να πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Να 
ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτό το πράγμα.  
Κανακάκης Βασίλειος- Πρόεδρος Ναυπηγοεπισκευαστών ΣΕΝΑΒΙ: Η χρήση της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος για οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες πέραν των 
δραστηριοτήτων επισκευής πλοίων και οποιωνδήποτε βοηθητικών δραστηριοτήτων που πρωτίστως 
συνδέονται με τη Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων δεν επιτρέπεται. Στο Master Plan έχει καταθέσει 
σαν κύριες δραστηριότητες  βιοτεχνικές και βιομηχανικές  εγκαταστάσεις χαμηλής θέσης και υψηλής 
όχλησης . Στάθμεσυη χωρίς περιορισμό, χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, πρατήρια 
παροχής καυσίμων και παροχής ενέργειας,  πλυντήρια λιπαντήρα αυτοκινήτων, γραφεία κέντρα 
έρευνας θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, αναψυκτήρια εστίασης κτλ δεν νομίζω ότι αυτά συνάδουν με 
την εντολή της Σύμβασης Παραχώρησης. Είναι έξω και πέρα.  Να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι θα πει 
χρήση γης στη ζώνη  Περάματος. Σε πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Captain Fou αφορά την 
ανάπτυξη του Λιμένα Ηρακλέους και τη μεταφορά της Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας 
στην περιοχή κρηπιδώματος Δραπετσώνας Γ1 Διαχείρισης με αντίστοιχη μεταφορά της 
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εμπορευματικούς δραστηριότητας Car Terminal στην προβλήτα Ηρακλέους ΔΕΗ. Παρουσιάζεται ένα 
M.P. που παίρνει και τη ΔΕΗ και τη Γ1.  Μετά από πολλές αλλαγές σε Μ.P. τα παίρνει και τα δύο και 
τα κάνει Car Terminal και τι θα κάνουν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι. Σε κάθε M.P. ο ΟΛΠ τα 
διαφοροποιεί. Για αυτό δεν κάνει ποτέ διαβούλευση. Το  cd μας έδωσαν δεν είναι διαβούλευση.  
ΓΓΛΛΠΝΕ: Δεν αλλάξαμε τίποτα περισσότερο από αυτά που αποδέχτηκε η προηγούμενη επιτροπή. 
Εμείς μόνο τα εγκρίναμε. Τα 2 νέα έργα τα πήγαμε πίσω για 15 μέρες για να μπορούμε να έχουμε 
ανάλυση και διατύπωση απόψεων.   
ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά: Το Υπoυργείο Πολιτισμού έχει θεωρήσει άλλα σχέδια 
από αυτά που βρίσκονται στο M.P. Έχουμε όλοι την ευθύνη. Δεν είναι το ίδια παραπλανώντας 
εγκρίνατε τόσα τετραγωνικά. Είναι πρόβλημα και του Λαμπρίδη και του Δρίτσα. Πρέπει να το 
ξαναδείτε γιατί θα καταπέσει. Τα σχέδια αυτά των μηχανικών δεν αναφέρονται σε αυτά που οι 
επιτροπές έχουν αποφασίσει. Το επισημαίνω και στα όργνα και στην επιτροπή σας.   
ΓΓΛΛΠΝΕ: Γνωρίζετε ότι όλη η διαδικασία θα περάσει από ΚΑΣ.  
Κανακάκης Βασίλειος- Πρόεδρος Ναυπηγοεπισκευαστών ΣΕΝΑΒΙ: Τι έχει περάσει ΕΣΑΛ; Τί 
αποφασίσατε για χρήσεις γης στο Πέραμα;  
ΓΓΛΛΠΝΕ: Έχει δημοσιευθεί με ΑΔΑ η Απόφαση για τις χρήσεις γης. Θα σας την περάσει ο κ. 
Παπαδόπολης.  
ΓΓΛΛΠΝΕ: Να κάνουμε την παρουσίαση για τα 2 συγκεκριμένα έργα που αφήσαμε. 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΛΠ: ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 2 ΕΡΓΩΝ 
 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΛΠ: Αφορά ένα νέο έργο: την επέκταση 
προβλήτας Ηρακλέους. Προβήτα Γ1 - ίδια χρήση του car terminal.Πρόσθετη επένδυση Νο 10 δεν 
υπάρχει. 
Κανακάκης Βασίλειος- Πρόεδρος Ναυπηγοεπισκευαστών ΣΕΝΑΒΙ: Αν είχε γίνει το Mega Yacht πού 
θα γινόταν το car terminal; Στα σπίτια; Η επιμονή σας μας καταστρέφει. 
Δήμαρχος Περάματος: To M.P. δεν μπορεί να αλλάζει την χρήση γης στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Βάση. 
Αναπληρωτής Δήμαρχος Σαλαμίνας: Προσέχετε κε Γενικέ τις χρήσεις γης μέσα στην 
Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση. Γνωμοδοτούμε αρνητικά. Η περιοχή της Κυνοσούρας είναι 
αρχαιολογικός χώρος απόλυτης προστασίας. Για το 2ο θέμα όπου οι εξαιρεθείσες περιοχές: στον 
Λημνιώνα, κατοικία I7 προβλέπεται γενική κατοικία, Ι5 και Ι6 αγροτική και αλιεία συμφωνούμε γιατί 
εξαιρέθηκαν. Δεξαμενισμός πλοίων στην Ψυτάλλεια. Για την Ψυτάλλεια δεν συμφωνούμε. Με ΦΕΚ η 
Ψυτάλλεια είναι ιστορικός τόπος και προστατεύεται. Απαιτούμε σεβασμό στην ιστορικό τόπο.  
 
