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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                            ΘΕΜΑ 9ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της α.π. 18098/1995 ΚΥΑ Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ‘’Επέκταση 6ου προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο 

του λιμένα Θεσσαλονίκης’’, όπως τροποποιημένη ισχύει, για το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του 

διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων στο πλαίσιο της επέκτασης του 6ου προβλήτα λιμένα 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2008353316) 
 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της α.π. 18098/1995 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων του έργου ‘’Επέκταση 6ου προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του λιμένα 

Θεσσαλονίκης’’, όπως τροποποιημένη ισχύει, για το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του διαύλου 

προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων στο πλαίσιο της επέκτασης του 6ου προβλήτα λιμένα 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2008353316)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1029/27-06-2022 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Γρ. 

Καλαμπούκα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Καλαμπούκας έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 148293 (3061)/27-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε τη θέση του 

έργου, περιέγραψε τις εργασίες που θα εκτελεστούν, αναφέρθηκε στην επιλογή των σημείων για την 

εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής, στη σκοπιμότητα του έργου, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

την υλοποίησή του και ανέλυσε τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται 

θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Τζόλλα Νικόλαο, τακτικά μέλη. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν τον φορέα και το κόστος του έργου, τη διαχείριση των βυθοκορημάτων, την τυχόν 
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αξιοποίησή τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και την ανησυχία εν γένει 

για τη ρύπανση του Θερμαϊκού Κόλπου. Στο σημείο αυτό, και πριν δοθούν οι απαντήσεις από τον αρμόδιο 

εισηγητή, ζήτησε τον λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Πατουλίδου, η οποία αναφέρθηκε στην 

παρόμοια περίπτωση της εκβάθυνσης του Λουδία που κλήθηκε να υλοποιήσει η Περιφέρεια το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα και στον τρόπο διαχείρισης των μη υγιών βυθοκορημάτων. Σαφώς και 

υπάρχει περιβαλλοντική ευαισθησία για την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου. Τόνισε ότι με τις εργασίες 

που θα γίνουν με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους θα αναβαθμιστεί το λιμάνι και η πόλη της Θεσσαλονίκης 

θα γίνει πιο ελκυστική, κάτι που θα είναι προς όφελος όλων. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. 

Καλαμπούκα για ν’ απαντήσει στις ερωτήσεις.  Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Δεν είναι κατά του έργου της 

επέκτασης, αυτό όμως που προβληματίζει, και εκφράστηκε και στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, είναι ο 

τρόπος και η μέθοδος εναπόθεσης των υγιών και μη υγιών αποβλήτων. Θεωρούν ότι τα απόβλητα θα 

εγκλωβιστούν κατά κάποιο τρόπο σ’ ένα σημείο και αυτό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να 

αποτελέσει ωρολογιακή βόμβα για τον Θερμαϊκό Κόλπο.   
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Δεν είναι κατά της 

επέκτασης του 6ου προβλήτα, ωστόσο έχει ενστάσεις και προβληματισμούς επί της Μ.Π.Ε.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1.  Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

– Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & 

Τεχνικών Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας 

           22-03-2022 Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

2. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

– Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης  

   Θεσσαλονίκης 

           07-04-2022  Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 148293 (3061)/27-06-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1029/27-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 
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και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
   (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή καταψήφισαν, ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε με 

λευκό) 

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της α.π. 18098/1995 ΚΥΑ Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ‘’Επέκταση 6ου προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο 

του λιμένα Θεσσαλονίκης’’, όπως τροποποιημένη ισχύει, για το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του 

διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων στο πλαίσιο της επέκτασης του 6ου προβλήτα λιμένα 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2008353316), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 
 

1.  Εισαγωγή - Κατάταξη 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκπονείται για την κατασκευή και λειτουργία 

διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων στο πλαίσιο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα 

Θεσσαλονίκης. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης 

εγκρίθηκαν με την Α.Π. 18098/1995 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Επέκταση 6ου 

προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης», όπως ισχύει τροποποιημένη 

με τις Αποφάσεις υπ’ αρ. α.π. 144914/25.9.2009, 195175/7.1.2012, 170059/10.1.2014 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 

77389/4779/15.10.2020. Με την έγκριση της παρούσας ΜΠΕ θα τροποποιηθούν οι προαναφερόμενοι 

Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης σε ότι αφορά στο 

εξεταζόμενο από την παρούσα έργο του διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων. 

 

Με βάση την ΥΑ με α.η.π. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/2012) όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα, το 

υπό μελέτη έργο ανήκει στην Ομάδα 3 «Λιμενικά Έργα» και στο είδος έργου με αύξων αριθμό 10, «Δίαυλοι 

ναυσιπλοΐας» και το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία Α1, εφόσον οι προτεινόμενες παρεμβάσεις 

εξυπηρετούν τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης. Βάσει των ανωτέρω υπεύθυνη για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του υπό μελέτη έργου είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. 

