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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος «Μη Τεχνική Περίληψη» συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στη «Μαρίνα Βουλιαγμένης». Στο τεύχος αυτό, το οποίο 

συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των βασικών προδιαγραφών Μ.Π.Ε. έργων και δραστηριοτήτων 

Α΄ Κατηγορίας (υπ’ αριθμ. οικ.170225/20.1.2014 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ 

135/Β/2014), συνοψίζεται το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. 

1.1. Τίτλος έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στη «Μαρίνα 

Βουλιαγμένης» η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού 

Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής και 

συγκεκριμένα εξετάζει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών και χερσαίων 

υποδομών του τουριστικού λιμένα καθώς και τη λειτουργία του. 

1.2. Είδος και μέγεθος έργου 

Η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην Α.Ε.Α.Σ. 

«ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας είναι 

η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που 

διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης 

υπεγράφη με την ΕΤΑΔ στις 31.10.2012. 

 

Η μαρίνα χωροθετείται στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 31 του Ν.2160/93 όπως 

ισχύει. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου, η χωροθέτηση της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης γίνεται σε δύο στάδια δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης 

της Αττικής, μερικώς εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και διαθέτει χερσαία ζώνη που 

υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης εκδόθηκε το από 06.06.2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 320/Δ/13.06.2019), με το οποίο 

εγκρίθηκε ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας και τέθηκαν κατευθύνσεις και μέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το πλαίσιο για το σύστημα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Με το από 06.06.2019 Π.Δ. εγκρίθηκαν τα όρια της χερσαίας και 

θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, με το εμβαδόν της πρώτης να είναι 51.955 τ.μ. και το εμβαδόν 

της δεύτερης 110.013 τ.μ. Ακόμη, στη χερσαία ζώνη της μαρίνας καθορίστηκαν χρήσεις γης, 

όροι δόμησης καθώς και κατευθύνσεις σχεδιασμού κατά Τομείς 1 έως 3.  
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Στα πλαίσια του δεύτερου σταδίου χωροθέτησης, η ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

A.E.Α.Σ. ανέθεσε την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και διαγραμμάτων (του σχετικού 

Φακέλου Έγκρισης Χωροθέτησης και της παρούσας Μ.Π.Ε.) προκειμένου για την υποβολή 

στο Υπουργείο Τουρισμού αιτήματος χωροθέτησης της Μαρίνας. 

 

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το από 06.06.2019 Π.Δ. συνολικής αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, με τα 

προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 59 θέσεων 

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super- και mega-yachts). Η μαρίνα θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τον άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό των 

ελλιμενιζόμενων σκαφών, καθώς και την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά και των 

επισκεπτών της γενικότερα, προσφέροντας ένα ευχάριστο και ποιοτικό περιβάλλον 

αναψυχής.  

 

Ταυτόχρονα η μαρίνα εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη που περιλαμβάνει μία 

παγκόσμιας εμβέλειας μαρίνα-προορισμό σε συνέργεια με το κορυφαίας κλάσης 

ξενοδοχειακό τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Στόχος της ολοκληρωμένης 

αυτής ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός μοναδικού πόλου τουρισμού και αναψυχής, 

αντάξιου μίας εξαιρετικής μητροπολιτικής ριβιέρας, όπως η Αθηναϊκή, ικανού να προσελκύσει 

τους κορυφαίους επισκέπτες σε διεθνές επίπεδο. 

 

Στα πλαίσια των προβλέψεων και κατευθύνσεων του από 06.06.2019 Π.Δ., τα προτεινόμενα 

έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και 

αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση νέας χερσαίας ζώνης, 

καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την άρτια λειτουργία 

της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και χρήστες της. 

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

υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η αναδιαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 

της μαρίνας. Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και 

εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων, ελικοδρόμιο και υπόγεια 

σύνδεση αποκλειστικά για πεζούς και ελαφρά οχήματα με το παρακείμενο πολυτελές 

ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. 

 

Κατά την προτεινόμενη χωροθέτηση της μαρίνας ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τόσο 

περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο αφ’ ενός τη διαμόρφωση ενός 

υψηλού επιπέδου τουριστικού λιμένα για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και αφ’ 
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ετέρου την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αρμονική ένταξη του 

έργου στο περιβάλλον. 

 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός των υποδομών της μαρίνας και – μελλοντικά – η αυστηρή 

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

το περιβάλλον λιμενικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες, εγγυώνται την άρτια οικολογική-

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

προδιαγραφές για βιώσιμη ανάπτυξη. 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 

1.3.1. Θέση 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του Σαρωνικού Κόλπου, επί του 

θαλασσίου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και ειδικότερα στο νότιο 

τμήμα αυτού προ του Δήμου Βουλιαγμένης. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς λιμένες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας. 

 

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Βουλιαγμένης βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, επί της 

νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης (Μικρό Καβούρι), πλησίον 

των εγκαταστάσεων του Αστέρα Βουλιαγμένης. Η χερσαία ζώνη της μαρίνας εκτείνεται σε 

άμεση επαφή με την οδό Απόλλωνος που διατρέχει την χερσόνησο.  

 

Η μαρίνα απέχει 20 km περίπου από το κέντρο της Αθήνας, με το οποίο συνδέεται μέσω της 

Λεωφόρου Συγγρού και εν συνεχεία της Λεωφόρου Ποσειδώνος και 27 km περίπου από το 

Διεθνές Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με το οποίο συνδέεται μέσω της Λεωφόρου 

Βάρης - Κορωπίου. 

1.3.2. Διοικητική υπαγωγή 

Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση (πρόγραμμα “Καλλικράτης”), η περιοχή 

μελέτης υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης έχει δημιουργηθεί από τη 

συνένωση των (Καποδιστριακών) Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης (σύμφωνα με την 

προηγούμενη διοικητική διαίρεση - σχέδιο “Καποδίστριας”). Ο νέος Δήμος Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης έχει έδρα τη Βούλα και έκταση 33,94 km². Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-
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Βουλιαγμένης συνορεύει προς τα βόρεια με το Δήμο Γλυφάδας και προς τα ανατολικά και 

νότια με το Δήμο Κρωπίας (βλ. Σχήμα 1.1). 

 

 

 

1.4. Κατάταξη του έργου  

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ 

(Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα, είδος έργου με α/α 3) της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 

Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και κωδικοποίησης της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 1958/2012  

περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (Φ.Ε.Κ. 

2471/Β/10.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεδομένου ότι πρόκειται για τουριστικό 

λιμένα σκαφών αναψυχής με δυναμικότητα Δ<200 σκάφη. 

 

Συνοπτικά τα έργα υποδομής της Μαρίνας Βουλιαγμένης κατατάσσονται σε: 

1. Οµάδα 3η «Λιµενικά έργα» 

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

αγκυροβόλια)» με δυναμικότητα Δ<200 σκάφη 

3. Υποκατηγορία Α2. 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.2160/93 όπως ισχύει, δεδομένου ότι η παρούσα Μ.Π.Ε. 

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

Σχήμα 1.1: Όριο Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και διοικητική διαίρεση σε Δημοτικές 
Ενότητες. Πηγή: www.avmap.gr, Ιούλιος 2019 

http://www.avmap.gr/
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εξέταση έργο είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

1.5. Περιγραφή έργου 

1.5.1. Σκοπιμότητα 

Θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού 

με σκάφη αναψυχής (“yachting”) σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως στο χώρο της 

Μεσογείου, το μερίδιο της οποίας στην παγκόσμια αγορά ναύλωσης σκαφών ανέρχεται σε 

περίπου 70%, ενώ αποτελεί και home port για το 60% του συνόλου των σκαφών αναψυχής 

(OECD, 2014)1.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

αντίστοιχες νότιες ακτές της λογίζονται ως αναδυόμενες, κυρίως εξαιτίας του 

κατακερματισμού των υποδομών που απαντάται στις περιοχές αυτές (Invest in Med, 20113). 

Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, το 98% των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού βρίσκονται 

στις βόρειες ακτές της Μεσογείου, με το 85% αυτών να εντοπίζονται σε τρεις μόνο χώρες 

(Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία)4. 

 

 

1 OECD (2014), Competition assessment reviews: Greece. 

2https://www.ft.com/content/f354024e-9daf-11e1-9a9e-00144feabdc0?mhq5j=e7 

http://medberths.com/2013/05/increased-superyacht-sales-leads-to-shortage-of-berths/ 

3 Invest in Med(2011), Yachting centers in the Mediterranean, Study No 26.  

4 Invest in Med(2011), Yachting centers in the Mediterranean, Study No 26.  

https://www.ft.com/content/f354024e-9daf-11e1-9a9e-00144feabdc0?mhq5j=e7
http://medberths.com/2013/05/increased-superyacht-sales-leads-to-shortage-of-berths/
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Η έλλειψη θέσεων σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη ελλιμενισμού στις μαρίνες της δυτικής 

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

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

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

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

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

πρόβλημα στην έλλειψη χώρων ελλιμενισμού παρατηρείται επίσης και στα μεγαλύτερα 

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

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

θαλαμηγούς ετησίως5.. 

 

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

στις προοπτικές της διεθνούς αγοράς μαρινών, αλλά και εμμέσως στη βιβλιογραφία6 , η 

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

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

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

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

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

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

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

λειτουργία της μαρίνας και ταυτόχρονα δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος πόλος τουρισμού 

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

χαρακτήρα που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη λιμενική δραστηριότητα και τον 

ελλιμενισμό σκαφών. 

 

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

συστηματική προσπάθεια αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού στις χώρες της Ανατολικής 

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

 

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

sector, Auckland.    

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

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

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

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

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

Press Ltd, London. 

http://edition.cnn.com/2016/03/02/sport/super-yachts-sales-increase-2015/index.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472572/Sales-mega-yachts-jump-40-just-one-year-super-rich-seek-remote-holiday-hotspots-despite-overall-wealth-falling-report-finds.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3472572/Sales-mega-yachts-jump-40-just-one-year-super-rich-seek-remote-holiday-hotspots-despite-overall-wealth-falling-report-finds.html
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κατασκευή 25.000- 30.000 νέων θέσεων, αριθμός που ήδη κρίνεται ως ανεπαρκής για να 

καλύψει τη ζήτηση.  

 

Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων τουριστικών λιμένων που 

πραγματοποιείται σε όλες τις γειτονικές μας χώρες της (Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, 

Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα) αυξάνει περαιτέρω την ανάγκη για την ανάπτυξη ικανού αριθμού 

θέσεων ελλιμενισμού για όλες τις κατηγορίες σκαφών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 

προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, απόρροια της 

πλούσιας ακτογραμμής, του πολιτισμού και του νησιωτικού της χαρακτήρα, καλείται να 

αναπτύξει σύγχρονες μαρίνες ούτως ώστε να συγκρατήσει αλλά και να προσελκύσει 

ελληνικά και αλλοδαπά σκάφη για μόνιμο ελλιμενισμό, αλλά και τα διερχόμενα σκάφη που με 

αυξανόμενους ρυθμούς επιλέγουν τις ελληνικές θάλασσες για κρουαζιέρα. 

 

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

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

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

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

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

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

ελλιμενισμού. Στους παραπάνω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται μαρίνες που η κατασκευή 

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

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

διαδικασίες διαγωνισμών παραχώρησης. Αντίστοιχα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν 

χωροθετηθεί 84 8  καταφύγια και αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών, με σύνολο θέσεων 

περίπου 6.000. Ένα σημαντικό μέρος των καταφυγίων αυτών λειτουργεί ήδη, προσθέτοντας 

ένα σημαντικό αριθμό θέσεων ελλιμενισμού στο συνολικό δυναμικό της χώρας. Ενδεικτικό 

της χαμηλής δυναμικότητας, είναι ότι η Ελλάδα παρουσιάζει το χαμηλότερο μέσο όρο 

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

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

στο βαθμό που αυτό ισχύει. 

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

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

στο βαθμό που αυτό ισχύει. 
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θέσεων ελλιμενισμού με 0,51 θέσεις ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής9, την ώρα που ο μέσος 

όρος των χωρών της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας είναι 8,910.  

 

Στην Ελλάδα, προ 15ετίας διακρίθηκαν 9 Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ)11, με πλέον 

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

Ιόνιο Πέλαγος (Ζ.Ν.Α. 9). Ιδιαίτερα η Ζώνη της Αττικής λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα 

της χαρακτηρίζεται από αυξημένη παρουσία σκαφών αναψυχής και ζήτηση για μόνιμο 

ελλιμενισμό. Αλλά και λόγω των τοπιολογικών και κλιματικών της χαρακτηριστικών (όμορφο 

παράκτιο τοπίο σε μικρή απόσταση από τα νησιά του Σαρωνικού και τις ακτές της Κορίνθου 

και της Αργολίδας με εξαιρετικά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, ήπιες καιρικές συνθήκες 

κατά τη θερινή περίοδο), στη Ζώνη θαλάσσιου τουρισμού Αττικής-Σαρωνικού παρατηρείται 

και αυξημένη παρουσία διερχόμενων σκαφών αναψυχής. Τέλος, ακριβώς λόγω του 

μητροπολιτικού της χαρακτήρα και της εξυπηρέτησής της από διεθνές αεροδρόμιο και 

διεθνείς λιμένες (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ραφήνα, Λαύριο), οι τουριστικοί λιμένες της Αττικής 

αποτελούν και βάση (home port) για κρουαζιέρες yachting όχι μόνο στο Σαρωνικό, αλλά και 

στη Ζώνη των Κυκλάδων. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής λειτουργεί σημαντικός αριθμός μαρινών, γεγονός που 

συνάδει με την αυξημένη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού. Μεταξύ αυτών, οι μαρίνες 

Φλοίσβου και Athens Marina (ΣΕΦ) αποτελούν τουριστικούς λιμένες mega-yacht, ενώ και οι 

μαρίνες Ζέας, Αγίου Κοσμά (Ολυμπιακή Μαρίνα 2004) και Βουλιαγμένης ομοίως 

εξυπηρετούν κυρίως μεγαλύτερα σκάφη. Οι υπόλοιπες μαρίνες Αλίμου, Γλυφάδας και 

Olympic Marina στο Λαύριο, καθώς και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην περιοχή του 

Λιμένα Ελευσίνας καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες ελλιμενισμού των μικρότερων 

σκαφών αναψυχής. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι την τελευταία δεκαπενταετία, με κύριο 

βέβαια κινητήριο μοχλό τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004, οι μαρίνες της Αττικής 

σταδιακά αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις 

υψηλού επιπέδου παροχές μίας σύγχρονης μαρίνας. Πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι μαρίνες Φλοίσβου και Athens Marina, επιπροσθέτως η Μαρίνα Αγίου Κοσμά 

κατασκευάσθηκε ακριβώς για τις ανάγκες των αγωνισμάτων της ιστιοπλοΐας κατά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ σταδιακά αναπτύσσεται σε μαρίνα σύμφωνα με την 

 
9 Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις παρακάτω χώρες: Σλοβενία(1η), Μάλτα, Κροατία, 

Ιταλία, Κύπρο και Τουρκία.  

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

τουρισμό και την εθνική οικονομία», Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. 

11 Global View, Μουτζούρης Κ.Ι. (Απρίλιος 2001). «Μελέτη Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Λιμένων Αναψυχής – 

Ε.ΣΥ.Λ.Α.», Γ’ φάση. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Ο.Τ. 
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προβλεπόμενη μετα-ολυμπιακή της χρήση. Ακόμη, ύστερα και από την έκδοση του 

προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία Προεδρικού Διατάγματος του πρώτου σταδίου 

χωροθέτησης μαρίνας, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη σύγχρονη ανάπτυξη, 

την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Μαρίνας Αλίμου, όπως άλλωστε και της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης. Αντίθετα, η Μαρίνα Γλυφάδας παρουσιάζει ελλείψεις σε υποδομές, ενώ χρήζει 

ανάγκης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Τέλος, ορισμένες φορές παρατηρείται η χρήση 

από σκάφη αναψυχής και μικρών λιμενίσκων μικτής χρήσης (δηλαδή ελλιμενισμού 

αλιευτικών σκαφών, μικρών λέμβων και άλλων σκαφών) που απαντώνται κατά θέσεις στις 

ακτές της ευρύτερης περιοχής της Αττικής (όπως στην Πάχη, Νέα Πέραμο κλπ.). Ωστόσο οι 

προσφερόμενες σε αυτούς εξυπηρετήσεις είναι υποτυπώδεις και οι διαθέσιμοι χώροι 

ελλιμενισμού περιορισμένοι. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία δυναμικότητας των κυριότερων 

μαρινών της Αττικής. 

 

 

Πίνακας 1.1: Μαρίνες σκαφών αναψυχής Αττικής – Στοιχεία δυναμικότητας (Πηγή στοιχείων: 
επίσημες ιστοσελίδες μαρινών) 

Α/Α Όνομα/Τοποθεσία 
Θέσεις 

ελλιμενισμού  

Μέγιστο μήκος 

εξυπηρετούμενου 

σκάφους  (m) 

1 Μαρίνα Αλίμου, Άλιμος 1.080 50 

2 
Μαρίνα Άγιου Κοσμά (Ολυμπιακή 
Μαρίνα 2004), Ελληνικό 

337 90 

3 
Μαρίνα Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη 
(στην υφιστάμενη κατάσταση) 

103 50 

4 Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς 670 80 

5 Μαρίνα Φλοίσβου, Αθήνα 303 70 

6 Athens Marina (ΣΕΦ), Π. Φάληρο  130 130 

7 Olympic Marine, Λαύριο 680 40 

8 Μαρίνα Γλυφάδας, Γλυφάδα 810 - 

 

 

Η στήριξη και ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, που αποτελεί ήδη διακηρυγμένο στόχο 

και εθνική στρατηγική, συνιστά έναν απολύτως ρεαλιστικό και οικονομικά βιώσιμο 
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αναπτυξιακό στόχο για την Ελλάδα, η οποία σαφώς διαθέτει τα περισσότερα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξη 

σύγχρονων υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, και μάλιστα 

μεγάλου μεγέθους (super- και mega-yachts), αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του στόχου 

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

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

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

(και συνεπώς στην καλύτερη απόδοση σε οικονομικούς όρους της συγκεκριμένης 

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

γειτονικές χώρες, αλλά και από τη δυτική Μεσόγειο. 

Ειδικότερα για την Αττική, η ανάγκη αυτή είναι εντονότερη. Η Αττική εκτός από τα 

τοπιολογικά και κλιματικά πλεονεκτήματά της που προαναφέρθηκαν, βρίσκεται σε 

κεντροβαρή θέση, όχι μόνο ως προς τις ελληνικές Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής αλλά και 

ως προς τη σύνδεση του Αιγαίου Πελάγους με την Αδριατική Θάλασσα (μέσω του Ισθμού της 

Κορίνθου και του Ιονίου Πελάγους), δηλαδή των δύο σημαντικότερων περιοχών yachting της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Η περιοχή της Βουλιαγμένης και ιδιαιτέρα οι υποδομές της χερσονήσου του Λαιμού 

Βουλιαγμένης (Μικρό Καβούρι) αποτελούν έναν από τους πλέον δημοφιλείς υψηλού 

επιπέδου προορισμούς της Αττικής, αλλά και της Ελλάδας. Οι υποδομές του Αστέρα 

Βουλιαγμένης αποτελούν ήδη από τη δεκαετία του ’60 το κόσμημα της Αθηναϊκής Ριβιέρας 

και προσελκύουν, συστηματικά και σε σημαντικό αριθμό, υψηλού επιπέδου και μεγάλης 

οικονομικής επιφάνειας τουρισμό. Η Μαρίνα Βουλιαγμένης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

των τουριστικών αυτών υποδομών της χερσονήσου του Λαιμού, εντούτοις, οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις της μαρίνας ανταποκρίνονται στα λειτουργικά δεδομένα μίας άλλης εποχής, 

ενώ αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις σημερινές ανάγκες της αγοράς του θαλάσσιου 

τουρισμού με πολυτελή σκάφη αναψυχής, όχι μόνο ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

αλλά και ως προς το μέγεθος των σκαφών που δύνανται να εισπλεύσουν σε αυτή.  

 

Συνεπώς, η προτεινόμενη αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Βουλιαγμένης 

αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της μαρίνας και των παρεχόμενων σε αυτή υπηρεσιών, 

καθώς και στην αναβάθμιση της αισθητικής της χερσαίας ζώνης της και ταυτόχρονα στην 

ανάδειξη του φυσικού τοπίου της περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων υψηλής 

ποιότητας υποδομών για την υποδοχή και εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής μεγάλου 

μεγέθους, καλύπτοντας έτσι ένα μέρος της ζήτησης θέσεων ελλιμενισμού super- και mega-

yachts στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας.  

 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

13 

 

Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των 

τουριστικών λιμένων γενικά αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια (κυρίως στην περιοχή 

της ανατολικής Μεσογείου με την κατασκευή και ανάπτυξη νέων μαρινών στην Τουρκία, την 

Κύπρο, την Μάλτα, την Κροατία και το Μαυροβούνιο), η ανάπτυξη νέων υποδομών και η 

αναβάθμιση υφιστάμενων, όπως η Μαρίνα Βουλιαγμένης, αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του επιπέδου του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας και τη γενικότερη ενίσχυση ενός καθοριστικής σημασίας κλάδου της 

Εθνικής Οικονομίας. 

1.5.2. Βασικά στοιχεία έργου 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του Σαρωνικού Κόλπου, επί του 

θαλασσίου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και ειδικότερα στο νότιο 

τμήμα αυτού προ του Δήμου Βουλιαγμένης. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς λιμένες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας. Συγκεκριμένα, η Μαρίνα 

Βουλιαγμένης βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου 

του Λαιμού Βουλιαγμένης (Μικρό Καβούρι), πλησίον των εγκαταστάσεων του Αστέρα 

Βουλιαγμένης. Η χερσαία ζώνη της μαρίνας εκτείνεται σε άμεση επαφή με την οδό 

Απόλλωνος που διατρέχει την χερσόνησο.  

 

Η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην Α.Ε.Α.Σ. 

«ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας είναι 

η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που 

διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης 

υπεγράφη με την ΕΤΑΔ στις 31.10.2012. 

 

Η μαρίνα χωροθετείται στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 31 του Ν.2160/93 όπως 

ισχύει. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου, η χωροθέτηση της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης γίνεται σε δύο στάδια δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης 

της Αττικής, μερικώς εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και διαθέτει χερσαία ζώνη που 

υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης εκδόθηκε το από 06.06.2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 320/Δ/13.06.2019), με το οποίο 

εγκρίθηκε ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας και τέθηκαν κατευθύνσεις και μέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το πλαίσιο για το σύστημα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Με το από 06.06.2019 Π.Δ. εγκρίθηκαν τα όρια της χερσαίας και 

θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, με το εμβαδόν της πρώτης να είναι 51.955 τ.μ. και το εμβαδόν 
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της δεύτερης 110.013 τ.μ. Ακόμη, στη χερσαία ζώνη της μαρίνας καθορίστηκαν χρήσεις γης, 

όροι δόμησης καθώς και κατευθύνσεις σχεδιασμού κατά Τομείς 1 έως 3.  