Ζαχαρία Μαρία, Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Πειραιά: Είμαι αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού 
του Πειραιά. Ο ΟΛΠ Κοιτάζει τα κέρδη μόνο σε ιδιώτη χωρίς να λογαριάζει τους κατοίκους.  Υπάρχουν 
εργαζόμενοι που παίρνουν μεροκάματο τόσα χρόνια από της δραστηριότητες.. Θεωρούμε ότι η 
Δημόσια υγεία όπως και η κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι σε προτεραιότητα από τα Υπουργεία για 
την προστασία των πολιτών. Πουλήθηκε το λιμάνι. Η θάλασσα του Πειραιά; Ενημερώστε μας. Θα 
φτάσει στην Αίγινα; Θα πάει στις Σπέτσες; Πού θα σταματήσουν οι προβλήτες; Με βάση τους χάρτες 
του προηγούμενου αιώνα που δεν υπήρχε ο ΟΛΠ, έχει γίνει επέκταση πάνω από 2.000 τ.μ. Πού 
σταματάει αυτή η επέκταση του νότιου τομέα; Έχει βγει από το 2013 οδηγία ότι πρέπει να έχει βγει 
η αρχική ΣΜΠΕ, όχι η τελική, για να συζητηθεί το M.P. Το εργατοϋπαλληλικό  κέντρο Πειραιά θα είναι 
μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους και θα παλέψουμε για την πλόλη, όπως παλεύαμε όλα 
αυτά τα χρόνια.  
Αλεξόπουλος Σωτήρης, Κοινοτικός Σύμβουλος στο Πρώτο Διαμέρισμα και Εκπρόσωπος της κίνησης 
Πολιτών «Ενεργοί Πολίτες»: Θέλουμε ένα λιμάνι φιλικό στην πόλη. Δεν βρίσκουμε από τους Κινέζους 
ανταπόκριση. 135 στρέμματα θέλουν να μπαζώσουν οι Κινέζοι. Τους ενδιαφέρει να κάνουν real 
estate και δεν τους ενδιαφέρουν τα κρουαζιερόπλοια. Θα βάλουν περιορισμό στα κρουαζιερόπλοια 
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όπως θα γίνει στις άλλες χώρες. Όπως γίνεται στις ακτές της Νότιας Γαλλίας. Θα βάλουν περιορισμούς 
στα καύσιμα εκτός από τους περιορισμούς που θα βάλει ούτως ή άλλως ο IMO. Ζητάμε να μη γίνει η 
προβλήτα. Η πόλη μας δεν αντέχει άλλη κυκλοφορία. Δεν μπορείτε να εγκρίνετε να πεθάνει η πόλη. 
Οι Κινέζοι θέλουν να βγάλουν λεφτά σε μια λιμενική ζώνη. Η χρηματοδότηση της όλης εγκατάστασης 
των 135 στρεμμάτων έγινε από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον όρο ότι εκεί θα υπάρχουν 
λιμενικές λειτουργίες και όχι εμπορικές δραστηριότητες. Αν εγκρίνετε αυτό το Σχέδιο εμείς θα 
καταφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποσυρθεί η  χρηματοδότηση της επιχωμάτωσης πάνω 
στην οποία θα κάνουν αυτά τα μεγάλα έργα. Η χρηματοδότηση θα γίνει με τους όρους τους 
ευρωπαϊκούς των δημοσίων έργων και με απόφαση του ΣτΕ, οι Κινέζοι προχωρούν και το κάνουν ως 
ιδιωτικό έργο. Αν το κάνουν ως ιδιωτικό έργο, ας βάλουν και τα λεφτά να το κάνουν. Αν τους 
αφήσουμε. Δεν θα τους αφήσουμε να το κάνουν. Είναι ένα έργο που δεν αποσβαίνεται ποτέ. Δεν θα 
το έκαναν ποτέ οι Κινέζοι αν δεν ήταν δώρο. Έχουμε κλείσει την είσοδο ήδη από προχθές και θα 
συνεχίσουμε πιο δυναμικά. Δεν θα αφήσουμε στο λιμάνι να μπαινοβγαίνουν οι τουρίστες. Ξεκινάμε 
πόλεμο, αφού δεν μας ακούτε εδώ και 2 χρόνια.  
 