 

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός της μείζονος περιοχής του Λιμένα της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι 

καταλαμβάνει όλη τη δυτική παραλία της πόλης. Εκτείνεται από τον Πρώτο Προβλήτα που βρίσκεται στην 

περιοχή της πλατείας Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης, έως τις εκβολές του Δενδροποτάμου. Ο λιμένας 

Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια. Η χερσαία ζώνη του λιμένα καλύπτει συνολική 

έκταση 1.550.000 m2, και καλύπτει μήκος 3.500 m. Το σύνολο των κρηπιδωμάτων είναι 6.150 m, διαθέτει έξι 

(6) προβλήτες, κτίρια διοίκησης και κτίρια γραφείων που σχετίζονται με τις λειτουργίες του λιμένα, αποθήκες, 

υπόστεγα, ειδικό εξοπλισμό και άλλες εγκαταστάσεις. Αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι της βόρειας Ελλάδας 

και ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η γεωγραφική θέση του λιμένα και οι 

εξαιρετικές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις το καθιστούν το μεγαλύτερο λιμάνι διαμετακόμισης στη 

χώρα και εξυπηρετεί τις ανάγκες περίπου δεκαπέντε εκατομμυρίων κατοίκων της ενδοχώρας των Βαλκανίων. 

 

Το υπό μελέτη έργο θα κατασκευαστεί σε θαλάσσια έκταση στο βόρειο τμήμα του κόλπου Θεσσαλονίκης και 

ΝΑ της περιοχής του υφιστάμενου 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) 

και της προτεινόμενης επέκτασης αυτού, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη Εικόνα 1. 

http://www.epresence.gov.gr/
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Εικόνα 1 Θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του νέου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων θα ελλιμενίζονται πλοία 

μεγαλύτερης χωρητικότητας και κατ’ επέκταση μεγαλύτερων διαστάσεων από τα πλοία που φιλοξενούνται 

αυτή τη στιγμή στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα τα μεγέθη των πλοίων σχεδιασμού για τον νέο 

προβλήτα είναι: 

• Πλοίο Σχεδιασμού: Ultra Large Container Vessel (ULCV) - κιβωτιαγωγό πλοίο,  χωρητικότητας 

24,000 TEU. 

• Το μικρότερο πλοίο σχεδιασμού (για το διάκενο μεταξύ προσκρουστήρων): Feeder – 

 κιβωτιαγωγό, χωρητικότητας 1,500 TEU. 

 

 

2.  Περιγραφή του έργου 
Για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα διεξαχθούν εργασίες βυθοκόρησης. Η βυθοκόρηση είναι μια 

διαδικασία για την απομάκρυνση ιζημάτων και άλλων αποβλήτων από τον πυθμένα υδάτινων σωμάτων 

(θάλασσα, εκβολές ποταμών, ποτάμια κτλ) χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, τις “βυθοκόρους”, για να 

εξυπηρετείται η ασφαλής κίνηση των πλοίων. Τα φυσικά λιμάνια συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς λόγω 

του βάθους της θάλασσας ενώ η βιωσιμότητα των θαλασσίων μεταφορών αυξάνει με την αύξηση του μεγέθους 

των πλοίων δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του πλοίου τόσο πιο αποδοτικό είναι ενεργειακά και 

επομένως έχει μικρότερες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα και επίσης είναι πιο αποδοτικό οικονομικά. 

Προκειμένου να υπάρξουν οφέλη από την κλίμακα της δραστηριότητα και να αυξηθεί η αποδοτικότητα, 

αυξάνεται το μέγεθος των πλοίων τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα, οδηγώντας τα λιμάνια να 

δημιουργήσουν βαθύτερους και φαρδύτερους διαύλους και εγκαταστάσεις ελλιμενισμού που να εξυπηρετούν 

τα μεγαλύτερα πλοία. Για το λόγο αυτό, η βυθοκόρηση είναι μία αναπόφευκτη διαδικασία για τα λιμάνια 

προκειμένου να διασφαλίζεται η επιχειρηματική, οικονομική και περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα. 

 

Το έργο, όπως προαναφέρθηκε, θα κατασκευαστεί σε θαλάσσια έκταση εντός της μείζονος περιοχής του 
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Λιμένα της Θεσσαλονίκης, στο βόρειο τμήμα του κόλπου Θεσσαλονίκης και ΝΑ της περιοχής του 

υφιστάμενου 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) και της προτεινόμενης 

επέκτασης αυτού. Ο λιμένας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η περιοχή που θα εκτελεστούν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Το υπό μελέτη έργο (δίαυλος προσέγγισης και περιοχή ελιγμών πλοίων) χωροθετείται σε θαλάσσια έκταση 

εντός της μείζονος περιοχής του Λιμένα της Θεσσαλονίκης του ΟΛΘ Α.Ε. Ως εκ τούτου δεν εμπλέκεται με 

θεσμοθετημένα όρια οικισμών, πολεοδομικών σχεδίων, με δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές, 

περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το εξεταζόμενο έργο χωροθετείται επί του Παράκτιου Ιδιαιτέρως 

Τροποποιημένου Υδατικού Συστήματος “ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό EL1005C0011H του 

Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Η 

θαλάσσια επανατοποθέτηση των «μη υγιών» βυθοκορημάτων με τη μέθοδο της επικάλυψης σε επίπεδο 

πυθμένα και σε απόσταση περί τα 8km νοτίως του έργου προβλέπεται να γίνει στο συγκεκριμένο Υδατικό 

Σύστημα. Η θαλάσσια επανατοποθέτηση των «υγιών» βυθοκορημάτων θα γίνει σε περιοχή που βρίσκεται 

εκτός του παράκτιου Υδατικού Συστήματος του ΣΔΛΑΠ. 

 

Τα συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου έχουν ως εξής: 

 

Πλάτος του εσωτερικού διαύλου     κατ’ ελάχιστο 300m 

Ωφέλιμο βάθος αύλακα του διαύλου και περιοχής ελιγμών 18.0m (από Κ.Ρ.) 