 

Στα πλαίσια του δεύτερου σταδίου χωροθέτησης, η ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

A.E.Α.Σ. ανέθεσε την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και διαγραμμάτων (του σχετικού 

Φακέλου Έγκρισης Χωροθέτησης και της παρούσας Μ.Π.Ε.) προκειμένου για την υποβολή 

στο Υπουργείο Τουρισμού αιτήματος χωροθέτησης της Μαρίνας. 

 

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το από 06.06.2019 Π.Δ. συνολικής αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, με τα 

προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 59 θέσεων 

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super- και mega-yachts). Η μαρίνα θα 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τον άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό των 

ελλιμενιζόμενων σκαφών, καθώς και την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά και των 

επισκεπτών της γενικότερα, προσφέροντας ένα ευχάριστο και ποιοτικό περιβάλλον 

αναψυχής.  

 

Ταυτόχρονα η μαρίνα εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη που περιλαμβάνει μία 

παγκόσμιας εμβέλειας μαρίνα-προορισμό σε συνέργεια με το κορυφαίας κλάσης 

ξενοδοχειακό τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Στόχος της ολοκληρωμένης 

αυτής ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός μοναδικού πόλου τουρισμού και αναψυχής, 

αντάξιου μίας εξαιρετικής μητροπολιτικής ριβιέρας, όπως η Αθηναϊκή, ικανού να προσελκύσει 

τους κορυφαίους επισκέπτες σε διεθνές επίπεδο. 

 

Oι χερσαίες υποδομές της μαρίνας αναπτύσσονται στο κεντρικό τμήμα αυτής, εντός του 

Τομέα 3 του από 06.06.2019 Π.Δ., και τα λιμενικά έργα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της 

θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας. Το βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα της χερσαίας, ήτοι οι Τομείς 

1α, 1β και 2 του από 06.06.2019 Π.Δ. διατηρούνται ουσιαστικά ως έχουν. 

 

Στα πλαίσια των προβλέψεων και κατευθύνσεων του από 06.06.2019 Π.Δ., τα προτεινόμενα 

έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και 

αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση νέας χερσαίας ζώνης, 

καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την άρτια λειτουργία 

της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και χρήστες της. 

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

υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η αναδιαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 

της μαρίνας. Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και 
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εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων, ελικοδρόμιο και υπόγεια 

σύνδεση αποκλειστικά για πεζούς και ελαφρά οχήματα με το παρακείμενο πολυτελές 

ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. 

 

Κατά την προτεινόμενη χωροθέτηση της μαρίνας ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τόσο 

περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο αφ’ ενός τη διαμόρφωση ενός 

υψηλού επιπέδου τουριστικού λιμένα για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και αφ’ 

ετέρου την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αρμονική ένταξη του 

έργου στο περιβάλλον. 

 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός των υποδομών της μαρίνας και – μελλοντικά – η αυστηρή 

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

το περιβάλλον λιμενικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες, εγγυώνται την άρτια οικολογική-

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

προδιαγραφές για βιώσιμη ανάπτυξη. 

1.5.3. Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας  

Φάση κατασκευής: 

Για τον προγραμματισμό της κατασκευής των προτεινόμενων νέων έργων λαμβάνονται 

υπόψη οι παρακάτω ιδιαιτερότητες: 

 

i. το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης (τόσο στον χερσαίο όσο και στο 

θαλάσσιο χώρο)  αποτελεί δημοφιλή θερινό παραθεριστικό προορισμό και συγκεντρώνει 

μεγάλους αριθμούς επισκεπτών, λουομένων αλλά και σκαφών αναψυχής κατά τους 

θερινούς μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), 

ii. το γεγονός ότι στον Όρμο Βουλιαγμένης δραστηριοποιούνται ο Ναυτικός Όμιλος 

Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) και ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), 

προσφέροντας μαθήματα ιστιοπλοΐας τριγώνου και θαλάσσιου σκι, 

iii. την αποφυγή διακοπής της λειτουργίας της μαρίνας κατά τη φάση κατασκευής και κατ’ 

επέκταση την ανάγκη συνεχούς παραμονής περιορισμένου αριθμού σκαφών αναψυχής 

εντός της μαρίνας, 

iv. τη γεωμορφολογία στη θέση του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου 

Λαιμού, δεδομένου ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από βραχώδη παραλιακά πρανή με 

βλάστηση,  

v. τις επικρατούσες κυματικές συνθήκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα έντονους 

κυματισμούς προερχόμενους από τα νότια (κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο), 

vi. το καθεστώς προστασίας του Τομέα 1 και τη διατήρηση της φυσικής βλάστησης στον 

Τομέα 2 της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, που καθιστούν απαγορευτικές τις όποιες 
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επεμβάσεις σε αυτές (με εξαίρεση βεβαίως των προβλεπόμενων από το από 06.06.2019 

Π.Δ. επεμβάσεων εμπλουτισμού και συντήρησης της βλάστησης, καθαίρεσης του 

υφιστάμενου Λιμεναρχείου, διαμόρφωσης μονοπατιών κλπ.), 

vii. τη μονοσήμαντη οδική πρόσβαση μέσω της οδού Απόλλωνος που συνδέει τη θέση της 

μαρίνας με το βασικό οδικό δίκτυο (Λεωφόρος Ποσειδώνος) και διέρχεται από 

τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, την πλαζ και το συγκρότημα του 

Αστέρα, 

viii. τους περιορισμένους χώρους για απόθεση και προσωρινή φύλαξη κατασκευαστικών 

υλικών και προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, καθώς και την επιλογή του βέλτιστου 

εργοταξιακού χώρου με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στην περιοχή. 

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του ενδεικτικού προγραμματισμού και της οργάνωσης των 

επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής: 

 

Οι εργασίες κατασκευής θα εκκινήσουν με την κατασκευή του νέου κρηπιδώματος ΚΛ (βλ. 

Σχέδιο 378-ΜΠΕ-2 της ΜΠΕ) και την εκσκαφή της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού στην 

τελική στάθμη. Παράλληλα θα αρχίσει η κατασκευή της θωράκιση του νέου προσήνεμου 

μώλου, (με κατεύθυνση από το βόρειο άκρο του μώλου προς τη ρίζα του). 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κρηπιδώματος ΚΛ μπορεί να γίνει η 

καθαίρεση του υφιστάμενου κρηπιδώματος στο δυτικό παραλιακό μέτωπο και  να 

αρχίσουν οι εκσκαφές στη χερσαία ζώνη για την κατασκευή του υπόγειου χώρου 

στάθμευσης και των προβλεπόμενων από τη μελέτη κτιρίων.  

 

Ταυτόχρονα, με την πρόοδο στην κατασκευή της θωράκισης του νέου προσήνεμου μώλου 

(που θα έχει ξεκινήσει σε προηγούμενο στάδιο) και έχοντας εξασφαλίσει την προστασία 

της λιμενολεκάνης έναντι κυματισμών, ξεκινά η καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου 

μώλου (στην Ανατολική πλευρά της Μαρίνας). Στη συνέχεια θα γίνει η κατασκευή του νέου 

προσήνεμου μώλου και παράλληλα η ολοκλήρωση της θωράκισής του. 

 

Παράλληλα είναι δυνατό να εκτελούνται εργασίες στην περιοχή του υφιστάμενου 

υπήνεμου μώλου με την εκτέλεση των αναγκαίων εκσκαφών και την κατασκευή των 

πασσάλων επί των οποίων θα θεμελιωθούν τα κρηπιδώματα του νέου μώλου.  

 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου υπήνεμου μώλου, θα γίνουν οι εκσκαφές στην 

περιοχή που ορίζεται από την είσοδο της λιμενολεκάνης και τη νοητή γραμμή ΙΝ (βλ. 

Σχέδιο 378-ΜΠΕ-2 της ΜΠΕ). 
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Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα εξετασθεί η δυνατότητα ένας 

μικρός αριθμός σκαφών να συνεχίσουν να ελλιμενίζονται είτε στον υφιστάμενο προσήνεμο 

μώλο (κατά τη φάση κατασκευής του νέου κρηπιδώματος ΚΛ), είτε στο νέο κρηπίδωμα ΚΛ 

(κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαίρεσης του υφιστάμενου μώλου και έως την 

ολοκλήρωση της ανακατασκευής του). Λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο 

θαλάσσιο χώρο εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών, η δυνατότητα αυτή θα δοθεί 

μόνο εφόσον διασφαλιστεί ότι ο ελλιμενισμός των σκαφών υπό αυτές τις συνθήκες είναι 

ασφαλής.  

 

Aπό την κατασκευή τόσο των χερσαίων όσο και των λιμενικών έργων της μαρίνας θα 

προκύψουν υλικά εκσκαφών και καθαιρέσεων. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε η διαχείριση του 

συνόλου των προϊόντων αυτών να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κύριο 

γνώμονα την επαναχρησιμοποίησή τους στην κατασκευή των έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι σημαντικό ποσοστό των υλικών που θα προκύψουν από την καθαίρεση του υφιστάμενου 

μώλου δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των νέων έργων, είτε στην 

εσωτερική στρώση θωράκισης (επαναχρησιμοποίηση φυσικών ογκολίθων), είτε ως υλικά 

λιθορριπών έδρασης και επίχωσης για τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου (υλικά από την 

εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, υλικά 

κατεδάφισης ανωδομής και κρηπιδωμάτων κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του έργου), είτε ως υλικά πλήρωσης των κυψελωτών 

τεχνητών ογκολίθων (υλικά από την εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του 

υφιστάμενου προσήνεμου μώλου ύστερα από έλεγχο του ατομικού βάρους των 

θραυσμάτων) κλπ. Ακόμη, σημαντικό ποσοστό από την εκβάθυνση του θαλασσίου πυθμένα 

(κυρίως βραχώδους υλικού στην περιοχή της επέκτασης του υπήνεμου μώλου) δύναται να 

επαναχρησιμοποιηθεί ως λιθορριπές έδρασης ή υλικά επίχωσης, αλλά και για την πλήρωση 

των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (ύστερα από έλεγχο του ατομικού βάρους των 

θραυσμάτων). Ακόμη, τα προϊόντα από την καθαίρεση των παραλιακών κρηπιδωμάτων θα 

αξιοποιηθούν στις επιχώσεις, ενώ θα εξετασθεί και η δυνατότητα αξιοποίησής τους ως υλικό 

πλήρωσης των κυψελωτών ογκολίθων (ύστερα από έλεγχο καταλληλότητας). Τα προϊόντα 

εκσκαφής από τη θεμελίωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης  (που αποτελούν παλαιότερες 

επιχώσεις) επίσης δύνανται να αξιοποιηθούν ως υλικά επιχώσεων. Τέλος, τυχόν γαιώδη 

υλικά από τις χερσαίες εκσκαφές δύνανται να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση νέων χώρων 

πρασίνου. 

 

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

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

Διευκρινίζεται ότι για τις ύφαλες εκσκαφές σε βραχώδη πυθμένα δεν θα χρησιμοποιηθούν 

εκρηκτικά. Όλα τα μηχανήματα θα λειτουργούν  με απόλυτη συμμόρφωση με τους 
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περιβαλλοντικούς όρους που θα εκδοθούν στα πλαίσια του παρόντος δεύτερου σταδίου 

χωροθέτησης και θα εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις και τα μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος του από 06.06.2019 Π.Δ. έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας 

Βουλιαγμένης.  

 

Ειδικότερα, η κατασκευή των λιμενικών έργων θα γίνει κατά κύριο λόγο με πλωτά μέσα. 

Επίσης, ο κύριος όγκος των αδρανών υλικών θα μεταφερθεί στη θέση των έργων δια 

θαλάσσης. Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των αναγκαίων ποσοτήτων αδρανών υλικών 

και υλικών επιχώσεων θα προέλθουν από τα προϊόντα των ύφαλων εκσκαφών και τις 

καθαιρέσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων, συνεπώς ο όγκος των προς μεταφορά υλικών 

περιορίζεται. Σε ότι αφορά στους τεχνητούς ογκολίθους για την κατασκευή των 

κρηπιδωμάτων (συμπαγείς, κυψελωτοί) και τη θωράκιση του προσήνεμου μώλου 

(ACCROPODEΤΜ), αυτοί είτε θα κατασκευαστούν στο χώρο του έργου είτε σε κατάλληλο 

χώρο που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής και θα μεταφερθούν στη θέση του έργου 

δια θαλάσσης. 

 

Η μεταφορά των μηχανημάτων εργοταξίου και των δομικών υλικών για την κατασκευή των 

κτιριακών έργων και λοιπών χερσαίων διαμορφώσεων, καθώς και τυχόν υλικών 

καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων που δεν θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων θα 

γίνει κυρίως από την ξηρά και σε μικρότερο βαθμό από θαλάσσης.  

 

Τέλος, οι ανάγκες του έργου σε έτοιμο σκυρόδεμα (τόσο για τις ανωδομές και τους 

πασσάλους των λιμενικών έργων όσο και για την κατασκευή του υπόγειου χώρου 

στάθμευσης και των κτιρίων) θα καλυφθούν είτε από εργοταξιακή μονάδα παρασκευής 

σκυροδέματος για τις ανάγκες του έργου που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο εντός των 

ορίων του τουριστικού λιμένα, είτε θα μεταφερθούν με κατάλληλα οχήματα μεταφοράς 

σκυροδέματος δια θαλάσσης και ξηράς στη θέση του έργου. 

 

H κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επιπροσθέτως, θα επιδιώκεται η ομαδοποιημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτών έτσι 

ώστε να μην υπάρχει συνεχής και επαναλαμβανομένη όχληση, αλλά μεμονωμένη και όχι 

συχνά επαναλαμβανόμενη. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης με τα προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού θα 

δύναται να προσφέρει ελλιμενισμό σε σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super- και mega-

yachts). Συγκεκριμένα, η μαρίνα θα έχει δυναμικότητα 59 θέσεων ελλιμενισμού θα διαθέτει 

όλες τις απαραίτητες υποδομές για τον άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών, καθώς 
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και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά και των επισκεπτών της 

γενικότερα, προσφέροντας ένα ευχάριστο, υψηλής αισθητικής περιβάλλον αναψυχής. 

Εναλλακτικά όταν στη μαρίνα δεν ελλιμενίζονται σκάφη μεγάλου μεγέθους (λόγω μειωμένης 

εποχικής ζήτησης, λόγω απουσίας για μακρύ προορισμό σε άλλη περιοχή ναυσιπλοΐας 

κλπ.), η μαρίνα θα προσφέρει ελλιμενισμό και σε σκάφη μικρότερου μεγέθους, έχοντας 

πάντα ωστόσο ως προτεραιότητα τα super- και mega-yachts. 

 

Η μαρίνα θα προσφέρει ρεύμα, νερό και υπηρεσίες επικοινωνίας (data, WiFi κλπ.) στα 

σκάφη, ενώ η πρόσδεση θα γίνεται σε δέστρες/κρίκους και μόνιμα αγκυροβόλια χωρίς τη 

χρήση άγκυρας. Επίσης, η μαρίνα θα διαθέτει σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με 

καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων. 

 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας θα διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την εξυπηρέτηση των 

επιβαινόντων στα σκάφη, όπως διοικητήριο, χώρους υγιεινής (με ντους, πλυντήριο και 

στεγνωτήριο), mini market, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες, χώρους εστίασης. Οι χώροι 

περιπάτου, αναψυχής, εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι διαθέσιμα στους 

χρήστες και επισκέπτες της μαρίνας. 

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

Φάση κατασκευής: 

Η κατασκευή των έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης, απαιτεί κατά κύριο λόγο την προμήθεια 

των ακόλουθων τύπων και ποσοτήτων υλικών: 

 

- Αδρανή υλικά: 

- περίπου 45.000 m3 φυσικών ογκολίθων για την κατασκευή της θωράκισης του 

προσήνεμου μώλου, 

- περίπου 125.000 m3 λιθορριπών για την κατασκευή των λιμενικών έργων (έδραση, 

ανακουφιστικό πρίσμα κλπ.) και την πλήρωση των κυψελωτών ογκολίθων, 

- περίπου 40.000 m3 υλικά επιχώσεων (ύφαλων και έξαλων) για τη διαμόρφωση της 

χερσαίας ζώνης 

- περίπου 67.100 m3 έτοιμο σκυρόδεμα για την κατασκευή των ανωδομών, των 

πασσάλων επέκτασης του υπήνεμου μώλου, των τεχνητών ογκολίθων (συμπαγών, 

κυψελωτών, ACCROPODE™, αγκύρωσης), του προστατευτήριου τοίχου, των κτιρίων 

και των λοιπών διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου. 

- χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος για τις ανάγκες των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων 

και του κεφαλόδεσμου των πασσάλων επέκτασης του υπήνεμου μώλου, 

- λοιπά χαλύβδινα εξαρτήματα 
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- λοιπά δομικά υλικά για την κατασκευή των κτιρίων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου και του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας 

- κηπευτικό χώμα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις φυτεύσεις. 

 

Σημαντικό ποσοστό των αναγκαίων ποσοτήτων αδρανών υλικών και υλικών επιχώσεων θα 

προέλθουν από τα προϊόντα των ύφαλων εκσκαφών και τις καθαιρέσεις υφιστάμενων 

λιμενικών έργων, ύστερα από έλεγχο πληρότητας των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. 

Περαιτέρω, η προμήθεια αδρανών υλικών δύναται να γίνει από νομίμως λειτουργούντα 

λατομεία, πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών), 

δανειοθαλάμους άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που διαθέτουν σχετική αδειοδότηση, 

και άλλη νόμιμη πηγή.  

 

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

σκυροδέματος είτε από εργοταξιακή μονάδα παρασκευής σκυροδέματος για τις ανάγκες του 

έργου που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο εντός των ορίων του τουριστικού λιμένα, ή 

εκτός των ορίων του σε θέση που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου.  

Οι ανάγκες του έργου σε χαλύβδινο οπλισμό και λοιπά χαλύβδινα εξαρτήματα, καθώς και 

άλλα δομικά υλικά θα καλυφθούν από την αγορά. 

 

Όσον αφορά στις ανάγκες για νερό και ηλεκτρική ενέργεια των εργοταξιακών χώρων, 

αναμένεται να είναι μικρές και να καλυφθούν από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της περιοχής. 

 

Επίσης, κατά την κατασκευή θα παραχθούν: 

– 162.500 m3 υλικών βυθοκόρησης που θα προέλθουν από την εκσκαφή του θαλασσίου 

πυθμένα για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων και την εξασφάλιση του ωφέλιμου 

βάθους. Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνεται και σημαντική ποσότητα (περί τα 36.000 

m3) βραχώδους υλικού από την καθαίρεση τμημάτων των βραχωδών εξάρσεων που 

βρίσκονται στην περιοχή του υπήνεμου και του προσήνεμου μώλου. (σημειώνεται ότι οι 

προβλεπόμενες ύφαλες εκσκαφές έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες για την 

ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των λιμενικών έργων.  

– 48.000m3 υλικών από την καθαίρεση τμημάτων των υφιστάμενων λιμενικών έργων 

(καθαίρεση προσήνεμου μώλου και δυτικών παραλιακών κρηπιδωμάτων). Στην 

ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται και περί τα 10.700 m3 φυσικών ογκολίθων. Σημαντικό 

ποσοστό των προϊόντων αυτών δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των 

νέων έργων. 
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– 29.000 m3 υλικών εκσκαφής12 κατά τη φάση κατασκευής των χερσαίων υποδομών της 

μαρίνας κυρίως από την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης, αλλά και του 

οδικού δικτύου που θα οδεύει κατά μήκος του δυτικού ορίου του Τομέα 3, και σε 

μικρότερο βαθμό από τη θεμελίωση των κτιρίων. Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται 

γαιώδη υλικά (περί τα 18.000 m3) και υλικά παλαιότερων επιχώσεων (περί τα 11.000 

m3).  

– μικρός όγκος προϊόντων κατεδάφισης κτιριακών υποδομών από την κατεδάφιση του 

κτιρίου του Λιμεναρχείου, ενώ ενδέχεται να κατεδαφιστούν και άλλα κτίρια ή τμήματα 

κτιρίων (που σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν δεν δύνανται να 

ενσωματωθούν στον προτεινόμενο σχεδιασμό). 

– περιορισμένες ποσότητες στερεών αποβλήτων που αφορούν σε υπολείμματα 

κατασκευαστικών υλικών, άχρηστες συσκευασίες οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ. 

υλικών 

– μικροποσότητες υπολειμμάτων καυσίμων/ λιπαντικών από τα μηχανήματα του 

εργοταξίου. 

 

Όσον αφορά στην ασφαλή διάθεση των ανωτέρω: 

– Τα προϊόντα βυθοκορήσεων από την κατασκευή των έργων της μαρίνας, εφ’ όσον από 

τη γεωτεχνική μελέτη και έρευνα που θα εκπονηθεί στα πλαίσια των οριστικών μελετών 

του έργου επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του 

έργου και συγκεκριμένα για τις απαιτούμενες επιχώσεις, καθώς και για τα αδρανή υλικά 

που απαιτούνται για τα λιμενικά έργα κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο 

εξοπλισμό (ειδικότερα τα βραχώδη υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λιθορριπές 

έδρασης, αλλά και για την πλήρωση των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων, ύστερα από 

έλεγχο του ατομικού βάρους των θραυσμάτων). Επιπροσθέτως, εάν από την εν λόγω 

μελέτη προκύψει ότι το υλικό βυθοκόρησης περιέχει και άμμο, τότε θα διερευνηθεί η 

δυνατότητα αξιοποίησής του υλικού αυτού για τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης 

παραλιακής διαμόρφωσης που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της μαρίνας εντός των ορίων 

αυτής. Τα πλεονάζοντα προϊόντα βυθοκορήσεων μπορούν να μεταφέρονται και να 

διατίθενται σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m 

και σε απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη του 1 ν.μ. Σημειώνεται ότι η διάθεση 

των βυθοκορημάτων στη θάλασσα θα γίνεται μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου 

εργαστηρίου (Πανεπιστημίου κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν 

 
12  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, όπως αυτός δίνεται στο Παράρτημα της 
Οδηγίας 2000/532/ΕΚ και τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, 
τα προϊόντα εκσκαφής του χερσαίου χώρου κατατάσσονται στην κατηγορία με κωδικό ΕΚΑ 17 05 και 
τίτλο «χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και 
μπάζα εκσκαφών» και ειδικότερα στην κατηγορία ΕΚΑ 17 05 04 «χώματα και πέτρες άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03» (εφ’ όσον από τις αναλύσεις που θα γίνουν σε δείγματα των 
προϊόντων εκσκαφής κατά τη φάση κατασκευής επιβεβαιωθεί ότι δεν περιέχουν φορτία ρυπαντών). 
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είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και ύστερα από σχετική άδεια της οικείας 

Λιµενικής Αρχής. 