Πράσινος Φώτης, Πρόεδρος της Ένωσης Μηχανουργών: Εμείς δεν συμφωνούμε. Αλλαγή του 
υπάρχοντος Μ.Ρ. 

 
17:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 18:05 

 
1. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και και μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου και 

ανταλλαγη απόψεων μεταξυ των μελών η ΕΣΑΛ αποφασίζει τα ακόλουθα : 

 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  

Α.  Αναφορικά με το έργο «Ανάπτυξη Λιμένα Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων με 

την Επέκταση του Προβλήτα Ηρακλέους V και του Προβλήτα Γ2» (Πρόσθετη Επένδυση 9, 

#Π.Ε.09),  ότι οι συνθήκες στην παρούσα φάση, δεν είναι ώριμες για την υλοποίηση του  

συγκεκριμένου έργου, ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του παραρτήματος 6.2β της 

Σύμβασης Παραχώρησης, απορρίπτοντας την εν λόγω επένδυση. Επισημαίνεται δε ότι η Πρόσθετη 

Επένδυση 10 (#Π.Ε.10) «Ανάπτυξη Λιμένα Διαχείρισης Αυτοκινήτων με την Επέκταση του 

Προβλήτα Γ1 και του Μόλου Δραπετσώνας», απεσύρθη από την Ο.Λ.Π. Α.Ε., βάσει των σχεδίων 

που υποβλήθηκαν με το (54) σχετικό και κατά συνέπεια δεν εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση.  

 

Β. H υπ’ αρ. 80/01/25-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΛΚ4653ΠΩ-425) Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Λιμένων, συμπληρώνεται / τροποποιείται ως εξής: 
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1.  Στη σελίδα 16 η πρόσθετη επένδυση «#Π.Ε. 02 Πενταώροφο κτιριο στάθμευσης αυτοκινήτων στον 

Προβλήτα Ηρακλεόυς ή / και εναλλακτικά στην Περιοχη Γ1»  τροποποιείται ως εξής «#Π.Ε. 02 

Πενταώροφο κτιριο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλεόυς»   

2. Στη σελίδα 13 από 45 στο τμήμα που αφορά στις παρατηρήσεις του μέλους της ΕΣΑΛ από το 

ΥΠΠΟΑ προστίθεται στον 3ο στίχο της παραγράφου (Α) εντός της παρένθεσης που αναφέρονται τα 

νομοθετήματα η αναφορά στο «ΦΕΚ 1324Β/11-10-2001» επιπλέον των «ΦΕΚ 305Β/1982 και 

1459Β/2001»).  

3. Στη σελίδα 16 από 45, στο τμήμα που αναφέρεται στην Πρόσθετη Επένδυση 4 (#Π.Ε.04), 

«Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα» η 

παράγραφος (Α) με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω επένδυση, αντικαθίσταται με την ακόλουθη:  

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

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

στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της χρήσης της κρουαζιέρας (άφιξη, 

αναχώρηση και συνοδές ανάγκες), σύμφωνα και με τη γνώμη της ΕΣΑΛ, όπως διατυπώθηκε 

αναλυτικά στα Πρακτικά της 01-07-2019 συνεδρίασής της (Θέμα 1ο 79ης Ημερήσιας Διάταξης). 