Χώρος ελιγμών για την πλοήγηση των πλοίων   κύκλος διαμέτρου 600m 

Κλίσεις πρανών αύλακα διαύλου      3:1 (οριζ:καθ) 

Επιφάνεια προς βυθοκόρηση     περίπου 708 στρ. 

 

Για την εκτέλεση των υποθαλάσσιων εκσκαφών ισχύουν όσα αναφέρονται στις «Προσωρινές Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών» (ΕΤΕΠ 09-02-01-00) του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Οι εν λόγω εργασίες συνίστανται στην απομάκρυνση όλων των υλικών του πυθμένα θαλάσσης 

που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια και τις στάθμες όπως ορίζονται από τα σχέδια της μελέτης και θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, τις εν λόγω προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την βυθοκόρηση των χαλαρών υλικών π.χ. φερτές ύλες, ιλύς, 

άμμος, άργιλος θα χρησιμοποιηθεί ως εξοπλισμός η αναρροφητική βυθοκόρος (suction hopper dredger) 

προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή και επίπεδη τελική επιφάνεια του βυθού. Στην περίπτωση που, κατά τις 

εργασίες εκσκαφής, απαιτηθεί η απομάκρυνση αντικειμένων κάθε φύσεως, οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους 

και σύστασης (όπως π.χ. παλαιές λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια 

σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδή-ποτε είδους, σιδερά τεμάχια κλπ.), μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλωτός 

γερανός με αρπάγη ή άλλος κατάλληλος κατασκευαστικός εξοπλισμός. Μετά την εκτέλεση των 

βυθοκορήσεων ο πυθμένας θα διαμορφωθεί ως επίπεδη επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες. 

 

Για τις ανάγκες του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου συντάχθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση με 

τίτλο, “Εκτίμηση της ποιότητας των βυθοκορημάτων του έργου «Διαμόρφωση διαύλου προσέγγισης και 

περιοχής ελιγμών πλοίων» του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αναζήτηση κατάλληλης θέσης για θαλάσσια 

διάθεση” (ΕΛΚΕΘΕ, Σεπτέμβριος 2021). Η εν λόγω έκθεση παρατίθεται ως παράρτημα στη ΜΠΕ. 

 

Τα υλικά βυθοκόρησης του Λιμένα Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται ως «ιλύς/μαλακή άργιλος» (Silt/Soft clay), 

σύμφωνα με την ταξινόμηση των Κατευθυντήριων Γραμμών του γραφείου για το Σχέδιο Δράσης για τη 

Μεσόγειο του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών - UNEP(DEPI)/MED (2017). Με 

βάση τα παραπάνω φυσικά χαρακτηριστικά η βυθοκόρηση με αναρροφητική αντλία (Εικόνα 2) θεωρείται ως η 

καταλληλότερη τεχνική για τον περιορισμό της μεταφοράς – διάχυσης - διασποράς των παραγόμενων 

αιωρημάτων. 
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Εικόνα 2 Πλοίο βυθοκόρησης. 

 

Τα προϊόντα της εκσκαφής (βυθοκορήματα) βάσει των δειγματοληψιών, των γεωτρήσεων και των αναλύσεων 

που έγιναν στα πλαίσια της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ, κατατάσσονται σε δύο 

κατηγορίες τα υγιή και τα μη υγιή. Οι περιοχές που θα γίνει η επανατοποθέτησή τους στη θάλασσα φαίνονται 

στην Εικόνα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Εικόνα 3 Περιοχές επανατοποθέτησης προϊόντων εκσκαφής (βυθοκορήματα). 

 

Η επανατοποθέτηση των «υγιών» βυθοκορημάτων που θα προκύψουν από το έργο, συνολικού εκτιμώμενου 

όγκου 1.151.059 m3, προτείνεται να πραγματοποιηθεί ώστε το πάχος επιχωμάτωσης να μην υπερβεί τα 20 cm. 

Η προτεινόμενη περιοχή (εμβαδού >5,76 km2) για την επανατοποθέτηση των «υγιών» βυθοκορημάτων θα 

γίνει στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κατερίνης και Ν. Καλλικράτειας και φαίνεται στην Εικόνα 4 που 

ακολουθεί. 
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 Εικόνα 4 Περιοχή επανατοποθέτησης των υγιών βυθοκορημάτων. 

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, για την ανεύρεση ενός κατάλληλου χώρου εναπόθεσης των «μη υγιών» βυθοκορημάτων 

και της επικάλυψης αυτών λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω περιορισμοί: 

 

- Ο ακριβής προσδιορισμός του πάχους και της έκτασης που θα αποτεθούν τα ρυπασμένα και υγιή 

υλικά. Το συνολικό πάχος του αναχώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα, σύμφωνα με τη διαταγή της 

Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού για να μην επέλθει σημαντική αλλοίωση του 

υποθαλάσσιου  ανάγλυφου. 

- Ο εντοπισμός μιας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης θέσης υποδοχής (συνήθως  αποτελούμενη από 

ιλυο-αργιλώδους σύστασης ιζηματικό πυθμένα με αυξημένες συγκεντρώσεις ρυπαντικού φορτίου και μέτρια 

έως χαμηλή οικολογική κατάσταση). 