– Τα υλικά καθαίρεσης των λιμενικών έργων θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων 

ως εξής: 

– επαναχρησιμοποίηση των φυσικών ογκολίθων της σημερινής θωράκισης του 

προσήνεμου μώλου, στην εσωτερική στρώση της νέας θωράκισης του προσήνεμου 

μώλου, 

– αξιοποίηση των υλικών από την εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του 

υφιστάμενου προσήνεμου μώλου ως υλικά λιθορριπών ύστερα από έλεγχο του 

ατομικού βάρους των θραυσμάτων και κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο 

εξοπλισμό, 

– αξιοποίηση των υλικών καθαίρεσης των ανωδομών και των ογκολίθων των 

καθαιρούμενων κρηπιδωμάτων είτε στις επιχώσεις για τη διαμόρφωση του χερσαίου 

χώρου είτε ως υλικά πλήρωσης των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (ύστερα από 

έλεγχο καταλληλότητας) κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό. 

– Θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων χερσαίων 

εκσκαφών για την κατασκευή των νέων έργων.  

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

διατίθενται στους ενδεδειγμένους χώρους με ευθύνη του αναδόχου κατασκευής. 

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

του εργοταξίου και στη συνέχεια θα διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις 

αναγέννησης λιπαντικών ελαίων. 

 

Φάση λειτουργίας: 

Η λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης δεν απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας ή 

καυσίμου, ούτε την εντατική χρήση φυσικών πόρων ανανεώσιμων ή μη. Οι απαιτήσεις της 

μαρίνας σε ενέργεια δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και αφορούν κυρίως στις ανάγκες των μικρής 

κλίμακας κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των σκαφών. Οι 

ανάγκες αυτές σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλυφθούν από το υφιστάμενο δίκτυο της μαρίνας 

με κατάλληλη επέκταση και αναβάθμιση όπου αυτό απαιτείται. Οι ανάγκες της μαρίνας σε 

νερό θα καλυφθούν, όπως γίνεται και σήμερα, από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης της Εταιρείας 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.).  

 

Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα, αυτά αφορούν: 

– στερεά απόβλητα (οικιακού τύπου απορρίμματα) που παράγονται στον χερσαίο χώρο 

της μαρίνας. Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους στον χερσαίο 

χώρο του τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο Παραλαβής 

και Διαχείρισης Αποβλήτων» αυτού. Ακόμη, συνιστάται η ενίσχυση της δυνατότητας 

ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων με την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων. Επίσης, 
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στον χερσαίο χώρο της μαρίνας θα παράγονται, όπως και σήμερα, ορισμένα στερεά 

απόβλητα από τις κηπευτικές εργασίες τα οποία θα συλλέγονται εντός σάκων επί τόπου 

του χώρου των εργασιών για κάθε εργασία συντήρησης των φυτεύσεων που θα 

πραγματοποιείται και θα διατίθενται σε τυχόν φορέα που διαθέτει μονάδα 

κομποστοποίησης ή στον πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Α.  

 

– υγρά αστικά απόβλητα (λύματα) που θα παράγονται στους χώρους υγιεινής και 

εστίασης. Το δίκτυο αποχέτευσης που θα εγκατασταθεί θα συνδέεται με το τοπικό 

αποχετευτικό δίκτυο. Τα λύματα από τις χερσαίες εγκαταστάσεις των κτιριακών 

συγκροτημάτων θα συγκεντρώνονται στην κεντρική δεξαμενή συγκέντρωσης και μετά 

στον τελικό αγωγό διάθεσης του δικτύου της περιοχής.  

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

περιλαμβάνουν πετρελαιοειδή απόβλητα (σεντινόνερα), απόβλητα λιπαντικά έλαια 

(χρησιμοποιημένα λιπαντικά), υγρά αστικά απόβλητα (λύματα), χρησιμοποιημένες 

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, καθώς και στερεά απόβλητα (οικιακού τύπου 

απορρίμματα, κλπ.). Τα σεντινόνερα και τα λύματα θα παραδίδονται στον σταθμό 

ανεφοδιασμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων της μαρίνας και θα αποτίθενται σε 

υπόγειες δεξαμενές από τις οποίες θα συλλέγονται στη συνέχεια και θα μεταφέρονται σε 

κατάλληλους χώρους επεξεργασίας. Τα υπόλοιπα απόβλητα θα διατίθενται σε δεξαμενές 

και κάδους που θα τοποθετηθούν σε ενδεδειγμένο χώρο εντός του χερσαίου χώρου της 

μαρίνας. 

 

Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με το «Σχέδιο Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων» της Μαρίνας Βουλιαγμένης, το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί 

και να εγκριθεί αρμοδίως κατά την πλήρη λειτουργία της μαρίνας. 

 

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

ποσοτήτων ατμοσφαιρικά επιβαρυντικών αέριων εκπομπών, υψηλών σταθμών θορύβου και 

δονήσεων. 
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2. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

2.1.1. Γενικά 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Βουλιαγμένης, 

εγκρίθηκε αρχικά το 1989 με την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 48660/2862/1989 (Φ.Ε.Κ. 419/Δ/1989), 

τροποποιήθηκε το 1991 με την Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 96418/6397/1991 (Φ.Ε.Κ. 857/Δ/1991). Τέλος, 

το Γ.Π.Σ. του τ. Δήμου (νυν Δ.Ε.) Βουλιαγμένης εγκρίθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθμ. 

35254/7224/1997 Απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1129/Δ/1997, του 

οποίου σφάλμα διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ.193/Δ/26.3.1998). 

 

Σε αυτό το πλέον πρόσφατα εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (1997), εξετάζεται η πολεοδομική οργάνωση 

του Δήμου για πληθυσμό 3.230 κατοίκων με την δημιουργία τεσσάρων πολεοδομικών 

ενοτήτων-γειτονιών, τον Άγιο Νικόλαο, το Μεγάλο Καβούρι, την Κεντρική Βουλιαγμένη και το 

Συνοικισμό του Εμπορίου. Επίσης, στη χερσόνησο του Μικρού Καβουριού (Λαιμού 

Βουλιαγμένης) προβλέπονται χρήσεις «τουρισμού-αναψυχής», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

από 23.2/6.3.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 166/Δ/1987). Τέλος, το Γ.Π.Σ. (1997) εκτός των άλλων, 

επιτρέπει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ξενοδοχειακών και τουριστικών 

εγκαταστάσεων. 

 

Τέλος, η ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης βάσει εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. 

έχει χρήσεις γενικής κατοικίας, αμιγούς κατοικίας, πρόνοιας, πολεοδομικού κέντρου, 

τουρισμού-αναψυχής και ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του από 23.02./6.03.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 166/Δ/1987). 

 

2.1.2. Οι προβλέψεις του Γ.Π.Σ. Βουλιαγμένης σε σχέση με τη Μαρίνα Βουλιαγμένης 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. Βουλιαγμένης, στη χερσόνησο του 

Μικρού Καβουριού (Λαιμού Βουλιαγμένης), όπου βρίσκεται και η Μαρίνα Βουλιαγμένης, 

προβλέπονται χρήσεις «τουρισμού-αναψυχής», δηλαδή απολύτως συμβατές με τον 
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χαρακτήρα ενός τουριστικού λιμένα. Περαιτέρω, η περιοχή της μαρίνας δεν ρυθμίζεται 

ειδικώς από το ανωτέρω Γ.Π.Σ. 

 

 

 

 

2.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 

Ν.3937/2011 (Α’60) 

Η θέση του υπό εξέταση έργου δεν βρίσκεται εντός των ορίων περιοχών του εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011. Στην ευρύτερη περιοχή 

απαντώνται οι ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000 (σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο της υπ’ αριθμ. 50743/11.12.2017 

Κ.Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2: 

 

• η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ - SAC) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000 με τίτλο «Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνης 

Σχήμα 2.1: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βουλιαγμένης και όρια της μαρίνας Βουλιαγμένης σύμφωνα με το 
από 06.06.2019 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.1129/Δ/24.12.1997, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ.193/Δ/26.3.1998) 

(Πηγή: Ο.Ρ.Σ.Α. και ιδία επεξεργασία) 
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Βουλιαγμένης» και κωδικό GR3000006, που βρίσκεται σε απόσταση 1 χλμ. περίπου 

ανατολικά της θέσης της Μαρίνας Βουλιαγμένης. 

• η Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ - SPA) του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Όρος Υμηττός» και κωδικό GR3000015, 

που βρίσκεται στα 6 χλμ. περίπου στα βορειοανατολικά της μαρίνας. 

 

 

 

Σε απόσταση περίπου 1 χλμ από τη θέση της μαρίνας, στο ανατολικό τμήμα του Όρμου 

Βουλιαγμένης και εντός των ορίων της ΕΖΔ «Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – 

Λίμνη Βουλιαγμένης», βρίσκεται η Λίμνη Βουλιαγμένης, η οποία αποτελεί διατηρητέο μνημείο 

της φύσης. Ο χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης ως διατηρητέου μνημείου της φύσης 

και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτής και της ευρύτερης περιοχής έγινε με το από 

15.01.2003 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 51/Δ/04.02.2003, βλ. Σχήμα 2.3). Επίσης, η Λίμνη Βουλιαγμένης 

έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 322/Β/05.06.1981), «γιατί 

Σχήμα 2.2: Προστατευόμενες περιοχές (Πηγή, Natura 2000 viewer - 
http://natura2000.eea.europa.eu/, Φ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017 και ιδία επεξεργασία) 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή που αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο φυσικό 

τοπίο». 

 

 

 

2.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου13, για την ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν 

έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα δασικοί χάρτες. Περαιτέρω η ανάπτυξη της μαρίνας, κατ’ 

εφαρμογή των προβλεπόμενων στο από 06.06.2019 Π.Δ., αφορά σε εκτάσεις εντός της 

καθορισμένης χερσαίας ζώνης της (Τομέας 3 του Π.Δ.) που είτε προέκυψαν στο παρελθόν 

είτε θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματισμένης ανάπτυξης με επιχώσεις 

θαλασσίου χώρου. Συνεπώς, τόσο η κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων νέων 

 
13  Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx Ιούλιος 2019 
 Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx  

Ιούλιος 2019 

Σχήμα 2.3: Χάρτης ζωνών προστασίας του διατηρητέου μνημείου «Λίμνη Βουλιαγμένης»  
(Φ.Ε.Κ. 51/Δ/4.2.2003 και ιδία επεξεργασία) 

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx
http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
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έργων, όσο και η λειτουργία των υφιστάμενων δεν αφορά σε δάση, δασικές εκτάσεις και 

αναδασωτέες εκτάσεις. 

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

Οι υποδομές του υπό εξέταση τουριστικού λιμένα (μαρίνα) δεν παρουσιάζουν ασυμβατότητα 

ως προς τη θέση και τη λειτουργία τους με τις εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής 

ωφέλειας κλπ. που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. 

2.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Γενικά 

Η ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης, και ιδίως οι χερσόνησοι του Λαιμού Βουλιαγμένης 

(Μικρό Καβούρι) και του Μεγάλου Καβουριού, παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον λόγω των σημαντικών μνημείων που απαντώνται κατά θέσεις σε αυτή. Μάλιστα, 

με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/ Φ26/113248/58371/7755/3741 Απόφαση 

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 350/ΑΑΠ/04.10.2013) κηρύχθηκε και 

οριοθετήθηκε αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Βουλιαγμένης του Δήμου Βούλας − 

Βάρης − Βουλιαγμένης «για λόγους προστασίας των σημαντικών μνημείων και των άλλων 

αρχαίων καταλοίπων και συγκεκριμένα: 

 

1. Στην περιοχή του «Λαιμού», του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρα του τέλους του 6ου 

αι. π.Χ. στην παραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης, του Βωμού της Αρτέμιδος μπροστά 

από το σηκό του ναού, καθώς και της δεξαμενής−κρήνης των αρχαϊκών χρόνων (η 

οποία διατηρείται σε κατάχωση βόρεια του ναού). 

2. Της ιερατικής οικίας του τέλους του 6ου αι. π.Χ., η οποία βρίσκεται στα 

βορειοανατολικά του ναού. 

3. Των δύο πύργων του 5ου αι. π.Χ., στην παραλία της Ωκεανίδας και στο λόφο του 

Ορφανοτροφείου αντίστοιχα, καθώς και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο μικρό 

ακρωτήρι, δυτικά του τελευταίου πύργου. 

4. Των οικιστικών καταλοίπων στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, που χρονολογείται 

από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους. 

5. Των καταλοίπων του αρχαίου κτηρίου και δρόμου στην παραλία του μεγάλου 

Καβουρίου, που χρονολογούνται στους κλασικούς χρόνους. 

6. Των κτηριακών και ταφικών καταλοίπων, τα οποία χρονολογούνται στους 

προϊστορικούς και στους ρωμαϊκούς χρόνους, εντός του σύγχρονου οικισμού του 

Καβουρίου». 
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Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211149/113904/ 

13939/6398 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 402/ΑΑΠ/13.11.2013) 

καθορίστηκαν και οριοθετήθηκαν εντός του αρχαιολογικού αυτού χώρου οι ακόλουθες Ζώνες 

Α’ Απολύτου Προστασίας (βλ. Σχήμα 2.4): 

 

1. «Ζώνη Α.1 Απολύτου Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει το Ναό του Απόλλωνος 

Ζωστήρος, το βωμό του, την κρήνη − δεξαμενή στα βόρεια, μνημεία τα οποία 

βρίσκονται εντός του ακινήτου του «Αστήρ Παλλάς», και την Ιερατική Οικία στα ΒΑ, η 

οποία βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου επί της οδού Απόλλωνος, καθώς 

πρόκειται για μνημεία ενός ενιαίου συνόλου. 

2. Ζώνη Α.2 Απολύτου Προστασίας εντός του ακινήτου του «Αστήρ Παλλάς», και 

συγκεκριμένα στην περιοχή των «Καμπανών», στο λοφίσκο δυτικά της πισίνας του 

Ν.Ο. Βουλιαγμένης, όπου έχει εντοπιστεί ελληνιστικό κτήριο και προϊστορική 

εγκατάσταση. 

3. Ζώνη Α.3 Απολύτου Προστασίας στο έξαρμα όπου βρίσκεται ο ΒΔ πύργος και τα 

κατάλοιπα των προσκτισμάτων του, στην περιοχή του Εκκλησιαστικού 

Ορφανοτροφείου». 

 

 

Σχήμα 2.4: Ζώνες Α΄ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της 
Βουλιαγμένης (Πηγή: Φ.Ε.Κ. 402/ΑΑΠ/13.11.2013) 
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Ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Βουλιαγμένης, που καταλαμβάνει 

συνολικά έκταση 2.000 στρεμμάτων περίπου, εκτείνεται από την οργανωμένη πλαζ «Ακτή 

Βουλιαγμένης» στο νότο μέχρι την πλαζ του Μικρού Καβουριού στο βορρά και περιλαμβάνει 

τις χερσονήσους του Λαιμού Βουλιαγμένης και του Μεγάλου Καβουριού (με εξαίρεση τις 

εγκαταστάσεις της αεροπορίας στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου). 

 

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο, έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν τα 

ακόλουθα μνημεία: 

 

– Ναός Απόλλωνος Ζωστήρος και Χώρος περί τον Ναόν (Φ.Ε.Κ. 265/Β/01.10.1957), 

και συγκεκριμένα «τον περί τον Ναόν του Απόλλωνος Ζωστήρος εν τω Λαιμώ της 

Βουλιαγμένης χώρον και εις απόστασιν 100 μέτρων γύρωθεν τούτου», 

– Χώρος περί του Βωμού Αρτέμιδος(Φ.Ε.Κ. 265/Β/01.10.1957), 

– Λόφος στον Λαιμό Βουλιαγμένης (Φ.Ε.Κ. 24/Β/24.01.1959) και συγκεκριμένα έχει 

χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός Χώρος «ο αμέσως μετά τον Λαιμόν Βουλιαγμένης 

λοφίσκον μήκους 500μ. και πλάτους 200μ. περίπου ως και την μικράν κοιλάδα μήκους 

300μ. και πλάτους 200μ. περίπου την προς Δυσμάς του κέντρου Μανωλάκη Δράκου 

κειμένην». 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος σε σχέση με τη Μαρίνα Βουλιαγμένης 

Ο κηρυγμένος αυτός αρχαιολογικός χώρος της Βουλιαγμένης εκτείνεται και στο μεγαλύτερο 

τμήμα της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Βουλιαγμένης (βλ. χάρτη 378-ΠΔ-1 που συνοδεύει 

το από 06.06.2019 Π.Δ.). Συγκεκριμένα, εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου εμπίπτει 

το βόρειο και το νότιο τμήμα της χερσαίας ζώνης (Τομείς 1α και 1β του από  06.06.2019 

Π.Δ.), καθώς και η περιοχή με βλάστηση πεύκης που εκτείνεται παράλληλα με την οδό 

Απόλλωνος (Τομέας 2 του από 06.06.2019 Π.Δ.). Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, 

και κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων του από  06.06.2019 Π.Δ., οι περιοχές αυτές 

προβλέπεται να διατηρηθούν ουσιαστικά ως έχουν με εξαίρεση την επιφανειακή διαμόρφωση 

διαδρομών περιπάτου καθώς και τη διάνοιξη υπόγειας σήραγγας πεζών και ελαφρών 

οχημάτων που θα συνδέει τη μαρίνα με τις παρακείμενες τουριστικές εγκαταστάσεις του 

Αστέρα Βουλιαγμένης. Επομένως οποιαδήποτε αλληλεπίδραση των προτεινόμενων 

υποδομών με τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα περιορίζεται ουσιαστικά.  

 

Σημειώνεται ότι οι περιοχές αυτές αφορούν στο κυρίως τμήμα της χερσαίας ζώνης της 

μαρίνας που εμπίπτει εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Όσον αφορά στο τμήμα 

του Τομέα 3 του από  06.06.2019 Π.Δ., όπου προβλέπεται να αναπτυχθούν οι χερσαίες 

υποδομές της μαρίνας, που εμπίπτει εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πρόκειται 
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για μικρής επιφάνειας έκταση που κατά κύριο λόγο έχει διαμορφωθεί στο παρελθόν με 

επιχώσεις θαλασσίου χώρου. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι δεν θα 

υπάρξει κρίσιμη αλληλεπίδραση των υποδομών της μαρίνας με αρχαιολογικά ευρήματα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή συντελεί και το γεγονός ότι στην περιοχή δεν υπάρχει 

κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η χερσαία ζώνη της μαρίνας δεν εμπίπτει εντός των Ζωνών Α’ 

Απολύτου Προστασίας που έχουν καθοριστεί εντός του εν λόγω κηρυγμένου  αρχαιολογικού 

χώρου (βλ. Σχήμα 2.5). Επίσης, δεδομένου του αναγλύφου της χερσονήσου του Λαιμού, της 

θέσης της μαρίνας, αλλά και της προτεινόμενης στάθμης στέψης των λιμενικών έργων καθώς 

και του μέγιστου ύψους των κτιρίων, τα νέα αλλά και τα υφιστάμενα έργα της μαρίνας δεν 

είναι ορατά από τις Ζώνες Απολύτου Προστασίας Α.1 (στην οποία περιλαμβάνεται και ο ναός 

του Απόλλωνος Ζωστήρος) και Α.3, ενώ δεν αλλοιώνουν το τοπίο γύρω από τη Ζώνη Α.2 

Απολύτου Προστασίας. 
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Σχήμα 2.5: Θέση της Μαρίνας Βουλιαγμένης ως προς τα όρια των ζωνών Α απολύτου 

προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης (Φ.Ε.Κ. 
402/ΑΑΠ/13.11.2013) 
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Μάλιστα στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης της μαρίνας, το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 9/06.03.2018 Συνεδρία του γνωμοδότησε ομόφωνα 

θετικά ως προς τον γενικό σχεδιασμό της μαρίνας. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/161156/113658/3602/213/ 12.04.2018 απόφαση του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου “Μαρίνα Βουλιαγμένης”. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής: 

Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων αναπόφευκτη είναι η οπτική ρύπανση που προκαλείται 

από την προσωρινή υποβάθμιση του τοπίου στη θέση του έργου, καθώς και από τη 

διαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου. Αυτή η οπτική ρύπανση θα επηρεάσει τοπικά την 

εικόνα του παραλιακού μετώπου και σε ένα βαθμό τη θέα της περιοχής κατά την προσέγγιση 

από τη θάλασσα. 

 

Εκτιμάται ότι η προκαλούμενη οπτική όχληση θα είναι ανεκτή κυρίως λόγω της απόστασης 

του έργου από κατοικίες και περιοχές με συγκέντρωση δραστηριοτήτων τουρισμού και 

αναψυχής, της υψομετρικής διαφοράς της περιοχής και της παρεμβολής πυκνής 

δενδρώδους φυσικής βλάστησης. Άλλωστε, η προκληθείσα αυτή οπτική ρύπανση από τις 

κατασκευαστικές εργασίες θα περιορισθεί χρονικά στη διάρκεια της φάσης κατασκευής και θα 

αναιρεθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών (εκτός βέβαια από τη μόνιμη 

μεταβολή που θα προξενήσουν τα προβλεπόμενα έργα). Η άρτια εκτέλεση του συνόλου των 

εργασιών, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των προσωρινά κατειλημμένων χώρων 

(εργοτάξιο, χώροι εναπόθεσης υλικών κατασκευής κλπ.), θα εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο την αρμονική ένταξη του έργου στο περιβάλλον. 

 

Στο χερσαίο χώρο, οι φυσικές εκτάσεις διατηρούνται ουσιαστικά στο σύνολό τους, καθώς δεν 

προβλέπονται επεμβάσεις (εκτός από μονοπάτια και την υπόγεια διάβαση) εντός των 

Τομέων 1 και 2. Όσον αφορά στην κατασκευή της υπόγειας διάβασης, η οποία θα δίνει τη 

δυνατότητα μετάβασης από το τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης στη μαρίνα 

πεζή και με ελαφρά οχήματα, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η διατάραξη της φυσικής βλάστησης, και σε 

κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα αποκατασταθεί πλήρως η σημερινή 

εικόνα του αναγλύφου και της βλάστησης. Οι φυσικές εκτάσεις που διαταράσσονται εντός 

του Τομέα 3 προκειμένου για τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης και του εσωτερικού 

οδικού δικτύου είναι μικρής επιφάνειας. Άλλωστε, τμήμα των εκτάσεων αυτών, καθώς και σε 

ορισμένες θέσεις υφιστάμενων επιχώσεων, η συνέχεια του φυσικού πρανούς θα 

αποκατασταθεί με κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση. Ακόμη, εντός του Τομέα 3, 

προβλέπεται η διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου. Συνολικά, οι φυσικές εκτάσεις που 

διατηρούνται μαζί με αυτές που θα αποκατασταθούν, τα νέα πρανή που θα δημιουργηθούν 

και τους νέους χώρους πρασίνου ανέρχονται σε 25,5 στρέμματα. 

