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Ψήφισμα 

Σχετικά με το έργο επέκτασης της νότιας προβλήτας κρουαζιέρας από τον Ο.Λ.Π. 

στο λιμάνι του Πειραιά.  

 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βυθοκορήσεις με πλωτά μέσα, εξομάλυνση 

βυθού και απόρριψη βυθοκορημάτων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αίγινας και 

Σαλαμίνας.  

Θεωρούμε απολύτως απαράδεκτο αυτό το έργο τόσο μεγάλης κλίμακας να έχει ήδη 

ξεκινήσει την στιγμή που α)η ΑΕΠΟ έχει λήξει, β) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν από τον ΟΛΠ έχουν τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από την 

έγκριση της αρχικής ΑΕΠΟ, γ) Η ΣΜΠΕ δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία 

(ΔΙΠΑ) από την ΟΛΠ ΑΕ.  

Απαιτούμε, εφόσον ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όπου ο σεβασμός στον Νόμο 

είναι αυτονόητος, την άμεση διακοπή των εργασιών άλλως επιφυλασσόμαστε ρητά για 

κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.  

Αναλυτικότερα,  

Α. Η ΑΕΠΟ έχει λήξει. 

Η αρχική ΑΕΠΟ για το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΟΛΠ εκδόθηκε 

στις 17-5-2006. Στις 11-3-13 υπήρξε τροποποίηση της ΑΕΠΟ σε ότι αφορά τη 



κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά προς τη 

νότια πλευρά. Με απόφαση του ΥΠΕΝ δόθηκε παράταση βάσει του ν. 4014/2011 

παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ ώστε να συμπληρωθούν τα 10 έτη από την αρχική ισχύ 

της (δηλ. ως τις 17-5-2016). Στις 29-2-2016 επήλθε νέα τροποποίηση για τα νέα 

έργα και ανανεώθηκαν οι περιβαλλοντογικοί όροι για 2 έτη από την έκδοση της 

απόφασης (Α.Π. οικ.32907/30-6-20160).δλδ. μέχρι 30-6-2018. Συνεπώς, η 

ΑΕΠΟ έχει λήξει στις 30-6-2018 και το έργο εκτελείται χωρίς εν ισχύ ΑΕΠΟ.  

Β. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από τον ΟΛΠ έχουν τροποποιηθεί σε 

σημαντικό βαθμό από την έγκριση της αρχικής ΑΕΠΟ. 

Τούτο προκύπτει από τις συνεχείς τροποποιήσεις των Π.Ο.(περιβαντολλογικών όρων) 

αλλά και στην αναφορά στην απόφαση ανανέωσης του ρητά για 2 έτη.  

Πρέπει λοιπόν να εκπονηθεί ολοκληρωμένη ΜΠΕ για το σύνολο των έργων.  

Γ. Η ΣΜΠΕ δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΑ) από την ΟΛΠ ΑΕ .  

Η ΣΜΠΕ που απαιτείται από την σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και ΟΛΠ προβλέπεται ρητά από την κοινοτική οδηγία όπως μεταφέρθηκε 

στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ107017/2006, (όπως τροποποιήθηκε με 

την ΚΥΑ οικ.40238/2017, ΦΕΚ 3759Β/2017) και είναι απαραίτητη σε κάθε έργο 

τέτοιας κλίμακας.  

Συνεπώς, το έργο εκτελείται ενώ δεν διαθέτει ΜΠΕ, ΑΕΠΟ και ΣΜΠΕ. Έτσι, δεν 

υπάρχει συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε  

-Να διακοπούν άμεσα οι εργασίες επέκτασης του επιβατικού λιμένα (νότια πλευρά – 

Α φάση) στον Πειραιά, καθώς κρίνεται από τον Συνήγορο του Πολίτη τουλάχιστον 

αμφίβολης νομιμότητας. 

 -Να αναβληθεί η κάθε περαιτέρω παρέμβαση έως την ολοκλήρωση και έγκριση της 

ΣΜΠΕ και της νέας ΑΕΠΟ 
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