- Η ανεύρεση θέσης που να βρίσκεται τουλάχιστον ένα ναυτικό μίλι μακριά από την πλησιέστερη 

ακτογραμμή για να μην απαιτηθεί ειδική άδεια χρήσης της περιοχής. 

- Το βάθος νερού να είναι επαρκές για να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής επιχωματώσεων σχετικά 

μεγάλου πάχους (π.χ. 2,5 m). Περιοχές με πολύ μικρά βάθη δεν προκρίνονται γιατί η επίστρωση θα μειώσει 

περαιτέρω το βάθος, θα δημιουργήσει προβλήματα στην κίνηση και ανανέωση του θαλασσινού νερού, ενώ θα 

 απαιτηθεί ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός για να προσεγγίσει και λειτουργήσει σε  τόσο ρηχά 

περιβάλλοντα, καθιστώντας την επικάλυψη οικονομικά ασύμφορη. Επίσης, περιοχές με μεγάλα βάθη (> 30 m) 

δημιουργούν δυσκολίες στη στοχευμένη και επιτυχή επίστρωση του καλύμματος, οι οποίες για να 

ξεπεραστούν απαιτούν ειδική και προσεκτική τεχνική επίστρωσης και 

- Οι ανθρωπογενείς χρήσεις (π.χ. ναυσιπλοΐα, υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, θαλάσσια πολιτιστική 

κληρονομιά κλπ) να μην εμποδίζονται και επηρεάζονται από τις εργασίες επικάλυψης καθώς και την παρουσία 

του αναχώματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω, αναζητήθηκαν κατάλληλες θέσεις εντός του Όρμου και Κόλπου Θεσσαλονίκης που να 

πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τον ενταφιασμό των ρυπασμένων βυθοκορημάτων. Συνολικά 

εξετάσθηκαν επτά (7) εναλλακτικές θέσεις και επιλέχθηκε η βέλτιστη λύση, που φαίνεται στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5 Περιοχή επανατοποθέτησης των μη υγιών βυθοκορημάτων. 

 

Τα «μη υγιή» βυθοκορήματα του έργου, συνολικού όγκου 295.054 m3, προτείνεται να επανατοποθετηθούν 

στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, σε ένα κουτί (box) επιφάνειας περίπου 196.703 m2 

(444 m x 444 m) και πάχους 1,5 m, ενώ η επικάλυψή τους θα πραγματοποιηθεί με ένα υπερκείμενο κουτί (cap) 

επιφανείας 222.691 m2 (472 m x 472 m) πάχους 0,8 m και όγκου 178.153 m3. Προτείνεται η μερική χρήση 

«υγιών» ιζημάτων από το έργο βυθοκόρησης, όγκου 111.346 m3, ως το κατώτερο στρώμα του καλύμματος, 

πάχους 0,5 m. Η υπόλοιπη ποσότητα (66.807 m3) υγιών ιζημάτων προτείνεται να είναι χονδρόκοκκο υλικό 

(αμμοχάλικο, με διάμετρο >2,0 mm), το οποίο να αποτελέσει το ανώτερο στρώμα του καλύμματος, πάχους 

0,30 m.  

 

Ο προτεινόμενος από τη μελέτη του ΕΛΚΘΕ χώρος εναπόθεσης των “μη υγιών” βυθοκορημάτων χώρος 

υποδοχής πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(α) βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 26-27 m και παρουσιάζει μορφολογική κλίση πολύ μικρή (≤ 1ο), 

έτσι ώστε δεν αναμένεται δευτερογενής μετακίνηση των βυθοκορημάτων όταν αυτά επανατοποθετηθούν εκεί 

(λόγω υδροδυναμικής επαναιώρησης, ερπυσμού ή κατολισθήσεων), ενώ επίσης απέχει περίπου 2,21 ναυτικά 

μίλια (περίπου 4 km) από την πλησιέστερη ακτογραμμή,  

(β) το επιφανειακό υπόστρωμά του είναι μη συνεκτικός πηλός και η κάλυψή του με τα βυθοκορήματα δεν 

αναμένεται να επιφέρει αλλοίωση των φυσικών του χαρακτηριστικών. Επισημαίνεται ότι η αδρομερής 

επιφάνεια του ανώτερου  καλύμματος δεν θα επιβαρύνει με ανόργανους και οργανικούς ρύπους την 

ευρύτερη περιοχή και, πιθανώς, να συμβάλλει στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασής του  μετά από 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, 

(γ) δεν οριοθετείται σε χώρο με ιδιαίτερη αλιευτική δραστηριότητα και δεν παρεμβάλλεται σε 

μεταναστευτικές οδούς ψαριών και θαλασσίων θηλαστικών, 

(δ) είναι εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών, υποθαλάσσιων υποδομών,  διαύλου ναυσιπλοΐας, 

στρατιωτικών ζωνών και θέσεων απόρριψης πυρομαχικών, καθώς και θέσεων σπουδαίας πολιτιστικής ή 

ιστορικής αξίας, 

 

Για την απομόνωση των μη υγιών ιζημάτων από το υδάτινο περιβάλλον θα χρησιμοποιηθεί ειδικό 

«συμβατικό» κάλυμμα που αποτελείται από γαιώδη υλικά (υγιή βυθοκορήματα) τα οποία μονώνουν, με 

παθητικό τρόπο, τα ρυπασμένα βυθοκορήματα από τη στήλη του νερού. Το κάλυμμα απομονώνει και 

σταθεροποιεί με φυσικό τρόπο τα βυθοκορήματα και μειώνει τη ροή ρύπων στο υπερκείμενο υδάτινο 
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περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες ή θαλάσσια), χωρίς να προάγει φυσικοχημικές αντιδράσεις (π.χ. προσρόφηση, 

καθίζηση, οξείδωση / αναγωγή). 