 

Οι μεταβολές που θα προκληθούν στο θαλάσσιο ανάγλυφο αφορούν στη θέση του έργου, 

όπου προβλέπονται εκσκαφές του πυθμένα (για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων 
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και για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους όπου τα βάθη εντός της 

διαμορφούμενης λιμενολεκάνης δεν είναι ικανοποιητικά), καθώς και όπου προβλέπονται 

επιχώσεις (για τη διαμόρφωση της αναγκαίας χερσαίας ζώνης). Οι μεταβολές αυτές 

περιορίζονται εντός των στενών ορίων της καθορισμένης θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας και 

στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αφορούν στον ήδη λιμενοποιημένο θαλάσσιο χώρο της 

λιμενολεκάνης της μαρίνας (ανακατασκευή και επέκταση του προσήνεμου μώλου, 

ανακατασκευή/αναδιάταξη των δυτικών παραλιακών κρηπιδωμάτων και τμήματος των 

κρηπιδωμάτων του υπήνεμου μώλου και επέκταση του τελευταίου). Επιπροσθέτως, με την 

καθαίρεση του προσήνεμου μώλου θα αποδοθεί στο θαλάσσιο χώρο που σήμερα 

καταλαμβάνεται από τα έργα του προσήνεμου μώλου. Συνολικά, η καταλαμβανόμενη 

θαλάσσια έκταση ανέρχεται σε 36,5 στρέμματα, ενώ με την απόδοση στο θαλάσσιο χώρο 

έκτασης 3,7 στρεμμάτων, το ισοζύγιο καταλαμβανόμενου πυθμένα ανέρχεται σε 32,8 

στρέμματα. Τέλος, σημειώνεται ότι με τον σχεδιασμό των λιμενικών έργων οι μεταβολές 

θαλασσίου πυθμένα έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια και τη 

λειτουργικότητα των έργων. 

 

Από την παρουσία των έργων του λιμένα εδώ και δεκαετίες υπήρξε κάποια αλλοίωση του 

φυσικού τοπίου. Με την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της μαρίνας, η 

μεταβολή της μορφολογίας του παράκτιου μετώπου, αν και μόνιμη, είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη χωρικά. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός σέβεται και προσαρμόζεται στα 

γεωμορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της παράκτιας και υποπαράλιας ζώνης, 

δεδομένου ότι προβλέπει τη διατήρηση του φυσικού αναγλύφου και την ανάδειξη του 

φυσικού τοπίου. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υλοποίηση των νέων έργων της 

μαρίνας δεν θα προκαλέσει ριζικές αλλαγές στην μορφολογία της ευρύτερης περιοχής 

 

 

Φάση λειτουργίας: 

Ένας τουριστικός λιμένας είναι δυνατόν να προκαλέσει οπτική όχληση στους κατοίκους και 

επισκέπτες της περιοχής για τους ακόλουθους λόγους: 

 

- τη δημιουργία συνθηκών «οπτικής παρεμπόδισης», λόγω του περιορισμού της θέας 

προς τη θάλασσα από τα έργα (όπως κτιριακές υποδομές, έργα προστασίας) 

- την υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου της περιοχής, λόγω χαμηλής 

κατασκευαστικής ποιότητας, ατυχούς σχεδιασμού και αδικαιολόγητα εκτεταμένων 

παρεμβάσεων. 

 

Στην περίπτωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση και 

ανάδειξη των φυσικών περιοχών και ακτών (Τομείς 1α, 1β και 2) και συγχρόνως επιδιώκει 

τον περιορισμό στο ελάχιστο της αλλοίωσης του τοπίου της περιοχής με τον περιορισμό των 
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δραστηριοτήτων της μαρίνας στη σημερινή τους ουσιαστικά θέση και στάθμη (+6,00 m 

στάθμη στέψης θωράκισης προσήνεμου μώλου, +1,35 m στάθμη κυκλοφορίας των 

κρηπιδωμάτων). Έτσι, επιτυγχάνεται όχι μόνο η διατήρηση των χαρακτηριστικών του 

υφιστάμενου αναγλύφου, αλλά και η ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών του.  

 

Επίσης, η προτεινόμενη αναδιάταξη του προσήνεμου μώλου ακολουθεί τον προσανατολισμό 

του υφιστάμενου, μη μεταβάλλοντας έτσι τη γενική εικόνα του τοπίου της περιοχής. Τέλος, οι 

απαιτούμενες νέες επιχώσεις για τη διαμόρφωση της αναγκαίας χερσαίας ζώνης 

περιορίζονται στην περιοχή των υφιστάμενων έργων και επιχώσεων και δεν προκαλούν 

αλλοίωση των παρακείμενων φυσικών ακτών. 

 

Επιπροσθέτως, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της μαρίνας και ο 

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους δόμησης (χαμηλό ύψος κτιρίων, περιορισμένο συντελεστή δόμησης) 

θα συμβάλει και στην υψηλότερη αισθητική της ανθρωπογενούς αυτής παρέμβασης και κατ’ 

επέκταση στην βελτίωση της εικόνας της περιοχής και της θέας πρωτίστως από τη θάλασσα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η συγκέντρωση των υποδομών της μαρίνας στο ήδη 

διαμορφωμένο δυτικό τμήμα της ακτής, η στάθμη κυκλοφορίας του οποίου είναι χαμηλότερη 

από τη γύρω περιοχή, ευνοώντας την ενσωμάτωση στο τοπίο (δεν προκαλείται αισθητή 

αλλαγή στο ανάγλυφο και τη θέα της περιοχής). 

 

Οι προκαλούμενες αλλαγές στο τοπίο από την υλοποίηση του τουριστικού λιμένα δεν 

έρχονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με τον 

Ν.3827/2010, αλλά ούτε και τις πολιτικές τοπίων που σχεδιάζονται στα πλαίσια αυτής. 

 

 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Γενικά – Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 

Συνολικά, η διατήρηση, συντήρηση και ο εμπλουτισμός της αττικής χλωρίδας και πανίδας 

στον Τομέα 1, καθώς και η διατήρηση και συντήρηση της φυσικής βλάστησης στον Τομέα 2 

σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των προβλεπόμενων νέων χερσαίων 

έργων πραγματοποιείται επί υφιστάμενων παλαιότερων επιχώσεων συμβάλουν ουσιαστικά 

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του αττικού 

οικοσυστήματος. 

 

Θεωρώντας συνδυαστικά τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και τα 

κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου (βλ. ενότητα 1.5), εντοπίζονται τα 

εξής: 
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– Η λειτουργία και κατασκευή της Μαρίνας Βουλιαγμένης επηρεάζει τόσο το θαλάσσιο όσο 

και το χερσαίο οικοσύστημα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Όπως παρουσιάζεται 

στη συνέχεια, οι επιπτώσεις από την κατασκευή της μαρίνας στο χερσαίο οικοσύστημα 

δεν είναι σημαντικές. Αντίθετα, τα οφέλη για το χερσαίο οικοσύστημα από τη λειτουργία 

της μαρίνας και όπως αυτά διαμορφώνονται από τον παρόντα προτεινόμενο σχεδιασμό 

είναι σημαντικά, καθώς διατηρείται συντηρείται και αποκαθίσταται /εμπλουτίζεται το 

φυσικό πράσινο και η αττική χλωρίδα και κατ’ επέκταση η αττική πανίδα σε μεγάλο 

τμήμα (19 στρέμματα περίπου) της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Επίσης, από την 

ανάλυση που ακολουθεί προκύπτει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα κατά την κατασκευή της μαρίνας περιορίζονται χρονικά και χωρικά ενώ στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους αποκαθίστανται με την λήξη των κατασκευαστικών εργασιών. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα από τη λειτουργία της μαρίνας, 

αυτές έχουν κατά κύριο λόγο ατυχηματικό χαρακτήρα και είναι μικρής έντασης. Άλλωστε, 

η μακροχρόνια λιμενική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή μελέτης, 

αντίστοιχης έντασης, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος πλησίον του έργου, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει την ποιότητα της 

ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

– Όσον αφορά στα χερσαία οικοσυστήματα και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα, τα 

προβλεπόμενα έργα ανάπτυξης της μαρίνας προβλέπουν τη διατήρηση και ανάδειξη (με 

τη συντήρηση, καθαρισμό, εμπλουτισμό/αποκατάσταση) των περιοχών φυσικού 

πρασίνου εντός της χερσαίας ζώνης της. Συγκεκριμένα, διατηρείται το ανάγλυφο και η 

βλάστηση στα «φυσικά» τμήματα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, ενώ οι υποδομές της 

περιορίζονται στο υπόλοιπο τμήμα αυτής (υφιστάμενες και νέες επιχώσεις). Επίσης, 

προβλέπεται η διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου μικρότερης κλίμακας και 

δενδροφυτεύσεων κατανεμημένων σε όλη την έκταση του Τομέα 3. Συνολικά εντός της 

χερσαίας ζώνης, οι φυσικές εκτάσεις που διατηρούνται μαζί με αυτές που θα 

αποκατασταθούν, τα νέα πρανή που θα δημιουργηθούν και τους νέους χώρους 

πρασίνου ανέρχονται σε 25,5 στρέμματα (ισοσκελίζοντας έτσι τα 4,5 στρέμματα φυσικών 

εκτάσεων που αναπόφευκτα διαταράσσονται κατά την κατασκευή των έργων της 

χερσαίας ζώνης). Η διατήρηση και ανάδειξη των υφιστάμενων φυσικών εκτάσεων, 

καθώς και η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στην 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ειδών της αττικής χλωρίδας και 

πανίδας, ενώ οι πληθυσμοί τους θα αυξηθούν. Σε ό,τι αφορά στη φάση κατασκευής των 

έργων, η χερσαία χλωρίδα και πανίδα της περιοχής θα υποστεί όχληση λόγω της 

εκλυόμενης σκόνης και του προκαλούμενου θορύβου, η οποία όμως περιορίζεται 
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χρονικά και χωρικά και εξαλείφεται με το πέρας των εργασιών. Προκειμένου, μάλιστα, 

για την αποφυγή καταστροφής φυσικής βλάστησης και κατάληψης εκτεταμένων φυσικών 

εκτάσεων, προβλέπεται η εγκατάσταση του εργοταξίου επί των ήδη διαμορφωμένων 

χώρων στη χερσαία ζώνη, γεγονός που θα περιορίσει περαιτέρω τις επιπτώσεις στο 

χερσαίο φυσικό περιβάλλον. Ακόμη, μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την 

κατασκευή των έργων, όπως η διαβροχή των αποθηκευμένων λεπτόκοκκων υλικών 

κατασκευής, καθώς και των προσωρινά αποθηκευμένων προϊόντων χερσαίων 

εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων, καθώς και η διαβροχή των εκτάσεων 

πρασίνου που θα βρίσκονται πλησίον των θέσεων εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, 

θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη σκόνη στο χερσαίο 

οικοσύστημα. 

– Βασικός στόχος του από 06.06.2019 Π.Δ. που υιοθετείται απόλυτα από τον παρόντα 

σχεδιασμό είναι η διατήρηση και ενίσχυση του αττικού τοπίου, της χλωρίδας και της 

πανίδας. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της παρούσας Μ.Π.Ε. συντάχθηκε Έκθεση 

Στρατηγικής Φυτεύσεων, οι στόχοι και κατευθύνσεις της οποίας υιοθετούνται από την 

παρούσα Μ.Π.Ε. ως μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (βλ. 

ενότητα 4). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, γενικός στόχος των 

φυτοτεχνικών επεμβάσεων αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση του παράκτιου 

οικοσυστήματος χαλέπιου πεύκης και φρυγανομακκίας στους τομείς 1 & 2 καθώς και η 

ανασύστασή  του στην περιοχή του τομέα 3.  

– Σε ό,τι αφορά στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, μεμονωμένα άτομα πουλιών 

απαντώνται περιστασιακά στην περιοχή. Η λειτουργία της μαρίνας δεν προκαλεί όχληση 

στην ορνιθοπανίδα δεδομένου ότι αποτελεί ήπιας μορφής λιμενική χρήση (λιμενικές και 

περιορισμένης κλίμακας χερσαίες υποδομές), ενώ μάλιστα ο αριθμός εξυπηρετούμενων 

σκαφών με την ολοκλήρωση των υπό εξέταση έργων θα είναι μικρότερος σε σχέση με 

την υφιστάμενη κατάσταση. Οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα σχετίζονται κυρίως με την 

προβλεπόμενη κατασκευή των έργων, άμεσα λόγω του προκαλούμενου θορύβου και της 

εκπομπής αέριων ρύπων και έμμεσα λόγω της επιβάρυνσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Εκτιμάται ότι η προκαλούμενη αυτή όχληση στους περιστασιακούς 

αυτούς ιδιαίτερα μικρούς πληθυσμούς ορνιθοπανίδας θα είναι αμελητέα, καθώς αφ’ ενός 

θα περιοριστεί στη θέση των έργων, οπότε τα άτομα μπορούν να μετακινηθούν 

ανεμπόδιστα προς τις γειτονικές θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, και αφ’ ετέρου θα 

είναι χρονικά πολύ περιορισμένη και αντιστρέψιμη. 

– Ο τουριστικός λιμένας βρίσκεται εκτός και σε ικανή απόσταση από περιοχές του εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών (βλ. ενότητα 2.2) και επομένως η κατασκευή 

των υπό εξέταση έργων και η εν συνεχεία λειτουργία τους δε θα επηρεάσουν τα 
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οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα αυτών. Επίσης, τα έργα δε θα θίξουν τις 

οικολογικές λειτουργίες των προστατευόμενων περιοχών, ούτε τη συνεκτικότητα του 

δικτύου Natura 2000. 

– Η ανάπτυξη της μαρίνας, κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο από 06.06.2019 Π.Δ., 

αφορά σε εκτάσεις εντός της καθορισμένης χερσαίας ζώνης της (Τομέας 3 του Π.Δ.) που 

είτε προέκυψαν στο παρελθόν είτε θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματισμένης 

ανάπτυξης με επιχώσεις θαλασσίου χώρου (βλ. ενότητα 2.3). Συνεπώς, τόσο η 

κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων νέων έργων, όσο και η λειτουργία των 

υφιστάμενων δεν αφορά σε δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις.  

 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι για δεδομένο μέγεθος λιμενολεκάνης, ο ελλιμενισμός μικρού 

αριθμού σκαφών μεγάλου μεγέθους (mega-yachts) επιφέρει μικρότερης κλίμακας και 

έντασης επιβάρυνση από ότι ο ελλιμενισμός μεγαλύτερου αριθμού σκαφών μικρού μεγέθους. 

Σε αυτό συντελεί κατ’ αρχήν το γεγονός της αισθητά μικρότερης συγκέντρωσης ανθρώπων 

(επιβαινόντων στα σκάφη, πληρωμάτων κλπ.) στην περίπτωση των mega-yachts, καθώς 

στην περίπτωση αυτή ο αριθμός σκαφών είναι πολύ μικρότερος, ενώ ταυτόχρονα η 

δυναμικότητα σε επιβάτες (συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος) των μεγάλων σκαφών 

αναψυχής δεν παρουσιάζει ανάλογη με το μέγεθός τους αύξηση (ήτοι ο αριθμός των 

επιβαινόντων σε αυτά αυξάνει σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση 

στο μέγεθος του σκάφους), και επιπλέον τα μεγαλύτερα σκάφη χαρακτηρίζονται στην 

πλειοψηφία τους από υψηλότερης ποιότητας μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ διαθέτουν και 

σημαντικό αριθμό υποδομών που τα μικρότερα σκάφη στερούνται (όπως βιολογική 

επεξεργασία λυμάτων, φίλτρα καυσαερίων, υποδομή αφαλάτωσης κλπ.). Συνεπώς, ο 

ελλιμενισμός μικρού αριθμού mega-yachts, σε σύγκριση με αυτόν μεγαλύτερου αριθμού 

σκαφών μικρού μεγέθους (όπως στην υφιστάμενη κατάσταση), συνεπάγεται πιο 

περιορισμένες εκπομπές ρύπων, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, μικρότερο κυκλοφοριακό 

φόρτο και λιγότερα παραγόμενα απόβλητα, με αποτέλεσμα οι προκαλούμενοι φόρτοι στο 

φυσικό περιβάλλον να περιορίζονται. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την 

πανίδα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

 

Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 

Φάση κατασκευής: 

Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, κατά τη 

φάση κατασκευής ενός λιμενικού έργου, εντοπίζονται αφ’ ενός στη θέση κατασκευής των 
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λιμενικών έργων και αφ’ ετέρου στη θέση ενδεχομένης θαλάσσιας διάθεσης υλικών 

βυθοκόρησης. 

 

Συνεπώς, κατά τη φάση της κατασκευής των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της 

Μαρίνας Βουλιαγμένης αναμένονται ορισμένες αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις στη 

θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής άμεσης επιρροής, οι οποίες οφείλονται: 

 

- στην αλλοίωση τοπικά της υφιστάμενης κατάστασης του πυθμένα λόγω της 

κατασκευής των λιμενικών έργων και των θαλάσσιων εκσκαφών για την ασφαλή 

έδρασή τους και την εξασφάλιση του ωφέλιμου βάθους 

- στη διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού (αυξημένη 

θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων) λόγω των 

κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Η κατάληψη του πυθμένα και οι θαλάσσιες εκσκαφές συνεπάγονται την άμεση καταστροφή 

των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής που 

συνδέεται με το συγκεκριμένο τμήμα του πυθμένα. Επίσης, η προαναφερθείσα γενικότερη 

υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού λόγω των κατασκευαστικών εργασιών (βλ. 

στη συνέχεια «Επιπτώσεις στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον») έχει άμεσες επιπτώσεις 

στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς το θαλάσσιο οικοσύστημα υφίσταται προσωρινή 

αλλοίωση. 

 

Οι θαλάσσιοι βενθικοί οργανισμοί, λόγω της περιορισμένης ικανότητας μετακίνησης ή της 

πλήρους ακινησίας τους, αντιμετωπίζουν παθητικά τις μεταβολές του οικοσυστήματος με 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία των βιοκοινωνιών τους και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όταν αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, να οδηγούνται τοπικά 

σε αφανισμό. Η κατάληψη του πυθμένα και η θαλάσσια εκσκαφή συνεπάγονται την άμεση 

καταστροφή των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση ολόκληρης της 

θαλάσσιας ζωής, μέσω της διαταραχής των τροφικών σχέσεων και των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των θαλασσίων οργανισμών. Οι μεταβολές των φυσικοχημικών 

παραμέτρων του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων, οι οποίες θα προκληθούν κατά τη 

διάρκεια των έργων κατασκευής, θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους βενθικούς όσο 

και στους πλαγκτονικούς ή νηκτικούς οργανισμούς και είναι πιθανό να επιβραδύνουν την 

επανάκαμψη του οικοσυστήματος. Εντούτοις, οι διαταραχές στους πλαγκτονικούς και 

νηκτικούς οργανισμούς θα είναι σχετικά ηπιότερες, λόγω της ικανότητάς τους να 

μετακινούνται, παθητικά ή ενεργητικά, αντίστοιχα. Ωστόσο, αναμένεται να προκληθεί μείωση 

στην αφθονία ατόμων και ειδών ή και βραχυπρόθεσμη επικράτηση αζωικών συνθηκών στη 

θέση των έργων. 
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Επίσης, η αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού (λόγω της επαναιώρησης του 

πυθμενικού υλικού) θα περιορίσει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και τη μείωση της πρωτογενούς 

παραγωγικότητας. Τέλος, η διάχυση του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού, μέσω των 

θαλασσίων ρευμάτων και των κυματισμών μπορεί να επεκτείνει τις δυσμενείς επιπτώσεις 

στις θαλάσσιες βιοκοινωνίες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

 

Κατά την κατασκευή των υπό εξέταση έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης οι επιπτώσεις αυτές 

θα περιοριστούν χωρικά στη θέση των έργων, ενώ θα εξασθενούν σταδιακά σε μικρή ακτίνα 

γύρω από αυτά. Επιπροσθέτως, οι επιπτώσεις αυτές θα αρθούν με την ολοκλήρωση των 

έργων, οπότε θα αρχίσει και η αποκατάσταση της ισορροπίας των θαλασσίων βιοκοινωνιών, 

καθώς θα αναβαθμιστεί και πάλι η θαλάσσια περιοχή και θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες για τον σταδιακό επανεποικισμό του θαλάσσιου ενδιαιτήματος. 

 

Στα πιο βαθιά νερά του Όρμου Βουλιαγμένης εντοπίζεται παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας, 

που αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας. Εντός της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας δεν 

απαντώνται εκτεταμένες επιφάνειες θαλάσσιου πυθμένα με το εν λόγω αγγειόσπερμο, παρά 

μόνο διάσπαρτες συστάδες ή μεμονωμένα άτομα αυτού. Κατά τον σχεδιασμό των έργων 

υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε η διατάραξη εκτάσεων Ποσειδωνίας να περιοριστεί στο 

ελάχιστο αναγκαίο για την άρτια και ασφαλή λειτουργία της μαρίνας. Οι διαταρασσόμενες 

αυτές εκτάσεις πυθμένα αφορούν κυρίως στην κατασκευή του  ακρομωλίου του προσήνεμου 

μώλου και στις εργασίες εκβάθυνσης προ του υπήνεμο μώλου, ενώ δεν καταστρέφονται τα 

άτομα Ποσειδωνίας που απαντώνται στην είσοδο της μαρίνας. Έτσι, η κατασκευή των έργων 

θα επηρεάσει πολύ μικρή έκταση πυθμένα όπου εντοπίζεται το εν λόγω αγγειόσπερμο 

(περίπου 8 στρέμματα εκ των οποίων μόνο 2,7 στρέμματα αφορούν σε συστάδες 

Ποσειδωνίας, τα υπόλοιπα 5,3 στρέμματα αφορούν σε επιμέρους εκτάσεις με παρουσία 

μεμονωμένων ατόμων Ποσειδωνίας και σε καμία περίπτωση δε θα προκαλέσει τεμαχισμό 

λιβαδιού Ποσειδωνίας. Η συγκεκριμένη απώλεια Ποσειδωνίας αποτελεί ιδιαίτερα 

περιορισμένης κλίμακας βλάβη και δεν θα υποβαθμίσει τη συνολική δομή, λειτουργία και 

διατήρηση του οικοτόπου και κατ’ επέκταση δεν θα επηρεάσει την οικολογική ισορροπία 

εντός του Όρμου Βουλιαγμένης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έκταση πυθμένα με Ποσειδωνία 

που διαταράσσεται από την κατασκευή των έργων αντιστοιχεί μόλις στο 1,1% της συνολικής 

εκτιμώμενης έκτασης του Όρμου Βουλιαγμένης που καταλαμβάνεται από βλάστηση. Θα 

πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψη ότι η κατασκευή λιμενικών έργων απαιτεί κατάληψη ή/και 

εκσκαφές θαλασσίου πυθμένα και κατ’ επέκταση στην Μεσόγειο κατά την κατασκευή λιμένων 

η καταστροφή περιορισμένης έκτασης λιβαδιού Ποσειδωνίας είναι πρακτικά αναπόφευκτη. 