Συγκεκριμένα η συνολική επιφάνεια δόμησης του κτιρίου δε θα ξεπερνά τα 22.000 τ.μ.. Η επιφάνεια 

δόμησης του επιβατικού σταθμού θα δύναται να φτάνει τα 17.000 τ.μ., ενώ τα καταστήματα 

αφορολογήτων ειδών θα έχουν επιφάνεια δόμησης έως 5.000 τ.μ. Κατά τη εκπόνηση της μελέτη του 

εν λόγω κτιρίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην ΥΠΟΑ/ 

ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/53958/36754/996/412/24-05-2019 Υπουργική Απόφαση. Η 

σχετική μελέτη να υποβληθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση κατόπιν της 

γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.   

4. Στη σελίδα 37 από 45 στο τμήμα που αφορά στη θετική γνωμοδότηση επί των Χρήσεων Γης & Όρων 

Δόμησης της Υποζώνης Ι1 της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, η φράση «συναφείς με την επισκευή 

πλοίων παραγωγικές δραστηριότητες» αντικαθίσταται με τη φράση  «σχετικές με την επισκευή 

πλοίων παραγωγικές δραστηριότητες». Ετσι το κείμενο διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

«ΥΠΟΖΩΝΗ Ι1 
 

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Λ.Π. 

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

Συνολικό Ε =421.092,09 τ.μ.  

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

121.569,36τ.μ. 

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

τ.μ. 

 

Επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας (χαμηλής και μέσης 

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

ναυπηγεία χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και 
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παραγωγικών δραστηριοτήτων σχετικών με την επισκευή πλοίων (σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις).  

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

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

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος ΚΑΡΝΑΓΙΑ.  

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

Συντελεστής Δόμησης Μ.Σ.Δ. = 0,30. 

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

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

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

 

Επιτρέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές χρήσεις: 

 

Συμπληρωματικές Χρήσεις 

1. Στάθμευση οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους 

2. Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας 

 

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

τις κείμενες διατάξεις) επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

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

με τις κείμενες διατάξεις) 

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

3. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

4. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

5. Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων 

6. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

7. Αναψυκτήρια. 

8. Εστίαση. 

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

10. Εγκαταστάσεις Υποδομών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:  

Mέσος Σ.Κ.: 0,20   

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

Mέσος Σ.Δ.: 0,30   

Σ.Δ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Λ.Π.): 0,42 Σ.Δ. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΝΑΓΙΑ): 0,34 

 

ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 15,00μ. για κτίρια και 22,00μ. για ειδικού τύπου εγκαταστάσεις που αφορούν 

βιομηχανικά υπόστεγα για εγκατάσταση σύγχρονου ναυπηγικού εξοπλισμού.» 

 

Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν τα ακόλουθα σχέδια: 

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΟΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)»,  

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»  

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

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ» 
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Καθώς και τα ακόλουθα σχέδια που υποβλήθηκαν με το (54) σχετικο : 

4. MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-004-04 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»  

5. MS01-02-PMT-SUR-PMD-DWG-006-07 «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ» 

 

Βάσει των παρατηρήσεων της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

η ΟΛΠ ΑΕ καλείται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλαικών Επενδύσεων ενημερωμένο Master Plan, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη 

απόφαση έγκρισης του Master Plan η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατόπιν 

παραγγελίας του προέδρου της Επιτροπής, βάσει της παραγράφου  9α  του άρθρου 19 του ν.2932/2001 

(τροποποίηση με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4368/2016).     

 

Ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων δόμησης πραγματοποιείται με έκδοση προεδρικού 

διατάγματος βάσει του άρθρου 140, παρ. 1 του ν. 4504/2017 βάσει των θετικών γνωμοδοτήσεων της 

ΕΣΑΛ των πρακτικών των 80ης /25-09-2019 και 81ης /09-10-2019 Συνεδριάσεων.  

 

             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ. 

 

 

       ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΣΑΛ 

                                 09-10-2019 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΛ 

 

 

Α.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ – ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ 
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