 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, η μόνωση των ρυπασμένων 

βυθοκορημάτων, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λιμενικών / παράκτιων 

κατασκευών ή να εναποτεθούν με άλλον τρόπο στην ανοιχτή θάλασσα ή στη χέρσο, με κατάλληλα 

ιζηματογενή στρώματα αποτελεί μια περιβαλλοντικά αποδεκτή πρακτική διάθεσης στερεών υλικών, και 

εφαρμόζεται ευρέως από τη δεκαετία του 1970 σε πολλές χώρες, όπως τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, 

Ολλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Μέχρι σήμερα, το Ελληνικό κράτος δεν έχει θεσμοθετήσει τον Εθνικό Κατάλογο και τα Κριτήρια Αναφοράς / 

Παρέμβασης (ΕΚΚΑΠ) για τη θαλάσσια επανατοποθέτηση ιζημάτων. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα 

μελέτη, η ποιότητα των βυθοκορημάτων του έργου «Διαμόρφωση διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών 

πλοίων» λαμβάνει υπόψη τους Εθνικούς Καταλόγους και Κριτήρια Αναφοράς / Παρέμβασης της Ιταλίας, 

Γαλλίας και Ισπανίας. Η επιλογή των εν λόγω ΕΚΚΑΠ έγινε επειδή η Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία είναι 

μεσογειακές χώρες, με παραπλήσια της Ελλάδας κλιματολογικά, βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινά θεσμικά πλαίσια. 

 

3. Ιστορικό και σκοπιμότητα του έργου 
 Το εξεταζόμενο έργο σχετίζεται άμεσα με το έργο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης, οι 

Περιβαλλοντικοί Όροι του οποίου εγκρίθηκαν με την Α.Π. 18098/1995 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων του έργου «Επέκταση 6ου προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του λιμένα 

Θεσσαλονίκης», όπως ισχύει τροποποιημένη με τις Αποφάσεις υπ’ αρ. α.π. 144914/25.9.2009, 

195175/7.1.2012, 170059/10.1.2014 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/77389/4779/15.10.2020. Με την έγκριση της παρούσας 

ΜΠΕ θα τροποποιηθούν οι προαναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο της επέκτασης του 6ου 

Προβλήτα Θεσσαλονίκης σε ότι αφορά στον εξεταζόμενο από την παρούσα έργο του διαύλου προσέγγισης και 

περιοχής ελιγμών πλοίων στο πλαίσιο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης.  

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου σχετίζονται άμεσα, όπως και η 

σκοπιμότητά του, με το έργο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης και έχουν εξεταστεί 

κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου. Σχετικά με αυτά, συνοπτικά αναφέρονται τα 

ακόλουθα. 

• Δυνατότητα προσέγγισης στον 6ο Προβλήτα, μετά από την ολοκλήρωση της επέκτασής του, πλοίων 

μεγαλύτερης χωρητικότητας και κατ’ επέκταση μεγαλύτερων διαστάσεων από τα πλοία που φιλοξενούνται 

αυτή τη στιγμή το λιμάνι Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας φορτοεκφορτωτικών 

εργασιών του  προβλήτα. 

• Βελτίωση των υποδομών και αύξηση των εργασιών του Λιμένα. 

• Ενίσχυση των παραγωγικών τομέων και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

 Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας. 

• Επέκταση της ζώνης επιρροής του Λιμένα αλλά και της πόλης της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια. 

 

 

4.  Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου (δίαυλος προσέγγισης και περιοχή ελιγμών πλοίων για τις ανάγκες της 

επέκτασης του 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης) θα επηρεάσει τη μορφολογία του πυθμένα, καθώς το έργο 

αφορά σε βυθοκορήσεις. Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του και κατά τη φάση λειτουργίας του, 

το έργο δεν δύναται να επηρεάσει περαιτέρω τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπτυξής του. 

Ομοίως δεν αναμένονται επιπτώσεις στο τοπίο από τη λειτουργία του έργου. 

 

Σχετικά με τη  ρύπανση από αιωρήματα σωματιδίων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, έγινε 

εφαρμογή μαθηματικών ομοιωμάτων (μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης) για τη μεταφορά – διάχυση - 

διασπορά των παραγόμενων αιωρημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης. Η θέση βυθοκόρησης 

που εξετάστηκε είναι αντιπροσωπευτική για το οικόπεδο βυθοκόρησης του έργου «Διαμόρφωση διαύλου 

προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων»). Η προσομοίωση έδειξε ότι η διασπορά των αιωρημάτων αλλά 

και η έκταση που καθιζάνουν: 

• λόγω ανεμογενούς κυκλοφορίας, δεν ξεπερνά τα 0,15 km2. Η επιφάνεια αυτή  θεωρείται αποδεκτή 

δεδομένων και των δυσμενών συνθηκών που ελήφθησαν (άνεμος 9 Bf). Σε πιο ήπιες καταστάσεις αναμένεται 

πολύ μικρότερη διασπορά των  ιζημάτων. 

• λόγω κυματογενούς κυκλοφορίας, δεν ξεπερνά τα 0.18 km2, η οποία θεωρείται και αυτή αποδεκτή. 