Θα πρέπει βέβαια σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός των έργων να μεριμνά για την 
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ελαχιστοποίηση της επηρεαζόμενης έκτασης και να εφαρμόζονται όλα τα δυνατά μέτρα έτσι 

ώστε να μην προκαλείται υποβάθμιση του οικοτόπου στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Κατά συνέπεια, οι προκαλούμενες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα από την 

κατασκευή των λιμενικών έργων και τις θαλάσσιες εκσκαφές εκτιμάται ότι θα είναι 

περιορισμένες χωρικά και χρονικά και ελεγχόμενης έντασης. Άλλωστε, δεδομένου ότι οι 

μεταβολές των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων του θαλασσίου περιβάλλοντος που θα 

προκληθούν από την κατασκευή των νέων έργων θα είναι αναστρέψιμες και περιορισμένης 

διάρκειας, αναμένεται ότι το οικοσύστημα της περιοχής, μέσα από μια διεργασία οικολογικής 

διαδοχής, θα επανέλθει σχετικά σύντομα σε ισορροπία. 

 

Επιπλέον, τα προβλεπόμενα έργα θα αποτελέσουν νέα μικροενδιαιτήματα, τα οποία θα 

ευνοούν την ανάπτυξη βενθικών οργανισμών και γενικότερα θα μπορούν να υποστηρίξουν 

υγιή οικοσυστήματα. 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή των εξεταζόμενων έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης δε θα 

προκαλέσει μόνιμες μεταβολές στη σύνθεση των θαλάσσιων βιοκοινωνιών, εντούτοις θα 

προκαλέσει αναπόφευκτα όχληση στην θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην άμεση περιοχή 

του έργου, η οποία όμως θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένης χρονικής και χωρικής έκτασης, 

ενώ είναι δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

 

Τέλος, όσον αφορά στη θαλάσσια διάθεση της πλεονάζουσας ποσότητας βυθοκορημάτων, 

προκαλείται μεν προσωρινή καταστροφή των βενθικών και λοιπών θαλάσσιων οργανισμών 

που ζουν στον πυθμένα (όχι όμως των ψαριών και των αρθρόποδων που μπορούν να 

κινούνται γρήγορα), ωστόσο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το 

νέο πυθμενικό στρώμα επαναποικίζεται και δημιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναμη με 

την αρχικά καταστραφείσα. Συνεπώς, με τη θαλάσσια διάθεση της περίσσειας των υλικών 

που θα προκύψουν από την κατασκευή των έργων στην προτεινόμενη περιοχή, εκτιμάται ότι 

η επίπτωση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα θα είναι 

περιορισμένης έντασης. Ιδιαίτερα σημαντικό για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ότι η προτεινόμενη θέση διάθεσης βρίσκεται σε μεγάλο βάθος 

και σε ικανή απόσταση από προστατευόμενες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 

 

 

Φάση λειτουργίας: 

Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να προκληθούν 

έμμεσα επιβαρυντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών του θαλασσινού νερού και της ποιότητας των ιζημάτων του πυθμένα λόγω 
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της λειτουργίας των μηχανών των σκαφών, αλλά και μίας σειράς δραστηριοτήτων 

ατυχηματικού – περιστασιακού χαρακτήρα, όπως η ατυχηματική απόρριψη μικροποσοτήτων 

λυμάτων από τα σκάφη στη θάλασσα ή η πιθανή ατυχηματική διαρροή από τα σκάφη στη 

θάλασσα καυσίμων, λιπαντικών, σεντινόνερων κλπ. Οι επιπτώσεις αυτές που θα έχουν 

περιορισμένη χωρική εξάπλωση, μικρή ένταση και κυρίως περιστασιακό χαρακτήρα, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια όπου αναλύονται οι επιπτώσεις στο θαλασσινό νερό από τη 

λειτουργία της μαρίνας. 

 

Οι μεταβολές αυτές στις φυσικοχημικές παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα 

έχουν σε ένα βαθμό δυσμενείς επιπτώσεις για την ισορροπία των θαλασσίων βιοκοινωνιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χημική ρύπανση και η χαμηλή συγκέντρωση διαλυμένου 

οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό και το ίζημα προκαλούν μείωση της βιοποικιλότητας και δεν 

ευνοούν την ανάπτυξη υγιών βιοκοινωνιών με ισορροπημένη δομή και σύνθεση. Η ρύπανση 

από ουσίες με τοξική δράση (π.χ. υφαλοχρώματα) μπορεί να προκαλέσει το θάνατο 

θαλασσίων οργανισμών, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της βιοσυσσώρευσης. Η ρύπανση από 

πετρελαιοειδή, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή ενός λεπτού επιφανειακού στρώματος 

("φιλμ"), εμποδίζει τη διάχυση του οξυγόνου και τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι ζωτικές μεταβολικές δραστηριότητες των θαλασσίων 

οργανισμών (η αναπνοή και η φωτοσύνθεση). Τα επιπλέοντα στερεά υπολείμματα εκτός του 

ότι παρεμποδίζουν την είσοδο οξυγόνου και ηλιακής ακτινοβολίας στην υδάτινη στήλη, 

αποτελούν πηγή κινδύνου και για τους οργανισμούς που βρίσκουν την τροφή τους κοντά 

στην επιφάνεια της θάλασσας (διάφορα είδη ψαριών, θαλασσοπούλια κλπ.). 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα 

μικρή, δεδομένου ότι, όπως αναλύεται στη συνέχεια, τα προβλήματα ρύπανσης του 

θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων που οφείλονται σε αυτά τα περιστατικά ατυχηματικού 

χαρακτήρα θεωρούνται μικρής έντασης και εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν αισθητή 

υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Άλλωστε, ο αποσπασματικός 

χαρακτήρας και η μικρή ένταση των πιθανών αυτών προβλημάτων ρύπανσης έχει σαν 

αποτέλεσμα η όχληση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να περιορίζεται σε έκταση και 

ένταση. 

 

Επίσης, η διάταξη των λιμενικών έργων επιτρέπει την ανανέωση των υδάτων της 

λιμενολεκάνης και κατ’ επέκταση τη διατήρηση της ποιότητάς τους. Συνεπώς, η λειτουργία 

του τουριστικού λιμένα δεν περιορίζει τη θαλάσσια κυκλοφορία ούτε προκαλεί μείωση του 

ρυθμού ανανέωσης των υδάτων, η οποία δύναται να προκαλέσει εμφάνιση φαινομένων 

ευτροφισμού και ουσιαστική μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό με 

προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Μάλιστα, λόγω ακριβώς της 

ικανοποιητικής ανανέωσης των υδάτων δεν εντοπίζεται αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας 

των υδάτων του λιμένα από την επιβάρυνση που αυτά υφίστανται από τυχόν εκπλύσεις της 
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χερσαίας επιφάνειας του λιμένα από όμβρια ύδατα. Αλλά ακόμη και κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο, οπότε παρατηρείται στρωμάτωση των νερών και μικρότερη ανανέωση των υδάτων, 

εκτιμάται ότι δε θα δημιουργούνται τοπικά φαινόμενα ευτροφισμού (αυξημένα επίπεδα 

θρεπτικών αλάτων, περιορισμένη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου) ή ανοξικές συνθήκες 

στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα, τα οποία θα οδηγούσαν σε βλάβη του υγιούς 

οικοσυστήματος της περιοχής. 

 

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εκτιμηθεί και η θετική συνδρομή των προβλεπόμενων 

έργων στην προστασία και διατήρηση της δομής του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Βασικός 

λειτουργικός στόχος των σύγχρονων μαρινών, όπως η Μαρίνα Βουλιαγμένης ύστερα από 

την υλοποίηση των έργων, είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πηγές 

ρύπανσης που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη ναυσιπλοΐα σκαφών 

αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, έλαια μηχανών κλπ.), γεγονός που έχει σημαντική θετική 

επίπτωση στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην άμεση αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή. Επίσης, η μαρίνα θα δύναται να εξυπηρετήσει όλες τις κατηγορίες των 

σκαφών αναψυχής (και ιδίως των mega-yachts) που προσεγγίζουν στην περιοχή της 

Βουλιαγμένης. Με την παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλες τις 

κατηγορίες σκαφών αναψυχής (συλλογή και ορθή διάθεση καταλοίπων – λυμάτων και 

ελαιωδών, πρόσδεση σκαφών με χρήση μόνιμων αγκυροβολίων και όχι χρήση άγκυρας, 

εφοδιασμός με καύσιμα σε συγκεκριμένο σημείο πρόσδεσης, περιορισμός στη χρήση των 

μηχανών των σκαφών με την παροχή ρεύματος στη θέση ελλιμενισμού κλπ.), η μαρίνα θα 

συμβάλλει στον περιορισμό της πίεσης που ασκεί ο θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη 

αναψυχής στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 

 

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον οικότοπο προτεραιότητας «εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με 

βλάστηση (Ποσειδωνίες)», η λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης θα συμβάλει στον 

περιορισμό μίας από τις βασικότερες απειλές του οικοτόπου (σύμφωνα στον οδηγό της ΕΕ 

για τη Διαχείριση των λιβαδιών Ποσειδωνίας - EC, Management of Natura habitats 

*Posidonia beds (Posidonia oceanicae) 1120, Technical Report 2008 01/24), η οποία είναι η 

ανεξέλεγκτη χρήση της άγκυρας των σκαφών, δεδομένου μάλιστα ότι σήμερα η μαρίνα δεν 

δύναται να εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα σκάφη (mega-yachts) που προσεγγίζουν στην 

περιοχή και παραμένουν “αρόδο”, πρακτική που απαιτεί χρήση άγκυρας και κατ’ επέκταση 

τοπική καταστροφή της Ποσειδωνίας. Κατά τη λειτουργία της μαρίνας, για την πρόσδεση των 

σκαφών θα χρησιμοποιούνται από όλες τις κατηγορίες σκαφών τα μόνιμα αγκυροβόλια 

(ρεμέτζα) της μαρίνας, ενώ θα απαγορεύεται η χρήση της άγκυρας των σκαφών. Μάλιστα, η 

χρήση τέτοιων μόνιμων αγκυροβολίων αναφέρεται στον εν λόγω Οδηγό της ΕΕ και ως ένας 

εκ των φιλικών προς τα λιβάδια Ποσειδωνίας τρόπων αγκυροβολίας. Βέβαια, η χρήση 

μόνιμων αγκυροβολίων που αναφέρεται στον Οδηγό αυτό της ΕΕ αφορά κυρίως σε 

δημοφιλείς περιοχές ελεύθερου αγκυροβολίου, ενώ δεν αναιρεί την ανάγκη λειτουργίας 

οργανωμένων λιμενικών εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, στον εν λόγω Οδηγό της ΕΕ, η 
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κατασκευή λιμενικών έργων αυτή καθ’ εαυτή δεν περιλαμβάνεται στις κύριες απειλές του 

οικοτόπου. 

 

 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω (βλ. ενότητα 1.5.2), η προτεινόμενη αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Βουλιαγμένης πραγματοποιείται στα πλαίσια των προβλέψεων 

του από 06.06.2019 Π.Δ. έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 

320/Δ/13.06.2019), ενώ είναι απολύτως συμβατή με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό. 

 

Σε αφορά στην αλληλεπίδραση της προτεινόμενης ανάπτυξης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης 

στην περιοχή, αυτή θα είναι θετική, δεδομένου ότι η περιοχή της χερσονήσου του Λαιμού 

Βουλιαγμένης (Μικρό Καβούρι) αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες περιοχή τουρισμού και 

αναψυχής. Άλλωστε και στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν παρατηρούνται προβλήματα και 

αλληλοσυγκρουόμενες δραστηριότητες στην περιοχή. 

 

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των έργων αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα και η χωροθέτηση 

των επιμέρους λειτουργιών και χρήσεων του έγινε με γνώμονα τόσο την άρτια λειτουργία του 

όσο και την αρμονική σχέση αυτού με τις προβλεπόμενες γειτνιάζουσες χρήσεις και 

υποδομές της Χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης (Μικρό Καβούρι). Ειδικότερα, η 

προβλεπόμενη ανάπτυξη αφορά στην άρτια και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση του 

θαλάσσιου τουρισμού με πολυτελείς θαλαμηγούς, δραστηριότητα απολύτως συμβατή με την 

αντίστοιχου επιπέδου τουριστική ανάπτυξη του Αστέρα Βουλιαγμένης. Μάλιστα, οι δύο αυτές 

δραστηριότητες αναμένεται να έχουν και συμπληρωματικό χαρακτήρα, καθώς οι πελάτες της 

μαρίνας θα μπορούν να κάνουν χρήση του πολυτελούς ξενοδοχείου και των παροχών του, 

και αντίστροφα οι πελάτες του ξενοδοχείου θα μπορούν να συνδυάσουν τη διαμονή τους στο 

ξενοδοχείο με μία κρουαζιέρα με σημείο αναχώρησης ή επιστροφής τη μαρίνα. Επίσης, η 

δραστηριότητα της μαρίνας αποτελεί συμβατή χρήση με αυτή του γειτονικού Ναυτικού 

Ομίλου Βουλιαγμένης δεδομένου ότι και οι δύο δραστηριότητες σχετίζονται με εξυπηρέτηση 

και φύλαξη/ελλιμενισμό. Τέλος, αναφορικά με τη χρήση από λουόμενους της θαλάσσιας 

περιοχής στα νότια του Ομίλου, δε δημιουργείται πρόβλημα ασφαλείας για τους λουόμενους 

καθώς η περιοχή αυτή βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τη θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, 

ενώ και τα σκάφη κατά τον είσπλου/έκπλου τους από τη μαρίνα δεν πλησιάζουν σε αυτή. 

Σημειώνεται ότι η οργανωμένη πλαζ «Ακτή Βουλιαγμένης» και οι δραστηριότητες λουομένων 

σε αυτή, βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τη μαρίνα και από την περιοχή κίνησης των 

σκαφών που εισπλέουν/εκπλέουν από αυτή. 
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Συνολικά, όπως προαναφέρθηκε οι υποδομές τουρισμού και αναψυχής της περιοχής (η 

σχεδιαζόμενη Μαρίνα Βουλιαγμένης, το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα 

Βουλιαγμένης, οι οργανωμένες πλαζ, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Β., ο Ναυτικός 

Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Κ.Β. και οι λοιπές μικρής κλίμακας υποδομές 

αναψυχής) θα λειτουργούν, όπως και σήμερα, συνολικά ως ένας πόλος τουρισμού και 

αναψυχής υψηλού επιπέδου, προσφέροντας μία ευρεία επιλογή δραστηριοτήτων αναψυχής 

που σχετίζονται με το παράκτιο χώρο και τη θάλασσα. Στα πλαίσια αυτά η προβλεπόμενη 

ανάπτυξη της Μαρίνας Βουλιαγμένης, θα ενισχύσει τις ανωτέρω δυνατότητες αναψυχής και 

τη διέξοδο των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής προς τη θάλασσα.  

 

Τα υπό εξέταση έργα του τουριστικού λιμένα όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 

υφιστάμενες χρήσεις γης στην περιοχή, όπως τουρισμός και αναψυχή σε ξενοδοχειακές και 

αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά η λειτουργία τους θα υποστηρίξει τις υφιστάμενες 

δραστηριότητες με περιβαλλοντικά αποδοτικότερο τρόπο.  

 

Συνεπώς, ο λιμένας δε θα προκαλέσει αλλαγή των υφιστάμενων χρήσεων γης στην περιοχή, 

αντίθετα θα ενισχύσει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην υφιστάμενη κατάσταση, 

γεγονός που οφείλεται αφ’ ενός στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη (με τη διαμόρφωση 

συνθηκών για την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων οικονομικών 

δραστηριοτήτων στην περιβάλλουσα του έργου περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας) και αφ’ ετέρου στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αναψυχής της περιοχής. 

 

 

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

Η μαρίνα Βουλιαγμένης με την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, θα 

έχει σημαντικές άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

της περιοχής της Βουλιαγμένης, αλλά και της Αττικής γενικότερα. Συγκεκριμένα: 

 

• Η κατασκευή των υπό εξέταση έργων θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής, που σχετίζεται με τη δαπάνη για την 

κατασκευή των έργων του τουριστικού λιμένα, η οποία παρόλο που ένα μέρος της δε θα 

απορροφηθεί από την τοπική οικονομία, αναμένεται να συμβάλει στην οικονομία της 

περιοχής, καθώς θα κινητοποιήσει τα σχετιζόμενα με την κατασκευή επαγγέλματα και θα 

δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. 
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• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει έμμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

στον τομέα του τουρισμού αλλά και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτόν 

(τροφοδοσία σκαφών, εμπόριο ναυτιλιακού εξοπλισμού, εστίαση κλπ.). 

 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την 

ενίσχυση του τουρισμού που θα επέλθει από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και 

ως εκ τούτου τη βελτίωση του επιπέδου του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, αλλά και 

στην τουριστική προβολή τόσο της Βουλιαγμένης όσο και της ευρύτερης μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας και κατ’ επέκταση στην οικονομική βιωσιμότητα του τουριστικού 

τομέα. 

 

• Οι υποδομές τουρισμού και αναψυχής της περιοχής (η σχεδιαζόμενη Μαρίνα 

Βουλιαγμένης, το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης, οι οργανωμένες 

πλαζ, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Β., ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων 

Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Κ.Β. και οι λοιπές μικρής κλίμακας υποδομές αναψυχής) θα 

λειτουργούν, όπως και σήμερα, συνολικά ως ένας πόλος τουρισμού και αναψυχής 

υψηλού επιπέδου, προσφέροντας μία ευρεία επιλογή δραστηριοτήτων αναψυχής που 

σχετίζονται με το παράκτιο χώρο και τη θάλασσα. Στα πλαίσια αυτά η προβλεπόμενη 

ανάπτυξη της Μαρίνας Βουλιαγμένης, θα ενισχύσει τις ανωτέρω δυνατότητες αναψυχής 

και τη διέξοδο των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής προς τη θάλασσα. 

 

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων θα υπάρξουν οχλήσεις για 

το ανθρωπογενές περιβάλλον (όπως επιβάρυνση ακουστικού και ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος, επιβάρυνση τοπικά οδικής κυκλοφορίας, αισθητική ρύπανση), οι οποίες 

όμως θα είναι μικρής έντασης και έκτασης, μικρής χρονικής διάρκειας και παροδικού 

χαρακτήρα, ενώ θα αναιρεθούν με το πέρας των εργασιών. 

 

 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Φάση κατασκευής: 

Κύρια πηγή εκπομπής ρύπων κατά τη φάση κατασκευής θα αποτελέσει η εκτέλεση των 

χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή των υποδομών της χερσαίας ζώνης (κατασκευή 

υπόγειου χώρου στάθμευσης και οδικού δικτύου), καθώς και η καθαίρεση των λιμενικών 

έργων λόγω αφ’ ενός της παραγόμενης σκόνης και αφ’ ετέρου της λειτουργίας των 

μηχανημάτων εργοταξίου και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών. Ακόμη, 

επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προκαλεί και η σκόνη που δημιουργείται από 

τη μεταφορά και απόθεση χώματος και υλικών κατασκευής, καθώς και με την παράσυρση 

από τον άνεμο αποθηκευμένων υλικών. Η επιτόπια αξιοποίηση των προϊόντων χερσαίων 

εκσκαφών και των υλικών καθαιρέσεων λιμενικών έργων στην κατασκευή των νέων έργων, η 
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μεταφορά υλικών κατασκευής δια θαλάσσης, καθώς και η κατασκευή των έργων της 

θαλάσσιας ζώνης με πλωτά μέσα περιορίζουν την επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος. 

 

Όσον αφορά στους εκπεμπόμενους ρύπους από τη λειτουργία των μηχανημάτων του 

εργοταξίου, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας θα είναι πρόσκαιρου χαρακτήρα καθώς θα 

αναιρεθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων. Εκτιμάται ότι η 

επιβάρυνση αυτή θα είναι ουσιαστικά αισθητή μόνο στην άμεση γειτονία των 

κατασκευαστικών εργασιών και του εργοταξιακού χώρου, ενώ στον περιορισμένο χαρακτήρα 

των επιπτώσεων από την προκαλούμενη ρύπανση συμβάλει το γεγονός ότι το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον της περιοχής δεν είναι επιβαρυμένο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

 

Η επιβάρυνση αυτή από ρύπους και σκόνη θα είναι εντονότερη σε περίπτωση μη ευνοϊκού 

ανέμου. Εντούτοις, η θέση του έργου είναι σε ικανή απόσταση από τις παρακείμενες 

τουριστικές υποδομές του Αστέρα Βουλιαγμένης και τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 

Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.), ενώ η υψομετρικά υποβαθμισμένη θέση του έργου συντελεί 

καθοριστικά στον περιορισμό της όχλησης από τους εκπεμπόμενους ρύπους και τη σκόνη.  

 

Συνεπώς, η προαναφερθείσα επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα θα είναι περιορισμένης 

έντασης (σε σχέση και με το μέγεθος και την κλίμακα των κατασκευαστικών εργασιών), ενώ 

θα περιοριστεί στον χρόνο κατασκευής και θα είναι παροδική (η ποιότητα του αέρα θα 

αποκατασταθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής), ενώ θα ληφθούν 

μέτρα για τον περιορισμό της προκαλούμενης όχλησης από τους εκπεμπόμενους ρύπους και 

τη σκόνη, όπως η άρτια οργάνωση του εργοταξιακού χώρου, η συχνή διαβροχή των 

περιοχών χωματουργικών εργασιών και των αποθηκευμένων υλικών, πλήρης 

αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 

κ.ά. (βλ. ενότητα 4). 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την καλή υφιστάμενη κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

της περιοχής κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, η πιθανότητα υπέρβασης των 

θεσμοθετημένων οριακών τιμών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία (υπ’ αριθμ. Η.Π. 