Λόγω των διαφορετικών συντελεστών διάχυσης και διασποράς η διασπορά των βυθοκορημάτων από την 
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κυματογενή κυκλοφορία είναι μεγαλύτερη από αυτήν της ανεμογενούς κυκλοφορίας. 

 

Ο εμπλουτισμός της περιοχής επανατοποθέτησης σε αρσενικό, χρώμιο, νικέλιο και μόλυβδο θα είναι 

«αμελητέος ή ελάχιστος», εφόσον οι συγκεντρώσεις αναφοράς του Θερμαϊκού Κόλπου είναι μεγαλύτερες από 

αυτές των βυθοκορημάτων. Επισημαίνεται ότι το χρώμιο και το νικέλιο είναι μέταλλα που συναντώνται στο 

ΒΔ Αιγαίο σε υψηλές συγκεντρώσεις σε σχέση με άλλες περιοχές της Μεσογείου λόγω της παρουσίας 

πυριγενών πετρωμάτων. «Σημαντικός» εμπλουτισμός σε κάδμιο και υδράργυρο αναμένεται να προκύψει από 

την εναπόθεση του επιφανειακού, εμπλουτισμένου στρώματος των βυθοκορημάτων, για αυτό προτείνεται η μη 

διάθεσή του στον Θερμαϊκό Κόλπο. Αντίθετα, τα ιζήματα που βρίσκονται βαθύτερα των 1,30 m εμφανίζουν 

«αμελητέο ή ελάχιστο» και «ενδιάμεσο» εμπλουτισμό και συνεπώς η διάθεσή τους στη θάλασσα δεν 

αναμένεται να επιβαρύνει τη θέση επανατοποθέτησης. 

 

Ο έλεγχος της συγκέντρωσης των οργανοχλωριωμένων ουσιών (όπως PCBs, DDTs, HCB και Lindane) στα 

ιζήματα προς βυθοκόρηση έδειξε πολύ μικρή παρουσία λόγω της ουσιαστικής απουσίας στην ευρύτερη 

περιοχή σημειακών ή διαχυτικών πηγών ρύπανσης, όπως δίοδοι απορροής γεωργικών και αστικών λυμάτων, 

απορρίψεις βιομηχανικών και δημοτικών αποβλήτων. 

 

Τέσσερεις βιοδοκιμασίες («Microtox® SPT» στο ίζημα, οξείας τοξικότητας σε B. Calyciflorus στο έκπλυμα, 

οξείας τοξικότητας σε A. franciscana στο έκπλυμα, και αναστολής της αύξησης του P. tricornutum στο 

έκπλυμα) έδειξαν ότι τα πιο επιβαρυμένα σε ρύπους επιφανειακά ιζήματα της περιοχής βυθοκόρησης δεν 

προκάλεσαν σημαντική τοξική δράση. 

 

Ως προς το φυσικό περιβάλλον, το υπό μελέτη έργο, καθώς χωροθετείται σε θαλάσσια έκταση, δεν 

παρουσιάζεται εμπλοκή με χερσαία οικοσυστήματα. Κατά τη φάση της κατασκευής, επιπτώσεις στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα δύναται να προκληθούν από τις προγραμματιζόμενες εργασίες βυθοκόρησης και τη διάθεση 

των υλικών βυθοκόρησης, στη θαλάσσια περιοχή απόθεσής τους. Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου 

στα θαλάσσια και βενθικά οικοσυστήματα αναμένεται ότι θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και σχετικά 

περιορισμένη ένταση, λόγω και του υποβαθμισμένου θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής. Οι 

προκαλούμενες επιπτώσεις δεν θα είναι μόνιμες και θα εξασθενίσουν σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών. 

Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας του, το έργο δεν δύναται να 

επηρεάσει περαιτέρω το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ανάπτυξής του. 

 

Σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, η κατασκευή του έργου αναμένεται να επιφέρει θετικές 

κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όχι μόνο στην άμεση, αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή ανάπτυξής του. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην 

απασχόληση τόσο κατά τη φάση της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Μετά από την 

ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας του, πάντα σε συνδυασμό με το έργο της 

επέκτασης του 6ου Προβλήτα, αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, καθώς 

εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία με την ανάπτυξη των επί μέρους 

δραστηριοτήτων, αλλά και την εθνική οικονομία με την βελτίωση των σχετικών δεικτών. 

 

Στον τομέα των υδατικών πόρων, τα ανωτέρω λιμενικά έργα αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον από την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 

 

• Βυθοκορήσεις. 

• Μεταφορά και απόθεση βυθοκορημάτων, σε κατάλληλη προς τούτο αδειοδοτημένη θέση. 

• Μεταφορά υλικών μέσω θαλάσσης. 

 

Οι επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα ύδατα από την κατασκευή του έργου αφορούν στα θαλάσσια 

ύδατα στην περιοχή κατασκευής. Επομένως οι επιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως τοπικές, 

βραχυπρόθεσμες και μετρίως σημαντικές αλλά μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και 

μέτρων. Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας του, το έργο δεν δύναται 

να επηρεάσει τα ύδατα της περιοχής ανάπτυξής του. 