14122/549/Ε.103 Κ.Υ.Α. περί «μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας» σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, Φ.Ε.Κ. 488/Β/30.03.2011) λόγω της κατασκευής 

των έργων είναι εξαιρετικά μικρή έως απίθανη.  

 
 

Φάση λειτουργίας: 

Γενικά, η συνολική λειτουργία της μαρίνας δεν θα προκαλέσει την παραγωγή σημαντικών 

ποσοτήτων ατμοσφαιρικά επιβαρυντικών αέριων εκπομπών. Ειδικότερα: 

 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

49 

 

– Οι εκπεμπόμενες ποσότητες ρύπων (CO, PM, HC, NOx) από τη λειτουργία των μηχανών 

των σκαφών που προσεγγίζουν στη μαρίνα δεν αναμένεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά 

από την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ δεν θα είναι σημαντικές, λόγω της χαμηλής 

ταχύτητας κατά τον έκπλου/είσπλου στη μαρίνα, του τύπου των σκαφών (σύγχρονα 

σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους) και της μικρής δυναμικότητας του τουριστικού 

λιμένα. Επίσης, σημαντική παράμετρος για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων 

από τα σκάφη αποτελεί και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη θέση ελλιμενισμού που 

έχει ως συνέπεια τα σκάφη να μην θέτουν σε λειτουργία τη μηχανή τους κατά την 

παραμονή τους στη μαρίνα. 

 

– Η εκπομπή επιβαρυντικών αέριων ρύπων (CO, VOC (HC), NOx, PM, SO2, Pb) και αερίων 

θερμοκηπίου (CO2) από την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τις μετακινήσεις προς / 

από την μαρίνα και αφορά σε ιδιαίτερα μικρής κλίμακας κυκλοφοριακή κίνηση επιβατικών 

κατά κύριο λόγο οχημάτων των χρηστών/ επισκεπτών της, αλλά και σε μικρό αριθμό 

οχημάτων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στα σκάφη (τροφοδοσία, ανταλλακτικά, 

επισκευές κλπ.), δεν αναμένεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά από την υφιστάμενη 

κατάσταση. 

 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση από την 

προβλεπόμενη ανάπτυξη της μαρίνας, όπως προκύπτει από την «Μελέτη Κυκλοφοριακών 

Επιπτώσεων» (βλ. Παράρτημα 16.5 της ΜΠΕ), εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει την 

υφιστάμενη στάθμη εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας στους κρίσιμους κόμβους του αστικού 

δικτύου που χρησιμοποιείται για τις διαδρομές πρόσβασης. Συνεπώς, η προκαλούμενη 

από την οδική κυκλοφορία, που σχετίζεται με την πρόσβαση στην μαρίνα, επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας με ρύπους δεν θα είναι σημαντική και δεν θα προκαλέσει αλλοίωση της 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής (όπως αυτό είναι σήμερα αλλά 

και μετά την υλοποίηση της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Αστέρα Βουλιαγμένης). 

Ταυτόχρονα η οργάνωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του συστήματος στάθμευσης 

εντός της μαρίνας, στοχεύει στον περιορισμό της οδικής κυκλοφορίας εντός της μαρίνας 

και στην ενίσχυση της κυκλοφορίας πεζή, καθώς και με ελαφρά οχήματα (golf carts), 

γεγονός που θα συμβάλει περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. 

 

– Η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των κτιριακών 

υποδομών της μαρίνας, λόγω της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα 

θέρμανσης/ψύξης, θα είναι πολύ μικρής έντασης λόγω της μικρής κλίμακας των κτιριακών 

υποδομών, αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στον σχεδιασμό των κτιρίων 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, 

ψυχρά υλικά, σκιάσεις, εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής 

διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα 

κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης). 
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Επιπλέον, λόγω της χρονικής και χωρικής κατανομής των ρύπων, της απουσίας φυσικών 

εμποδίων περιμετρικά της λιμενολεκάνης (με εξαίρεση το φυσικό πρανές στο δυτικό τμήμα 

της μαρίνας), των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, του χαμηλού σχετικά ύψους των 

κτιρίων (5,5μ και 8,5μ μόνο για το 35% της δόμησης) της μαρίνας και της κατανομής της 

δόμησης στον Τομέα 3, εκτιμάται ότι γίνεται ικανοποιητική διασπορά των παραγόμενων 

ρύπων στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής, που άλλωστε δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την καλή υφιστάμενη κατάσταση του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, η 

πιθανότητα υπέρβασης των θεσμοθετημένων οριακών τιμών που τίθενται από την ισχύουσα 

νομοθεσία (υπ’ αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 Κ.Υ.Α. περί «μέτρων για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας» σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, Φ.Ε.Κ. 

488/Β/30.03.2011) κατά τη λειτουργία της μαρίνας είναι εξαιρετικά μικρή έως ανύπαρκτη. 

 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την 

εκπομπή ρύπων λόγω της λειτουργίας της μαρίνας δεν κρίνονται σημαντικές. Εντούτοις, 

συνιστάται η εφαρμογή μέτρων (βλ. ενότητα 4) προκειμένου για τον περιορισμό στο ελάχιστο 

της επιβάρυνσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

 

 

Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις 

Φάση κατασκευής: 

Κατά την κατασκευή των έργων αναπόφευκτα θα προκληθεί εκπομπή θορύβου. 

Συγκεκριμένα, θα υπάρξει επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των 

μηχανημάτων εργοταξίου και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.  

 

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των υλικών θα μεταφερθεί δια θαλάσσης απευθείας στη θέση 

των έργων περιορίζοντας σημαντικά τις οδικές μεταφορές, η προαναφερθείσα όχληση στο 

ακουστικό περιβάλλον θα είναι μειωμένη. Εντούτοις, η μοναδική δυνατότητα πρόσβασης των 

βαρέων οχημάτων στη μαρίνα μέσω της οδού Απόλλωνος που διέρχεται από τουριστικές και 

αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, την πλαζ και το συγκρότημα του Αστέρα, θα προκαλέσει 

όχληση στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Ακουστικό 

Περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής» (βλ. Παράρτημα 16.6 της ΜΠΕ), στην πλέον 

δυσμενή περίπτωση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη 

της μαρίνας με ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου των εργοταξιακών μηχανημάτων, η 
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στάθμη του παραγόμενου θορύβου επί της οδού Απόλλωνος και συγκεκριμένα στο 

πλησιέστερο σημείο από τη θέση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών θα υπερβαίνει μεν 

το ανώτερο θεσμοθετημένο επιτρεπόμενο όριο περιβαλλοντικού θορύβου (Π.Δ. 1180/81, 

ΦΕΚ 293/Α/1981), όμως δεν θα είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός για τις εγκαταστάσεις του Αστέρα 

Βουλιαγμένης που αποτελούν την πλησιέστερη ανθρωπογενή δραστηριότητα, λόγω της 

ικανής απόστασης από αυτά. Ακόμη λιγότερο ενοχλητικός θα είναι ο εργοταξιακός θόρυβος 

στην θέση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β., που βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερη 

απόσταση. Τέλος, δεν είναι ενοχλητικός ο θόρυβος από τις κατασκευαστικές εργασίες στη 

θέση των πλησιέστερων κατοικιών της Δ.Ε. Βουλιαγμένης είναι πολύ πιο απομακρυσμένες. 

Περαιτέρω, σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί της χερσονήσου του 

Λαιμού, ότι οι λοιπές ανθρωπογενείς λειτουργίες περί τον Όρμο Βουλιαγμένης 

χαρακτηρίζονται από υφιστάμενη υψηλή στάθμη θορύβου λόγω της οδικής κυκλοφορίας στη 

Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απόστασή τους από το έργο, 

καθιστά την επιπρόσθετη ακουστική όχληση σε αυτές λόγω της λειτουργίας του εργοταξίου 

ιδιαίτερα χαμηλή.  

 

Βέβαια, η προαναφερθείσα υψηλή στάθμη θορύβου εκτιμάται ότι έχει ιδιαίτερα μειωμένες 

πιθανότητες να συμβεί καθώς στη συνήθη πρακτική της κατασκευής τέτοιων έργων δεν 

γίνεται ταυτόχρονη χρήση όλων των εργοταξιακών μηχανημάτων, αλλά ούτε αυτά 

λειτουργούν στο σύνολό τους ταυτόχρονα συγκεντρωμένα σε μία περιοχή του έργου. Πέραν 

του δεδομένου αυτού, κατά την κατασκευή των έργων θα ληφθεί μία σειρά μέτρων (βλ. 

ενότητα 4) που στοχεύει στον περιορισμό της ηχορύπανσης που παράγεται από ιδιαίτερα 

θορυβώδεις εργασίες επιτυγχάνοντας έτσι  μειωμένη αύξηση της στάθμης θορύβου κατά την 

κατασκευή. 

 

Σε ότι αφορά στην οδική μεταφορά υλικών προς και από τη μαρίνα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της «Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον κατά τη 

φάση κατασκευής», η στάθμη θορύβου στην πρόσοψη των κτιρίων που απέχουν περί τα 20 

m από τον άξονα της οδού θα υπερβαίνει το ανώτερο θεσμοθετημένο επιτρεπόμενο όριο 

περιβαλλοντικού θορύβου (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/1981). Εντούτοις, εκτιμάται ότι η 

επιβάρυνση αυτή του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής θα είναι ανεκτή, λόγω του 

ελεγχόμενου αριθμού οχημάτων μεταφοράς υλικών (ο κύριος όγκος των υλικών θα 

μεταφέρονται δια θαλάσσης), αλλά και της ελεγχόμενης συχνότητας κυκλοφορίας τους (θα 

επιδιώκεται η ομαδοποιημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτών έτσι ώστε να μην υπάρχει 

συνεχής και επαναλαμβανομένη όχληση, αλλά μεμονωμένη και όχι συχνά 

επαναλαμβανόμενη). Επιπλέον με τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά την μεταφορά υλικών 

στη θέση του έργου, όπως η αποφυγή της διέλευσης των βαρέων οχημάτων από μικρότερες 

οδούς πέραν της προκαθορισμένης διαδρομής και εκτέλεση δρομολογίων σύμφωνα με τις 
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σχετικές ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατό να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι αρνητικές 

επιπτώσεις της ηχορύπανσης που υπολογίσθηκε παραπάνω. Τέλος, όπως και στην 

περίπτωση του θορύβου από την λειτουργία του εργοταξίου, η αρνητική επίπτωση από την 

ηχορύπανση λόγω της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων είναι αντιστρέψιμη (εξαλείφεται μετά 

την ολοκλήρωση του έργου). 

 

Συνεπώς, κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των επί μέρους κατασκευαστικών εργασιών, η 

στάθμη παραγόμενου θορύβου από τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται αρκετά 

μικρότερη από την υπολογισθείσα στάθμη και σαφώς πλησιέστερα στα θεσμοθετημένα 

επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού θορύβου. 

 

Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση αυτή του ακουστικού περιβάλλοντος θα περιοριστεί στον 

χρόνο κατασκευής και θα είναι παροδική (το επίπεδο θορύβου θα αποκατασταθεί πλήρως 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής). Επίσης, η κυκλοφορία οχημάτων 

μεταφοράς υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, ενώ το ωράριο 

λειτουργίας του εργοταξίου θα τηρεί τις εκάστοτε νομοθετημένες ώρες εργασίας. 

Επιπροσθέτως, τα μέτρα που προαναφέρθηκαν αναφορικά με τον περιορισμό της 

επιβάρυνσης από την εκπομπή ρύπων θα λειτουργήσουν ευεργετικά και στην περίπτωση 

της προκαλούμενης επιβάρυνσης από το θόρυβο.  

 

Οι δονήσεις που θα προκληθούν από την κατασκευή των έργων της μαρίνας δεν θα 

επηρεάσουν την ασφάλεια των διατηρούμενων υποδομών της μαρίνας, αλλά ούτε και 

παρακείμενων άλλων υποδομών δεδομένου ότι αυτές βρίσκονται σε ικανή απόσταση. Οι 

δονήσεις αυτές επίσης δεν θα προκαλέσουν κατολισθήσεις πρανών ή πτώσεις βράχων, 

δεδομένου μάλιστα ότι οι παρεμβάσεις πλησίον των υφιστάμενων φυσικών πρανών θα 

γίνουν με την κατάλληλη μέριμνα αντιστήριξης. 

 

 

Φάση λειτουργίας: 

Γενικά, η λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα δεν αφορά σε δραστηριότητες που προκαλούν 

ενοχλητικό θόρυβο. Εντούτοις, ενδέχεται να προκληθεί μικρής έως μέτριας έντασης θόρυβος. 

Ειδικότερα: 

 

- Κατά τον πλου των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα λόγω της χαμηλής 

ταχύτητας και του τύπου των σκαφών (σύγχρονα σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους) ο 

εκπεμπόμενος θόρυβος δεν θα είναι ενοχλητικός για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι 

σύγχρονες μηχανές των σκαφών αναψυχής χαρακτηρίζονται από χαμηλού επιπέδου 

θόρυβο, ενώ η σχεδιαζόμενη μαρίνα θα εξυπηρετεί μικρό αριθμό σκαφών. 
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– Η οδική κυκλοφορία από/ προς τον τουριστικό λιμένα, που αφορά κυρίως στα Ι.Χ. 

οχήματα των χρηστών και επισκεπτών του, δεν αναμένεται να προκαλέσει επιβάρυνση 

στο υφιστάμενο ακουστικό  περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ικανού αριθμού 

θέσεων στάθμευσης σε ανταπόκριση με τις θέσεις ελλιμενισμού και τις χερσαίες χρήσεις 

της μαρίνας, καθώς και η προβλεπόμενη ενίσχυση της κυκλοφορίας πεζή, καθώς και με 

ελαφρά οχήματα (golf carts), θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση της οδικής 

κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση του θορύβου. 

 

- Οι δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη της μαρίνας που αφορούν στην εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών της και τη χρήση των κτιριακών υποδομών χαρακτηρίζονται από χαμηλές 

στάθμες θορύβου. 

 

- Η παρουσία και οι δραστηριότητες των επιβατών των σκαφών και των επισκεπτών 

εντός της μαρίνας (ανθρώπινες φωνές, μουσική κλπ.) αφορά σε χαμηλές στάθμες 

θορύβου, ανάλογες με αυτές των λοιπών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στις 

παρακείμενες εγκαταστάσεις του Λαιμού Βουλιαγμένης. 

 

Συμπερασματικά, κατά τη λειτουργία της μαρίνας ο προκαλούμενος θόρυβος δεν θα αποτελεί 

όχληση για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ούτε επιφέρει 

ουσιαστική αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου. Παρόλα αυτά είναι δυνατό να 

ληφθούν ορισμένα μέτρα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια (βλ. ενότητα 4), 

προκειμένου να περιορισθεί στο ελάχιστο η προκαλούμενη επιβάρυνση του ακουστικού 

περιβάλλοντος. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι με βάση τα ανωτέρω και δεδομένης της καλής υφιστάμενης 

κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής είναι προφανές ότι η πιθανότητα 

υπέρβασης των θεσμοθετημένων οριακών τιμών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία 

(Π.Δ. 1180/81, Φ.Ε.Κ. 293/Α/1981 και Κ.Υ.Α. 211773/27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 1367/Β/12) λόγω 

της λειτουργίας της μαρίνας είναι εξαιρετικά μικρή έως ανύπαρκτη. 

 

 

Επιπτώσεις στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον 

Οι επιπτώσεις του τουριστικού λιμένα στα ύδατα αφορούν στα επιφανειακά μόνο ύδατα και 

κυρίως τα παράκτια – θαλάσσια, καθώς λόγω της φύσης των έργων δεν επηρεάζονται τα 

υπόγεια ύδατα. 

 

Φάση κατασκευής: 
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Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων υδάτων 

κατά την κατασκευή λιμενικών έργων είναι αυτή καθεαυτή η κατασκευή τους, καθώς και 

τυχόν ύφαλες εκσκαφές για την εξασφάλιση του απαραίτητου ωφέλιμου βάθους. 

Δευτερεύουσας σημασίας πηγή επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι η 

μεταφορά στη θάλασσα, από τον άνεμο ή από τις εκπλύσεις της βροχής, σκόνης από τις 

εκτελούμενες χωματουργικές εργασίες, καθώς και υπολειμμάτων καυσίμων/ λιπαντικών από 

τα μηχανήματα και υλικών κατασκευής. Συγκεκριμένα: 

 

• Αυτή καθεαυτή η κατασκευή των λιμενικών έργων έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση της 

συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στη στήλη του νερού και κατ’ επέκταση την 

αύξηση της θολερότητας. Η επίπτωση αυτή δεν είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενώ 

παράλληλα η διαύγεια του νερού αποκαθίσταται πλήρως και σύντομα μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από αυτή 

καθεαυτή την κατασκευή των λιμενικών έργων θα είναι περιορισμένη σε έκταση (στην 

περιοχή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας και σε μικρή ακτίνα γύρω από τη θέση κάθε 

έργου) και σε διάρκεια κατά τη φάση της κατασκευής, περιορίζοντας έτσι σε σημαντικό 

βαθμό χωρικά και χρονικά την προκαλούμενη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων στη 

στήλη του νερού. 

 

• Οι ύφαλες εκσκαφές για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων συνεπάγονται 

επαναιώρηση του λεπτόκοκκου ιζήματος και γενικότερη ανάδευση του πυθμενικού υλικού, 

με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της 

οργανικής ύλης. Η αύξηση της συγκέντρωσης της οργανικής ύλης προκαλεί αύξηση του 

βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συγκέντρωση 

διαλυμένου οξυγόνου στην στήλη του νερού και το ίζημα. Η αλλοίωση αυτή της ποιότητας 

του νερού είναι προσωρινή, καθώς το αιωρούμενο πυθμενικό υλικό κατακάθεται σε 

αρκετά σύντομο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, δεδομένου 

μάλιστα ότι στην υπό μελέτη περίπτωση το πυθμενικό υλικό έχει χονδρόκοκκη σύσταση. 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 

εργασίες βυθοκόρησης θα είναι περιορισμένη σε έκταση και ένταση, δεδομένου ότι οι 

ύφαλες εκσκαφές (αν και σημαντικού όγκου) αφορούν σε σχετικά μικρή θαλάσσια έκταση 

(27 στρεμμάτων για την έδραση των λιμενικών έργων και 27 στρεμμάτων για τις 

βυθοκορήσεις εξασφάλισης του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους) εντός της θαλάσσιας ζώνης 

της μαρίνας και προ του ήδη λιμενοποιημένου μετώπου της μαρίνας  και σε μεγάλα βάθη. 

Συνεπώς, η προαναφερθείσα περιορισμένη χωρική εξάπλωση των βυθοκορήσεων και η 
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βραχώδης σύσταση του πυθμένα στη θέση αυτή, σε συνδυασμό και με τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάχυσης του αιωρούμενου υλικού σε 

παρακείμενες θαλάσσιες εκτάσεις (βλ. ενότητα 4), συμβάλλει ουσιαστικά στην καθοριστική 

μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις κατασκευαστικές εργασίες. 

 

Ωστόσο, δεδομένης της μέτριας οικολογικής και καλής χημικής κατάστασης (συνολικά 

μέτριας ποιότητας των νερών) του παράκτιου υδατικού συστήματος «Έσω (Κεντρικού) 

Σαρωνικού Κόλπου», όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ιδιαίτερων μέτρων 

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε αφενός να περιορισθούν στο ελάχιστο 

δυνατό οι (αναπόφευκτες) επιπτώσεις στην περιοχή των ύφαλων εκσκαφών και αφετέρου 

να αποτραπεί η επέκταση των επιπτώσεων αυτών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τα 

μέτρα αυτά που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα - από την επιλογή της μεθόδου εκσκαφής 

και τη χρήση μέσων περιορισμού της ρύπανσης έως την ασφαλή διάθεση της 

πλεονάζουσας ποσότητας των προϊόντων της βυθοκόρησης - περιγράφονται στην 

ενότητα 4. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό για την διατήρηση της καλής χημικής κατάστασης 

των θαλάσσιων υδάτων είναι το γεγονός ότι το πυθμενικό υλικό στη θέση των έργων δεν 

αναμένεται να έχει προβλήματα χημικής ή τοξικής ρύπανσης, και επομένως με την 

επαναιώρησή του δε θα επιβαρυνθούν τα νερά με φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή 

βιολογικό φορτίο). 

 

• Όσον αφορά σε ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων από τα κατασκευαστικά 

μηχανήματα ή σε ατυχηματική απόπλυση υπολειμμάτων των υλικών κατασκευής, 

ενδέχεται να υπάρξουν μικροπροβλήματα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής. Εντούτοις, 

εκτιμάται ότι στην υπό μελέτη περίπτωση αυτά τα κρούσματα ατυχηματικής ρύπανσης 

αφορούν σε μικροποσότητες ρυπαντών και δε θα έχουν ουσιαστική αρνητική επίπτωση 

στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή των υπό μελέτη έργων θα προκαλέσει αναπόφευκτα 

επιβάρυνση στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία όμως θα είναι 

περιορισμένης χρονικής και χωρικής έκτασης, ενώ είναι δυνατόν να περιοριστεί περαιτέρω 

με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η ποιότητα του θαλάσσιου νερού θα αποκατασταθεί 

πλήρως σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών 

εργασιών. 

 

Όσον αφορά στην προτεινόμενη θαλάσσια διάθεση της περίσσειας υλικών βυθοκόρησης 

(δεδομένου ότι τμήμα των βυθοκορημάτων θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων της 

μαρίνας, τα οποία θα αφορούν σε περιορισμένη ποσότητα (περί τα 65.000m3), 

επισημαίνονται τα εξής: 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

56 

 

 

• Η θαλάσσια διάθεση των υλικών αυτών αναπόφευκτα επιβαρύνει το θαλάσσιο 

περιβάλλον. Η επιβάρυνση αυτή αφορά κυρίως στη θέση διάθεσης και εξασθενεί ακτινωτά 

γύρω από αυτή. Συγκεκριμένα, με την διάθεση των βυθοκορημάτων αυξάνεται προσωρινά 

η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικής ύλης στη στήλη του νερού. 

Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση της συγκέντρωσης της οργανικής ύλης προκαλεί 

αύξηση του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στην στήλη του νερού και το ίζημα, με προφανείς 

αρνητικές επιπτώσεις για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή διάθεσης. Η 

αλλοίωση αυτή της ποιότητας του νερού είναι προσωρινή, καθώς η διαύγεια της στήλης 

του νερού αποκαθίσταται σταδιακά με την καθίζηση των βυθοκορημάτων. 