 

4.  Μέτρα προστασίας 
Στη ΜΠΕ προτείνεται,  οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Επέκταση 6ου προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται 

στον θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης» να συμπληρωθούν με τους ακολούθους όρους: 

• Για την προστασία του τοπικού οικοσυστήματος, αλλά και τη διατήρηση της  αισθητικής αξίας του 

παραλιακού μετώπου της πόλης της Θεσσαλονίκης, προτείνεται η τοποθέτηση (σε κατάλληλες θέσεις) 

κουρτινών ιλύος (silt curtains) κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης (των «υγιών και «μη υγιών» 
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υλικών), οι οποίες θα  αποτρέψουν τη διάχυση του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού στην γειτονική 

 περιοχή. 

• Ακριβής προγραμματισμός των επιμέρους σταδίων κατασκευής του εξεταζόμενου  έργου σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα επέκτασης του 6ου προβλήτα, πιστή  τήρηση των κανόνων ορθής 

εργοταξιακής πρακτικής κατά τη φάση της κατασκευής  και οριοθέτηση και κατάλληλη σήμανση της περιοχής 

ανάπτυξης του έργου. 

• Η τοποθέτηση του κατώτερου στρώματος του καλύμματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (π.χ. μετά από λίγες ημέρες) από την  τοποθέτηση των ρυπασμένων βυθοκορημάτων ώστε 

να μην υπάρχει πολυήμερη έκθεση των ρυπασμένων υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

• Οι εργασίες επανατοποθέτησης είναι δόκιμο να πραγματοποιούνται με ήπιες μετεωρολογικές 

συνθήκες (μέγιστος άνεμος 3-4 Bf) για να οικοδομηθεί η ζητούμενη γεωμετρία του καλύμματος και να 

προκύψει η μικρότερη δυνατή διάχυση των υλικών. 

 • Πριν την κανονική έναρξη των εργασιών επανατοποθέτησης των βυθοκορημάτων, να γίνει μια πλήρης 

πιλοτική προσπάθεια, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες και να ληφθούν επιπλέον μέτρα 

επανατοποθέτησης με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 

•  Κατά τη διάρκεια των εργασιών θαλάσσιας διάθεσης προτείνεται η υλοποίηση ενός Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης: 

 - Το ΠΠΠ συνιστάται στην παρακολούθηση της θολερότητας και των συνεπειών  αυτής, καθώς 

και στον περιοδικό έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών ιζημάτων της ευρύτερης 

περιοχής επανατοποθέτησης, ώστε να προσδιοριστεί, με αξιοπιστία, το μέγεθος των πιθανών αλλαγών και 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 - Προτείνεται η καταγραφή της περιβαλλοντικής κατάστασης του ευρύτερου χώρου, μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών απόρριψης. 

 - Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας (τουλάχιστον για δύο έτη) των 

εργασιών τοποθέτησης των «μη υγιών» βυθοκορημάτων και του καλύμματος, η οποία θα πρέπει να εστιαστεί: 

  (α) στα φυσικά χαρακτηριστικά του καλύμματος (βαθυμετρία, πάχος καλύμματος), 

  (β) στις χημικές διεργασίες και τους ρυθμούς απελευθέρωσης των ρύπων   

 από το κάλυμμα προς την υπερκείμενη στήλη του νερού και 

  (γ) στην αποκατάσταση και τη λειτουργία των βενθικών βιοκοινωνιών. Σε  περίπτωση 

που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις αρχικές προβλέψεις θα προτείνονται μέτρα άμεσης παρέμβασης και 

αποκατάστασης. 

 

5.  Μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με τη ΜΠΕ 

 

Για το έργο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης έχουν υποβληθεί: 

• οι ακόλουθες Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ): 

 - «ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 6”ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (2021). 

 - «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «6ΟΣ  

  ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ» 

(2021). 

 

•  οι ακόλουθες Τεχνικές Περιβαλλοντικές Εκθέσεις (ΕΛΚΕΘΕ, Σεπτέμβριος 2021): 

 - Εκτίμηση της ποιότητας των βυθοκορημάτων του έργου «Διαμόρφωση  διαύλου προσέγγισης  

                          και περιοχής ελιγμών πλοίων» του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αναζήτηση κατάλληλης θέσης 

για  

                          θαλάσσια διάθεση. 

 - Εκτίμηση της ποιότητας των βυθοκορημάτων του έργου «6ος Προβλήτας,   

                 

                          Επέκταση λιμενικής υποδομής» του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αναζήτηση      

                      κατάλληλης θέσης για θαλάσσια διάθεση. 

 

6.  Απόψεις φορέων 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς, κατοίκους ή 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το υπό εξέταση έργο. 

 

 

7.  Εισήγηση Υπηρεσίας 
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Λαμβάνοντας την υποβληθείσα ΜΠΕ και την Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά με την προσθήκη των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Ειδικά για τη 

Συνθήκη της Βαρκελώνης, θα πρέπει να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια ή να δοθεί η έγκριση από την 

αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί την εφαρμογή της Συνθήκης. 

2. Οι εργασίες βυθοκόρησης να γίνονται παρουσία αρχαιολόγου και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

υποδείξεις των αρχαιολογικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που βρεθούν ογκώδη αντικείμενα (ναυάγια, 

δομικά υλικά κτλ) να γίνεται διακοπή των εργασιών και σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία να 

γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες.   

3. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των εργασιών βυθοκορήσεων. 

4. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων 

και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και γενικά ζημιών οποιασδήποτε φύσεως. 

5. Κατά τη διάρκεια των βυθοκορήσεων, οι εργασίες θα οργανώνονται κατά τρόπο που να μην 

παρεμποδίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ναυσιπλοΐα, ούτε να διακυβεύεται η ασφάλεια αυτής στην 

ευρύτερη περιοχή, και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του λιμένα και 

με τις οδηγίες και εντολές του κυρίου του έργου και όλων των αρμόδιων φορέων.  

6. Τα υπό κατασκευή τμήματα του έργου και ο πλωτός εξοπλισμός (βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί, ρυμουλκά, 

φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς των βυθοκορημάτων κλπ.), θα επισημαίνονται 

με προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία.  

7. Ο Ανάδοχος θα τηρεί ενήμερους τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας του λιμένα για τη θέση των 

επιπλεόντων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς των βυθοκορημάτων και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την αποφυγή ατυχηματικής πτώσης στη θάλασσα και βύθισης κάθε είδους εξοπλισμού, 

εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε περίπτωση δε τέτοιου συμβάντος θα ενημερώνει άμεσα τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα ενεργεί για την ανάσυρση των βυθισμένων αντικειμένων, με δικές του 

δαπάνες. 

8. Στα σημεία εκσκαφής να χρησιμοποιείται πλωτό διάφραγμα (silt screen) τετραγωνικής κατόψεως 

ελαχίστων διαστάσεων 8.0 Χ 8.0 μέτρα. 

9. Για την προστασία του τοπικού οικοσυστήματος, αλλά και τη διατήρηση της αισθητικής αξίας του 

παραλιακού μετώπου της πόλης της Θεσσαλονίκης, να τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις, κουρτίνες 

ιλύος (silt curtains) κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης (των «υγιών και «μη υγιών» υλικών), οι 

οποίες θα αποτρέψουν τη διάχυση του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού στην γειτονική περιοχή. 

10. Πριν την έναρξη των εργασιών να εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

όρων και να υποβληθεί για έγκριση στην αδειοδοτούσα αρχή και για την παρακολούθηση στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΜΕ Θεσσαλονίκης. 

11. Να γίνει ακριβής προγραμματισμός των επιμέρους σταδίων κατασκευής του εξεταζόμενου  έργου σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα επέκτασης του 6ου προβλήτα, με πιστή τήρηση των κανόνων ορθής 

εργοταξιακής πρακτικής κατά τη φάση της κατασκευής και οριοθέτηση και κατάλληλη σήμανση της 

περιοχής ανάπτυξης του έργου. 

12. Η τοποθέτηση του κατώτερου στρώματος του καλύμματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (π.χ. μετά από λίγες ημέρες) από την τοποθέτηση των ρυπασμένων βυθοκορημάτων 

ώστε να μην υπάρχει πολυήμερη έκθεση των ρυπασμένων υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

13. Οι εργασίες επανατοποθέτησης των βυθοκορημάτων να πραγματοποιούνται με ήπιες μετεωρολογικές 

συνθήκες (μέγιστος άνεμος 3-4 Bf) για να οικοδομηθεί η ζητούμενη γεωμετρία του καλύμματος και να 

προκύψει η μικρότερη δυνατή διάχυση των υλικών. 

14. Πριν την κανονική έναρξη των εργασιών επανατοποθέτησης των βυθοκορημάτων, να γίνει μια πλήρης 

πιλοτική προσπάθεια, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες και να ληφθούν επιπλέον μέτρα 

επανατοποθέτησης με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 

15. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θαλάσσιας διάθεσης προτείνεται η υλοποίηση ενός Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) το οποίο θα σχεδιασθεί σε συνεργασία με την αρμόδια 

υπηρεσία για την εφαρμογή της Συνθήκης της Βαρκελώνης: 

 - Το ΠΠΠ συνιστάται στην παρακολούθηση της θολερότητας και των συνεπειών  αυτής, καθώς και 

στον περιοδικό έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών ιζημάτων της ευρύτερης 

περιοχής επανατοποθέτησης, ώστε να προσδιοριστεί, με αξιοπιστία, το μέγεθος των πιθανών αλλαγών και 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 - Προτείνεται η καταγραφή της περιβαλλοντικής κατάστασης του ευρύτερου χώρου, μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών απόρριψης. 

 - Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας (τουλάχιστον για δύο έτη)  των 

εργασιών τοποθέτησης των «μη υγιών» βυθοκορημάτων και του καλύμματος, η οποία θα πρέπει να 

εστιαστεί: 
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 (α) στα φυσικά χαρακτηριστικά του καλύμματος (βαθυμετρία, πάχος καλύμματος), 

 (β) στις χημικές διεργασίες και τους ρυθμούς απελευθέρωσης των ρύπων από το κάλυμμα προς 

την  

                          υπερκείμενη στήλη του νερού και  

 (γ) στην αποκατάσταση και τη λειτουργία των βενθικών βιοκοινωνιών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις αρχικές προβλέψεις θα προτείνονται μέτρα άμεσης παρέμβασης και 

αποκατάστασης. 

16. Η παρακολούθηση του ΠΠΠ θα διενεργείται από το  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

17. Το ΠΠΠ μπορεί να επεκταθεί για όσο διάστημα απαιτείται μετά την υλοποίηση του έργου προκειμένου 

να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. 

18. Σε περίπτωση που στο μέλλον διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν μπορούν να      

        προβλεφθούν με τα σημερινά δεδομένα, είναι δυνατόν να ζητηθεί η λήψη επιπρόσθετων μέτρων  

       προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος  

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 
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