 

• Επιπροσθέτως, με την απόθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων καταστρέφονται μεν 

προσωρινά οι βενθικοί και λοιποί θαλάσσιοι οργανισμοί που ζουν στον πυθμένα (όχι 

όμως τα ψάρια και τα αρθρόποδα που μπορούν να κινούνται γρήγορα), ωστόσο μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το νέο πυθμενικό στρώμα 

επαναποικίζεται και δημιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναμη με την αρχικά 

καταστραφείσα. Συνεπώς, η θαλάσσια διάθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων δε 

δημιουργεί ανεπανόρθωτα οικολογικά προβλήματα. 

 

• Η θαλάσσια διάθεση των βυθοκορημάτων προτείνεται να γίνει στα εξωτερικά ύδατα του 

Σαρωνικού Κόλπου, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και σε βάθος -120m. Με τον 

τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιβάρυνση την υποπαράλιας ζώνης και σημαντικών 

παράκτιων οικοσυστημάτων (όπως στην περίπτωση της παρουσίας του οικοτόπου 

προτεραιότητας λιβαδιών Ποσειδωνίας). 

 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η διάθεση των βυθοκορημάτων θα προκαλέσει τοπική 

αλλοίωση της ποιότητας του νερού στην περιοχή διάθεσης και για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα (έως ότου καθιζάνει το σύνολο των βυθοκορημάτων) λόγω της χονδρόκοκκης 

σύστασής τους. Οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την αλλοίωση αυτή θα είναι 

αντιστρέψιμες. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την «Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων από 

την υλοποίηση των νέων έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης στα Υδάτινα Συστήματα στα 

πλαίσια των προβλέψεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» που διενεργήθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας Μ.Π.Ε. (βλ. Παράρτημα 16.7 της ΜΠΕ), τόσο η κατασκευή των νέων έργων της 

μαρίνας, όσο και η θαλάσσια διάθεση της περίσσειας βυθοκορημάτων που θα παραχθούν 

από την κατασκευή τους, θα επιφέρουν στα παράκτια υδατικά συστήματα ήπια τροποποίηση 
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(ουσιαστικά θα παραμείνουν σε σχεδόν φυσική κατάσταση έπειτα από την υλοποίηση του 

έργου) που δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα των ΥΣ να πετύχουν την «καλή 

κατάσταση» στα πλαίσια των στόχων που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.  

 

 

Φάση λειτουργίας: 

Η λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να επηρεάσει δυσμενώς το θαλάσσιο 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής με δύο κυρίως τρόπους: 

 

- τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της ανανέωσης των νερών του τουριστικού λιμένα, 

που μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού και μείωση του 

διαλυμένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και 

- μια σειρά δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Είναι έτσι δυνατό να προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και των 

ιζημάτων και κατ' επέκταση να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για το θαλάσσιο 

οικοσύστημα, αλλά ακόμη και για την ευχάριστη παραμονή των επιβαινόντων στα σκάφη και 

των επισκεπτών του τουριστικού λιμένα (αντιαισθητική εικόνα λιμενολεκάνης, άσχημη οσμή 

κλπ.). 

 

Στην περίπτωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, η διάταξη των λιμενικών έργων επιτρέπει την 

ανανέωση των υδάτων των δύο λιμενολεκανών και κατ’ επέκταση τη διατήρηση της 

ποιότητας τους. Ακόμη, τα ικανά βάθη στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης συντελούν στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των υδάτων συμβάλλοντας έτσι στην ανανέωση τους. Έτσι, ακόμη και 

κατά την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο, οπότε παρατηρείται στρωμάτωση των νερών και 

μικρότερη ανανέωση των υδάτων, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργηθούν τοπικά φαινόμενα 

ευτροφισμού (αυξημένα επίπεδα θρεπτικών αλάτων, περιορισμένη συγκέντρωση διαλυμένου 

οξυγόνου) ή ανοξικές συνθήκες στην περιοχή της μαρίνας. 

 

Συνεπώς, η λειτουργία του τουριστικού λιμένα δεν πρόκειται να επιδεινώσει τη σημερινή 

εικόνα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής όσον αφορά στην κυκλοφορία και την ανανέωση 

των υδάτων. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες καταστάσεις/ δραστηριότητες ατυχηματικού – 

περιστασιακού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση των υδάτων, καθώς και 

οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον: 
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• Η ατυχηματική απόρριψη λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα μπορεί να 

προκαλέσει οργανική ρύπανση. Ο εμπλουτισμός των νερών με οργανική ύλη και 

θρεπτικά άλατα μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα θαλάσσιου ευτροφισμού, όπως 

αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας, αύξηση του απαιτούμενου για τις 

βιοχημικές διαδικασίες οξυγόνου (BOD), καθώς και ανάπτυξη βακτηρίων ή άλλων 

μικροοργανισμών. 

 

• Η πιθανή ατυχηματική διαρροή από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, 

λιπαντικών και σεντινόνερων, καθώς και διαρροή καυσίμων από το σταθμό 

ανεφοδιασμού, αποτελεί σοβαρή αιτία υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

καθώς προκαλεί ρύπανση από πετρελαιοειδή ή άλλες χημικές ενώσεις. Τα 

πετρελαιοειδή δημιουργούν στην επιφάνεια της θάλασσας ένα λεπτό στρώμα ("φιλμ"), το 

οποίο παρεμποδίζει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη διάχυση του οξυγόνου. 

Η μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου. 

Παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις έχει η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από εκτεταμένη 

διαρροή καυσίμων. 

 

• Η ατυχηματική απόρριψη στερεών αποβλήτων στη θάλασσα (marine debris), αποτελεί 

πρόβλημα τόσο αισθητικής υποβάθμισης του θαλάσσιου χώρου του τουριστικού λιμένα, 

όσο και υποβάθμισης της ποιότητας των νερών. 

 

• Η χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων στα σκάφη αναψυχής, και ειδικά αυτών που 

περιέχουν ενώσεις κασσιτέρου (Tributyltin, TBT), προκαλεί αύξηση των επιπέδων 

τοξικότητας στο θαλάσσιο νερό, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για την θαλάσσια 

ζωή. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα μικρότερου μεγέθους σκάφη αναψυχής η χρήση 

αυτών των ουσιών έχει πλέον απαγορευτεί. 

 

• Η μηχανική ανάδευση του πυθμένα από τις έλικες και τις άγκυρες των σκαφών έχει σαν 

συνέπεια την φθορά των επιβενθικών εδραίων οργανισμών και την παράσυρση των 

αμμωδών και ιλυωδών στοιχείων του πυθμένα. Η επίπτωση αυτή είναι ωστόσο τοπικού 

χαρακτήρα και δε συνεπάγεται συνολική υποβάθμιση της βενθικής βιοκοινότητας. 

Επιπροσθέτως, λόγω των προβλεπόμενων μόνιμων αγκυροβολίων για την πρόσδεση 

των σκαφών, τα σκάφη δε θα χρησιμοποιούν άγκυρα στο χώρο της μαρίνας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή σχετικά δυναμικότητα του τουριστικού λιμένα σε συνδυασμό 

με τον περιστασιακό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων αυτών (που άλλωστε αφορούν σε 

μικροποσότητες ρυπαντών), τα παραπάνω πιθανά προβλήματα ρύπανσης του θαλάσσιου 

νερού και των ιζημάτων θα είναι αποσπασματικού χαρακτήρα και μικρής έντασης και κατ’ 
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επέκταση εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Επιπροσθέτως, τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων (βλ. ενότητα 4), η αυστηρή τήρηση των οποίων θα έχει σαν 

αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για το 

θαλάσσιο περιβάλλον από τη λειτουργία της μαρίνας. 

 

Σημειώνεται ότι, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης θα λειτουργεί εγκατάσταση παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων από τα σκάφη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό 

ο κίνδυνος ρύπανσης από ορισμένες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες στο χώρο 

της μαρίνας. Επίσης, στον τουριστικό λιμένα θα εφαρμοστεί Σχέδιο Παραλαβής και 

Διαχείρισης Αποβλήτων από τα σκάφη με ευθύνη του φορέα του έργου, συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στον περιορισμό του κίνδυνου ρύπανσης από ορισμένες από τις 

προαναφερθείσες δραστηριότητες στο χώρο του λιμένα. 
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4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα ενότητα προτείνονται μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση των 

σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία 

της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα περιγράφονται αναλυτικά τα πρόσθετα μέτρα 

(πέραν εκείνων που έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό των έργων) τα οποία στοχεύουν:  

 

1) στην πρόληψη – αποφυγή των επιπτώσεων, 

2) στη μείωση – ελαχιστοποίηση της έντασης και έκτασης των επιπτώσεων και 

3) στην αποκατάσταση των επιπτώσεων. 

 

Ακόμη, τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν σε όλες τις φάσεις του έργου/ δραστηριότητας 

(σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και τυχόν παύσης λειτουργίας). 

 

 

Φάση σχεδιασμού: 

 

✓ Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου 

και γενικότερα διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης, θα πρέπει να παράγει ένα υψηλής 

ποιότητας και αισθητικής περιβάλλον που να αναβαθμίζει την εικόνα και την 

ελκυστικότητα της περιοχής.  

✓ Θα γίνεται εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στον σχεδιασμό των κτιρίων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, ψυχρά 

υλικά, σκιάσεις, εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής 

διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα 

κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης). 

 

✓ Στο χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα, να προβλεφθεί επαρκής χώρος για τους 

κάδους συγκέντρωσης των απορριμμάτων, καθώς και για τα δοχεία συλλογής των 

στερεών και υγρών αποβλήτων/ καταλοίπων των σκαφών. 

 

✓ Αναφορικά με τις φυτοτεχνικές παρεμβάσεις: 

 

– Πραγματοποίηση φυτοτεχνικών επεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και 

ενίσχυση του παράκτιου οικοσυστήματος χαλέπιου πεύκης και φρυγανομακκίας 

στους τομείς 1 & 2 καθώς και η ανασύστασή του στην περιοχή του τομέα 3.  
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– Αυστηρή εφαρμογή των κατευθύνσεων σχεδιασμού και προστασίας 

περιβάλλοντος του από 06.06.2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 320/Δ/2019). Ειδικότερα:  

− Τα είδη φυτών στους χώρους πρασίνου της μαρίνας να αντιπροσωπεύουν την 

χλωρίδα των παράκτιων ζωνών της Αττικής, ενώ η μίξη τους να 

προσομοιάζει κατά το δυνατόν με τις τοπικές φυτοκοινωνίες. 

− Να ενισχυθούν χωρικά οι διαπλάσεις αείφυλλων σκληρόφυλλων (μακκίας) και 

φρυγάνων με στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού βιοποικιλότητας. 

− Η ενοποίηση των ζωνών πρασίνου ώστε να λειτουργήσουν σαν ενιαίο 

οικοσύστημα που θα συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση της 

βιοποικιλότητας. 

− Η διατήρηση υφιστάμενων μεγάλων και υγειών δένδρων, είτε στη σημερινή 

τους θέση είτε με τη μεταφύτευσή τους σε άλλη καταλληλότερη. Σε 

ειδικές περιπτώσεις που η κοπή των δένδρων καθίσταται αναγκαία 

πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των αφαιρούμενων δένδρων με 

ισάριθμα, αντίστοιχου κατά το δυνατόν μεγέθους και είδους εντός της 

χερσαίας ζώνης. 

− Η αποφυγή εισαγωγής και φύτευσης αλλόχθονων ειδών καθώς και η 

απομάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών, όπου σήμερα 

παρατηρούνται, προς ενίσχυση του χαρακτήρα, της δομής και της υγείας 

των τοπικών φυτοκοινωνιών. 

− Ο περιορισμός ή και η ολική αφαίρεση των επιφανειών χλοοτάπητα. 

− Η επιλογή φυτών με χαμηλές απαιτήσεις σε άρδευση καθώς και σε χρήση 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

– Όσον αφορά τους αναμορφωμένους χώρους πρασίνου του Τομέα 3, να 

χρησιμοποιηθούν κυρίως ιθαγενή φυτά των παράκτιων ζωνών της Αττικής. Οι 

νέες φυτεύσεις ωστόσο, δύναται να εμπλουτιστούν και με μεσογειακά 

καλλωπιστικά ή και ξενικά φυτά εφόσον αυτό κρίνεται αισθητικά απαραίτητο και 

τα επιλεγμένα είδη συνδυάζονται αρμονικά από οικολογική και αισθητική πλευρά 

με τα ιθαγενή είδη των παράκτιων ζωνών της Αττικής. 
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Φάση κατασκευής: 

 

✓ Θα πρέπει να γίνει χρονικός προγραμματισμός των έργων και κατά το δυνατό σύντομη 

ολοκλήρωσή τους. 

 

✓ Η θέση του εργοταξιακού χώρου θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα και να οργανωθεί 

άρτια. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται τα παρακάτω: 

− Να καλύπτονται τα φορτηγά αυτοκίνητα. Να γίνεται διαβροχή των λεπτόκοκκων 

υλικών στο χώρο  φορτοεκφόρτωσης. 

– Να γίνεται συνεχής διαβροχή των χώρων εργασιών, καθώς και κάλυψη των 

αποθηκευμένων υλικών (ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο). 

– Να γίνεται γρήγορη αποκομιδή των κατασκευαστικών υλικών ώστε να περιορίζεται ο 

χρόνος που τα υλικά είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες (π.χ. άνεμο). 

– Να υπάρξει κατάλληλη διευθέτηση της κυκλοφορίας των μηχανημάτων και των 

βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών (κίνηση κατά το δυνατό σε οδούς που 

προκαλείται η μικρότερη δυνατή όχληση κλπ.). 

– Να γίνεται χρήση μόνο σύγχρονων τύπων μηχανημάτων για περιορισμό της 

ηχορύπανσης από τη λειτουργία τους, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις 

τις νομοθεσίας «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον 

από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 

37393/2028/2003, Φ.Ε.Κ. 1418/Β/2003, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ 

αριθμ. Η.Π. 9272/471/2007, Φ.Ε.Κ. 286/Β/2007) και να φέρουν τη σήμανση CE 

συμμόρφωσης που προβλέπεται από την ανωτέρω νομοθεσία. 

– Ο εργοταξιακός χώρος να είναι οργανωμένος και να καθαρίζεται τακτικά.  

– Να υπάρχουν κατάλληλα δοχεία/ κάδοι για τη συλλογή των στερεών και υγρών 

αποβλήτων που θα παράγονται από τις κατασκευαστικές εργασίες (συσκευασίες 

δομικών υλικών, καύσιμα, λιπαντικά κλπ.). 

 

✓ Κατά την εκτέλεση ιδιαίτερα θορυβωδών εργασιών σε τμήματα των Ο.Τ. 1 και 2, 

συνιστάται η τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του 

έργου, προκειμένου να περιορισθεί η όχληση των εργαζομένων και επισκεπτών της 

γύρω περιοχής.  

 

Σε θέσεις εκτέλεσης εξαιρετικά θορυβωδών εργασιών γύρω από μεμονωμένες 

σημειακές πηγές θορύβου (όπως τα πνευματικά τρυπάνια), θα πρέπει να εξετασθεί το 

ενδεχόμενο τοπικής αντιθορυβικής επέμβασης με τη μορφή κινητών περιφραγμάτων 

ανοικτής πρόσοψης με εσωτερική ηχοαπορρόφηση. 
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✓ Οι παρεμβάσεις πλησίον των υφιστάμενων φυσικών πρανών θα γίνονται με την 

κατάλληλη μέριμνα αντιστήριξης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιπτώσεις από τις 

προκαλούμενες δονήσεις. 

 

✓ Κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και κατεδαφίσεων κτιρίων στη χερσαία 

ζώνη, θα γίνεται διαβροχή των παρακείμενων εκτάσεων πρασίνου των Τομέων 1 και 2, 

προκειμένου να απομακρύνεται η σκόνη από το φύλλωμα των φυτών. 

 

✓ Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων 

που θα προκύπτουν να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

✓ Οι χερσαίοι χώροι όπου θα εκτελούνται έργα να σημανθούν κατάλληλα και να 

οριοθετούνται έτσι ώστε να αποτρέπουν την είσοδο του κοινού σε αυτούς. 

 

✓ Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας για εργοταξιακούς χώρους που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία, και των προβλεπόμενων από το Σχέδιο και το 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

 

✓ Θα πρέπει κατά την κατασκευή τους τα λιμενικά έργα να φωτοσημανθούν προσωρινά 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων για την αποφυγή ναυτικού 

ατυχήματος. Η προσωρινή αυτή φωτοσήμανση πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί 

και στην περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών και μέχρι την εγκατάσταση 

και λειτουργία της οριστικής φωτοσήμανσής τους. 

 

✓ Να τηρηθούν οι προβλέψεις του Γ.Ε.Ν. για τις περιπτώσεις εκτέλεσης λιμενικών έργων, 

όπως έγκαιρη ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας για την έναρξη και το πέρας 

των εργασιών, διαβίβαση στην ίδια υπηρεσία λεπτομερούς οριζοντιογραφίας και 

βυθομετρικού διαγράμματος μετά την ολοκλήρωση των έργων για την ενημέρωση των 

χαρτών. 

 

✓ Πριν την κατασκευή, θα πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες 

Εφορείες Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του άρθρου 4 

εδάφιο 1ζ του από 06.06.2019 Π.Δ. αναφορικά με την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

✓ Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων 

υποδομών να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται 

η ικανοποιητική λειτουργία τους. 

 

✓ Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από: 
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– από τα προϊόντα των ύφαλων εκσκαφών και τις καθαιρέσεις υφιστάμενων λιμενικών 

έργων, ύστερα από έλεγχο πληρότητας των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 

–  νομίμως λειτουργούντα λατομεία,  

– πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών), 

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

αδειοδότηση, και 

– άλλη νόμιμη πηγή.  

Απαγορεύεται η αυθαίρετη λήψη αμμοχάλικου και αδρανών από κοίτες ρεµάτων ή 

χείμαρρων. 

 

✓ Τα υλικά κατασκευής των έργων (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής κλπ.) θα 

πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και 

άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (όπως ενώσεις που 

περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνθρακες κλπ.). 

 

✓ Απαγορεύεται η απόρριψη στην περιοχή του έργου των ποσοτήτων σκυροδέματος που 

πλεονάζουν από τα οχήματα μεταφοράς και ανάμειξης σκυροδέματος. Η διαχείριση 

των περισσευμάτων από τα οχήματα αυτά και το πλύσιμό τους να γίνεται στο 

συγκρότημα που θα προμηθεύει το σκυρόδεμα. 

 

✓ Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για το 

προσωπικό του Αναδόχου κατασκευής, οι οποίες θα απομακρυνθούν μετά την 

ολοκλήρωσή της. 

 

✓ Απαγορεύεται η απόρριψη στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της περιοχής του έργου 

αποβλήτων, καυσίμων και λιπαντικών. 

 

✓ Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται από τον Ανάδοχο 

κατασκευής όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης 

της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την 

αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (Φ.Ε.Κ. 319/Α/1977), όπως 

κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 55/98 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/1998). 

 

✓ Θα πρέπει να γίνεται η επιλογή κατάλληλων χρονικών περιόδων για την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών. 

 

✓ Τα προϊόντα βυθοκορήσεων από την κατασκευή των έργων της μαρίνας, εφ’ όσον από 

τη γεωτεχνική μελέτη και έρευνα που θα εκπονηθεί στα πλαίσια των οριστικών μελετών 
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του έργου επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του 

έργου και συγκεκριμένα για τις απαιτούμενες επιχώσεις, καθώς και για τα αδρανή υλικά 

που απαιτούνται για τα λιμενικά έργα κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο 

εξοπλισμό (ειδικότερα τα βραχώδη υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λιθορριπές 

έδρασης, αλλά και για την πλήρωση των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων, ύστερα από 

έλεγχο του ατομικού βάρους των θραυσμάτων). Επιπροσθέτως, εάν από την εν λόγω 

μελέτη προκύψει ότι το υλικό βυθοκόρησης περιέχει και άμμο, τότε θα διερευνηθεί η 

δυνατότητα αξιοποίησής του υλικού αυτού για τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης 

παραλιακής διαμόρφωσης που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της μαρίνας εντός των ορίων 

αυτής. 

 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα βυθοκορήσεων μπορούν να μεταφέρονται και να διατίθενται 

σε κατάλληλη θαλάσσια περιοχή σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και σε 

απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη του 1 ν.μ. Σημειώνεται ότι η διάθεση των 

βυθοκορημάτων στη θάλασσα θα γίνεται μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου 

εργαστηρίου (Πανεπιστημίου κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν 

είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και ύστερα από σχετική άδεια της οικείας 

Λιµενικής Αρχής. 

 

✓ Για τη βυθοκόρηση να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της μηχανικής εκσκαφής και πιο 

συγκεκριμένα η χρήση βυθοκόρου δίθυρης αρπάγης με την οποία επιτυγχάνεται 

μειωμένη θολερότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Απαγορεύεται η χρήση 

εκρηκτικών κατά την εκσκαφή του πυθμένα. 

 

✓ Κατά την εκτέλεση εργασιών βυθοκόρησης να γίνει χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για 

τη συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών (ειδικά πλωτά φράγματα - debris 

containment booms, siltation curtains κλπ.), ώστε να μην επηρεάζεται από τη 

βυθοκόρηση η ποιότητα και η διαφάνεια του νερού σε μεγάλη απόσταση, αλλά και να 

μην επικάθονται στερεά υλικά σε μεγάλη έκταση του πυθμένα.  

 

✓ Τα υλικά καθαίρεσης των λιμενικών έργων θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των 

έργων ως εξής: 

– επαναχρησιμοποίηση των φυσικών ογκολίθων της σημερινής θωράκισης του 

προσήνεμου μώλου, στην εσωτερική στρώση της νέας θωράκισης του προσήνεμου 

μώλου, 

– αξιοποίηση των υλικών από την εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του 

υφιστάμενου προσήνεμου μώλου ως υλικά λιθορριπών ύστερα από έλεγχο του 

ατομικού βάρους των θραυσμάτων και κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο 

εξοπλισμό, 
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– αξιοποίηση των υλικών καθαίρεσης των ανωδομών και των ογκολίθων των 

καθαιρούμενων κρηπιδωμάτων είτε στις επιχώσεις για τη διαμόρφωση του χερσαίου 

χώρου είτε ως υλικά πλήρωσης των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (ύστερα από 

έλεγχο καταλληλότητας) κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό. 

 

✓ Θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων χερσαίων 

εκσκαφών για την κατασκευή των νέων έργων.  

 

✓ Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει, με μέριμνα του 

ανάδοχου κατασκευής, να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα των προϊόντων 

εκσκαφής και των υλικών κατασκευής. Επίσης, με το πέρας της κατασκευής, κάθε 

είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) θα πρέπει να 

απομακρύνεται και ο χώρος ο οποίος καταλάμβανε να αποκατασταθεί. 

 

 

Φάση λειτουργίας: 

 

✓ Η Μαρίνα Βουλιαγμένης οφείλει να είναι εφοδιασμένο µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

μέσα και εξοπλισµό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας 

από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) 

που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή. Επίσης, ο φορέας διαχείρισης του 

τουριστικού λιμένα θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» 

(Contingency Plan) για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από 

τη συνήθη λειτουργία του, συμβατό µε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της 

Λιµενικής Αρχής κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.2252/1994 - Φ.Ε.Κ. 

192/Α/18-11-94, Ν.3100 - Φ.Ε.Κ. 20/Α/29.01.03 και Π.Δ. 11 - Φ.Ε.Κ. 6/Α/21.01.2002). 

Το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της 

θάλασσας από τη συνήθη λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης βρίσκεται σε ισχύ από 

το 2013, έχει κατατεθεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και εφαρμόζεται. 

 

✓ Ο φορέας διαχείρισης του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για τη σύνταξη και αυστηρή 

εφαρμογή του «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης. Το εν λόγω Σχέδιο θα πρέπει να καταρτιστεί και να εγκριθεί αρμοδίως 

κατά τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα. 

 

✓ Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων από τα σκάφη στη θάλασσα, 

καθώς και η χρήση των τουαλετών των σκαφών που δε διαθέτουν δεξαμενές 

κατακράτησης. 
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✓ Θα πρέπει να τοποθετηθεί επαρκής αριθμός κάδων απορριμμάτων κατάλληλου 

μεγέθους και τύπου στο χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα. Επίσης, με μέριµνα του 

φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκέντρωση 

και αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους και η εν γένει ευπρέπεια του 

χώρου. Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος ανακύκλωσης των 

στερεών αποβλήτων. 

 

✓ Το σύνολο των υποδομών του τουριστικού λιμένα θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, και να συντηρούνται τακτικά. Επίσης, να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας 

και υγιεινής. 

 

✓ Να γίνεται αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων σχετικά με την οργάνωση της οδικής 

κυκλοφορίας και στάθμευσης στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης του τουριστικού 

λιμένα. 

 

✓ Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού. 

 

✓ Οι υποδομές του τουριστικού λιμένα να διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας εν 

ισχύ. Ο φορέας διαχείρισης του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 

αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

✓ Να γίνεται ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών του τουριστικού λιμένα για τις 

συνθήκες ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αναλυτικές οδηγίες πρέπει 

να δίνονται για τον έκπλου και είσπλου των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο του 

τουριστικού λιμένα, σε συνδυασμό βέβαια με κατάλληλη σήμανση και φωτοσήμανση 

σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υπηρεσία Φάρων. 

 

 

Σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης: 

 

✓ Να εφαρμοστεί από τον φορέα διαχείρισης του έργου το πρόγραμμα παρακολούθησης 

(monitoring) που παρατίθεται στην Ενότητα 11.2 της Μ.Π.Ε. Εφόσον από το 

πρόγραμμα παρακολούθησης προκύψει ότι από τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα 

έχει επέλθει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί στην 

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προς έγκριση φάκελος με προτεινόμενα μέτρα για την 

αντιμετώπιση του ανακύψαντος προβλήματος. 
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5. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

Πέρα από την ανάπτυξη του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, από την κατασκευή και 

λειτουργία των υπό εξέταση έργων μαρίνας θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη, όπως: 

 

• Η κατασκευή του έργου θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον της περιοχής, που σχετίζεται με τη δαπάνη για την κατασκευή των έργων του 

τουριστικού λιμένα, η οποία παρόλο που ένα μέρος της δε θα απορροφηθεί από την 

τοπική οικονομία, αναμένεται να συμβάλει στην οικονομία της περιοχής, καθώς θα 

κινητοποιήσει τα σχετιζόμενα με την κατασκευή επαγγέλματα και θα δημιουργήσει θέσεις 

απασχόλησης. 

 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει έμμεσα στη δημιουργία περιορισμένου αριθμού 

νέων θέσεων εργασίας στο τομέα του τουρισμού αλλά και σε επαγγέλματα που 

σχετίζονται με αυτόν (τροφοδοσία σκαφών, εμπόριο ναυτιλιακού εξοπλισμού, εστίαση 

κλπ.). 

 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την 

ενίσχυση του τουρισμού που θα επέλθει από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και 

ως εκ τούτου τη βελτίωση του επιπέδου του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, αλλά και 

στην τουριστική προβολή τόσο της Βουλιαγμένης όσο και της ευρύτερης μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας και κατ’ επέκταση στην οικονομική βιωσιμότητα του τουριστικού 

τομέα. 

• Οι υποδομές τουρισμού και αναψυχής της περιοχής (η σχεδιαζόμενη Μαρίνα 

Βουλιαγμένης, το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης, οι οργανωμένες 

πλαζ, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Β., ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων 

Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Κ.Β. και οι λοιπές μικρής κλίμακας υποδομές αναψυχής) θα 

λειτουργούν, όπως και σήμερα, συνολικά ως ένας πόλος τουρισμού και αναψυχής 

υψηλού επιπέδου, προσφέροντας μία ευρεία επιλογή δραστηριοτήτων αναψυχής που 

σχετίζονται με το παράκτιο χώρο και τη θάλασσα. Στα πλαίσια αυτά η προβλεπόμενη 

ανάπτυξη της Μαρίνας Βουλιαγμένης, θα ενισχύσει τις ανωτέρω δυνατότητες αναψυχής 

και τη διέξοδο των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής προς τη θάλασσα. 
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6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

6.1. Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων 

Ο σχεδιασμός της προτεινόμενης αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της Μαρίνας 

Βουλιαγμένης πραγματοποιείται στα πλαίσια και κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του από 

06.06.2019 Π.Δ. έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 

320/Δ/13.06.2019) και αποσκοπεί τόσο στην άρτια λειτουργία της μαρίνας όσο και στην 

αρμονική ένταξη της στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, οι εξεταζόμενες 

εναλλακτικές λύσεις σχεδιάστηκαν στα πλαίσια των προβλέψεων του από 06.06.2019 Π.Δ. 

όσον αφορά στα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, των επιτρεπόμενων 

χρήσεων γης και των όρων δόμησης και των κατευθύνσεων σχεδιασμού.  

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αξιολογούνται συγκριτικά οι δυνατές εναλλακτικές 

λύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του τουριστικού λιμένα, καθώς και η μηδενική λύση 

(δηλαδή η μη υλοποίηση νέων έργων). 

6.1.1. Μηδενική λύση 

Η μηδενική λύση αφορά στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις 

υποδομές και τη λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης και κατ’ επέκταση στη συνέχιση της 

εν λόγω δραστηριότητας χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση. Είναι προφανές ότι στη 

μηδενική λύση, το ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν παραμένει 

ανεπηρέαστο και κατ’ επέκταση δεν παραμένει υποχρεωτικά αμετάβλητο. 

 

Συγκεκριμένα, η μηδενική λύση εξετάζει την μελλοντική εξέλιξη της Μαρίνας Βουλιαγμένης, 

εφ’ όσον διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση των υποδομών και της λειτουργίας της 

θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης της, η οποία αντιστοιχεί στα δεδομένα μίας άλλης εποχής. 

Στα πλαίσια αυτά δεδομένη είναι η αδυναμία προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα 

μεγάλα πολυτελή σκάφη (super-  και mega-yacht) και στους επιβαίνοντες σε αυτά, καθώς και 

η αδυναμία δημιουργίας ενός σύγχρονου παράκτιου πόλου τουρισμού και αναψυχής, όπως 

είναι διεθνώς η τάση στους τουριστικούς λιμένες. 

 

Ειδικότερα, στη μηδενική λύση, λόγω των πεπαλαιωμένων και ανεπαρκών για τα σύγχρονα 

δεδομένα υποδομών της χερσαίας ζώνης (κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης 

κλπ.), αλλά και της ξεπερασμένης χωρικής οργάνωσης, η Μαρίνα Βουλιαγμένης αδυνατεί να 

καλύψει τις ανάγκες μίας σύγχρονης μαρίνας και να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις 
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των ιδιοκτητών και επιβαινόντων σε πολυτελείς θαλαμηγούς (super-  και mega-yacht). 

Επιπροσθέτως, στη μηδενική λύση, η χερσαία ζώνη της μαρίνας αδυνατεί να υποστηρίξει 

δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής που θα προσελκύσουν υψηλού επιπέδου 

επισκέπτες. 

 

Ακόμη, λόγω της ανεπάρκειας και της παλαιότητας των λιμενικών υποδομών, της 

περιορισμένης δυναμικότητας, καθώς και του περιορισμού στο μέγεθος των σκαφών 

θαλαμηγών που δύνανται να εισπλεύσουν σε αυτή, η μαρίνα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

τάσεις της αγοράς για περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού όλο και μεγαλύτερου μεγέθους 

σκαφών (super-  και mega-yacht) σε σύγχρονες υποδομές (βλ. ενότητα 1.5.1). 

 

Όσον αφορά στην υφιστάμενη οργάνωση της θαλάσσιας ζώνης, το περιορισμένο άνοιγμα 

της εισόδου της μαρίνας (λόγω των βραχωδών σχηματισμών που υφίστανται στο άκρο του 

υπήνεμου και του προσήνεμου μώλου) σε συνδυασμό με τη διάταξη του προσήνεμου μώλου 

αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες περιορισμού της δυναμικότητας της μαρίνας, 

αλλά και του μέγιστου μεγέθους σκάφους που δύναται να εξυπηρετηθεί εντός της 

υφιστάμενης λιμενολεκάνης. 

 

Επιπροσθέτως, στη μηδενική λύση πέραν του σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στα 

δεδομένα μίας άλλης εποχής και της παλαιότητας των λιμενικών υποδομών, η θαλάσσια 

ζώνη της μαρίνας αντιμετωπίζει και τα ακόλουθα βασικά λειτουργικά προβλήματα: 

 

- Η υφιστάμενη θωράκιση του προσήνεμου μώλου είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα να μην 

παρέχεται ικανή προστασία στη λιμενολεκάνη από την έντονη κυματική δράση που 

παρατηρείται στην περιοχή (δεδομένου ότι η περιοχή είναι εκτεθειμένη στου κυματισμούς 

του νότιου τομέα). Συνεπώς, όχι μόνο δεν είναι ευχάριστες οι συνθήκες για τους 

επιβαίνοντες στα σκάφη κατά την παραμονή τους στη μαρίνα λόγω της διαβροχής τους 

από τα κύματα, αλλά τίθεται και θέμα ασφαλείας των ελλιμενιζόμενων σκαφών. 

- Τα ωφέλιμα βάθη στο εσωτερικό της μαρίνας είναι κατά τόπους ακατάλληλα, με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται ο αριθμός των μεγάλων σκαφών αναψυχής (super- και mega-

yachts) που δύναται να ελλιμενιστεί στη μαρίνα.  

- Η μαρίνα δεν διαθέτει σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα, υποδομή 

απαραίτητη στις σύγχρονες μαρίνας, δεδομένου μάλιστα ότι στην άμεση περιοχή της 

μαρίνας δεν απαντάται άλλη λιμενική υποδομή που να διαθέτει κατάλληλο σταθμό 

καυσίμων. 

 

Όσον αφορά στην υφιστάμενη οργάνωση της χερσαίας ζώνης, οι υπάρχουσες κτιριακές 

υποδομές, πέραν της παλαιότητάς τους (με εξαίρεση το εστιατόριο Moorings που είναι 
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προσφάτως ανακαινισμένο) είναι ανεπαρκείς σε μέγεθος και υποδομές για τις ανάγκες μίας 

σύγχρονης μαρίνας super-  και mega-yacht. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει επαρκής 

κτιριακή υποδομή για τη στέγαση υπηρεσιών (όπως τράπεζα, ταχυδρομείο, ενοικιάσεις 

σκαφών/οχημάτων κλπ.) και των αναγκαίων καταστημάτων (όπως mini-market, ναυτιλιακών 

ειδών), ενώ οι χώροι στερούνται σύγχρονων Η/Μ υποδομών και δυνατότητα πρόσβασης 

ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. 

 

Ακόμη, η λειτουργική οργάνωση του χερσαίου χώρου της μαρίνας στη μηδενική λύση 

παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις ως προς την ανάγκη ορθότερης διευθέτησης των χώρων 

στάθμευσης, σύγχρονο φωτισμό, ευκρινή σήμανση κλπ. 

 

Συνολικά, στη μηδενική λύση, η Μαρίνα Βουλιαγμένης καθίσταται ουσιαστικά μη 

ανταγωνιστική, καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τάσεις της αγοράς στο χώρο του 

θαλάσσιου τουρισμού και επομένως σταδιακά μεταπίπτει σε μία μη βιώσιμη επιχείρηση, 

γεγονός που ενδέχεται εντέλει να οδηγήσει στην πλήρη παρακμή και εγκατάλειψή της. 

Επιπροσθέτως, πέραν της οικονομικής αυτής διάστασης που αφορά στην ίδια την 

υφιστάμενη δραστηριότητα, η εξέλιξη που προμηνύει η μηδενική λύση έχει και σημαντικό 

αρνητικό πρόσημο για την ευρύτερη περιοχή και τον τουρισμό, καθώς συνεπάγεται 

οικονομική ζημιά, απώλεια θέσεων εργασίας και πιθανότατα υποβάθμιση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Είναι σαφές ότι η μηδενική λύση σε καμία περίπτωση δεν 

υπηρετεί τη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στη βάση κοινωνικών και οικονομικών 

παραμέτρων όσο και στη βάση αμιγώς φυσικών-οικολογικών παραμέτρων. Περαιτέρω, η 

διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης στη μαρίνα δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο μίας 

εξαιρετικής ομορφιάς μητροπολιτικής ριβιέρας, όπως η αθηναϊκή. Αντίθετα, σύμφωνα με όσα 

προαναφέρθηκαν, η μηδενική λύση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική εικόνα του 

παράκτιου μετώπου της Αττικής, τμήμα του οποίου αποτελεί η χερσόνησος του Λαιμού. 

Τέλος, η υφιστάμενη κατάσταση δεν συνάδει με την πρόσφατα υλοποιημένη ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό των λοιπών τουριστικών υποδομών της χερσονήσου του Λαιμού και 

ειδικότερα με τη δημιουργία ενός παγκόσμιας εμβέλειας πολυτελείας θέρετρου στον Αστέρα 

Βουλιαγμένης. 

 

Είναι προφανές από τα ανωτέρω, ότι η μηδενική λύση δεν αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική 

λύση δεδομένου ότι αντιβαίνει στις αρχές και κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού 

σχεδιασμού (νέο Ρ.Σ.Α., από 01.03.2004 Π.Δ. περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, 

χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το 

Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας»), καθώς και του από 06.06.2019 Π.Δ. 

έγκρισης του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας. Περαιτέρω, στη μηδενική λύση, η επιφάνεια 
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και διάταξη της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας διαφέρουν από τις 

εγκεκριμένες με το από 06.06.2019 Π.Δ. 

 

Η εξέλιξη αυτή της περιοχής, χωρίς την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης 

του της Μαρίνας Βουλιαγμένης, χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς για την αξιολόγηση 

των εναλλακτικών λύσεων. 

 

6.1.2. Εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού 

Διερευνήθηκαν οι ακόλουθες δύο εναλλακτικές λύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 

Μαρίνας Βουλιαγμένης: 

 

Εναλλακτική λύση Α: 

Η λύση αυτή αφορά στη διαμόρφωση ικανού μεγέθους λιμενολεκάνης για τον ελλιμενισμό 59 

super- και mega-yacht, το μέγιστο μέγεθος των οποίων δύναται να υπερβαίνει τα 70m. Για 

την προστασία της λιμενολεκάνης από τους ισχυρούς κυματισμούς ανακατασκευάζεται και 

επεκτείνεται ο προσήνεμος μώλος και κατασκευάζεται νέα ενισχυμένη θωράκιση αυτού. Η 

διάταξη και η τεχνολογία κατασκευής των έργων προστασίας της λιμενολεκάνης επιλέχθηκε 

έτσι ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία στα ελλιμενισμένα σκάφη και 

ταυτόχρονα να αποσβένει την κυματική δράση ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές 

επιπτώσεις στις ακτές του όρμου Βουλιαγμένης. 

 

 

Εναλλακτική λύση Β: 

Στη λύση αυτή διαμορφώνεται μία μεγαλύτερη λιμενολεκάνη για τον ελλιμενισμό 80 super-

yachts μέχρι 60m. Προκειμένου για την προστασία των σκαφών από τους προσπίπτοντες 

κυματισμούς και την εξασφάλιση του μέγιστου χώρου ελλιμενισμού (εντός των καθορισμένων 

ορίων θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης), ο προσήνεμος μώλος στην εξωτερική του πλευρά 

διαμορφώνεται με κατακόρυφο μέτωπο και προστατευτήριο τοίχο. Με τη διάταξη αυτή γίνεται 

η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της διατιθέμενης θαλάσσιας ζώνης, ωστόσο δεν μπορεί να 

διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις απέναντι ακτές του 

Όρμου Βουλιαγμένης λόγω των ανακλώμενων κυματισμών στο κατακόρυφο μέτωπο του 

προσήνεμου μώλου όταν επικρατούν ισχυροί νότιοι κυματισμοί. Επιπλέον για τον ίδιο λόγο 

θα επηρεασθεί αρνητικά το κυματικό κλίμα στο εσωτερικό του όρμου της Βουλιαγμένης, 

γεγονός που συνακόλουθα θα επιδράσει δυσμενώς τις λοιπές δραστηριότητες στην περιοχή 

(ναυταθλητισμός, κολύμβηση κλπ.). 
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6.2. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι 

ανωτέρω δύο εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού. Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν τόσο 

τεχνικοοικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέματα. 

 

  Εναλλακτική λύση Α Εναλλακτική λύση Β 

1 Επιπτώσεις στο 

κυματικό κλίμα του 

Όρμου 

Βουλιαγμένης 

Η διάταξη και η τεχνολογία 

κατασκευής των έργων 

προστασίας της λιμενολεκάνης 

επιλέχθηκε έτσι ώστε να 

προσφέρει τη μέγιστη δυνατή 

προστασία στα ελλιμενισμένα 

σκάφη και ταυτόχρονα να 

αποσβένει την κυματική δράση 

ώστε να μην προκαλούνται 

αρνητικές επιπτώσεις στις 

ακτές του όρμου 

Βουλιαγμένης. 

Η διάταξη και η τεχνολογία 

κατασκευής της εξωτερικής 

πλευράς του προσήνεμου 

μώλου προσφέρει προστασία 

στα ελλιμενισμένα σκάφη  από 

τους προσπίπτοντες 

κυματισμούς. Ωστόσο δεν 

μπορεί να διασφαλισθεί ότι 

δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στις 

απέναντι ακτές του Όρμου 

Βουλιαγμένης λόγω των 

ανακλώμενων κυματισμών 

στο κατακόρυφο μέτωπο του 

προσήνεμου μώλου όταν 

επικρατούν ισχυροί νότιοι 

κυματισμοί. Επιπλέον για τον 

ίδιο λόγο θα  επηρεασθεί 

αρνητικά το κυματικό κλίμα 

στο εσωτερικό του όρμου της 

Βουλιαγμένης, γεγονός που 

συνακόλουθα θα επιδράσει 

δυσμενώς τις λοιπές 

δραστηριότητες στην περιοχή 

(ναυταθλητισμός, κολύμβηση 

κλπ.). 
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2 Οπτική όχληση – 

αλλοίωση θέας 

Ο κύριος όγκος των κτιριακών 

υποδομών που αφορά σε 

χρήσεις τουρισμού – 

αναψυχής αναπτύσσεται εντός 

του Ο.Τ. 2. Η σημαντική 

επιφάνεια του Ο.Τ. 2 και η 

επιμήκης διάταξη του 

επιτρέπει την ομοιόμορφη  

κατανομή των κτιρίων εντός 

αυτού με διάσπαση των όγκων 

τους. Με τον τρόπο ενισχύεται 

η ένταξη των κτιρίων στο 

φυσικό τοπίο. Επίσης, με την 

ανάπτυξη των κτιρίων προ του 

υφιστάμενου πρανούς και σε 

ύψος χαμηλότερο από το 

φρύδι του πρανούς, δεν 

προκαλείται οπτική όχληση και 

αλλοίωση της θέας τόσο από 

την ακτή και την οδό 

Απόλλωνος όσο και από τη 

θάλασσα και τις απέναντι 

ακτές του Όρμου 

Βουλιαγμένης. 

Ο κύριος όγκος των κτιριακών 

υποδομών που αφορά σε 

χρήσεις τουρισμού – 

αναψυχής «περιορίζεται» 

εντός των ορίων του Ο.Τ. 4 επί 

του προσήνεμου μώλου. Η 

μικρή επιφάνεια του Ο.Τ. 4 

επιβάλει την κατασκευή ενός 

ενιαίου όγκου κτιριακών 

υποδομών μεγάλου τμήμα του 

οποίου θα έχει ύψος 8,5μ. Με 

τον τρόπο αυτό στην περιοχή 

του προσήνεμου μώλου θα 

δημιουργηθεί ένας 

μονοκόμματος όγκος μη 

ενσωματωμένος στο τοπίο της 

περιοχής που θα αποτελέσει 

οπτικό εμπόδιο στη θέας τόσο 

από την ακτή όσο και από τη 

θάλασσα και τις απέναντι 

ακτές του Όρμου 

Βουλιαγμένης. 

 

Ακόμη, ο περιορισμός του 

μεγέθους του υπόγειου χώρου 

στάθμευσης σε σχέση με την 

εναλλακτική λύση Α και η 

δημιουργία περισσότερων 

υπαίθριων θέσεων 

στάθμευσης υποβαθμίζει και 

την αισθητική της μαρίνας 

γενικότερα. 
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3 Βέλτιστος 

σχεδιασμός 

χερσαίας ζώνης για 

την άρτια λειτουργία 

της μαρίνας 

Με την ομοιόμορφη κατανομή 

των κτιριακών υποδομών και 

χρήσεων γης εντός του Τομέα 

3 επιτυγχάνεται αφ’ ενός η 

εξυπηρέτηση των σκαφών και 

επιβαινόντων στα σκάφη και 

επιπλέον διαμορφώνεται ένας 

εκτεταμένος χώρος περιπάτου 

και αναψυχής (Ο.Τ. 2) πλησίον 

της εισόδου της μαρίνας και σε 

απόσταση από τον κύριο όγκο 

των ελλιμενιζόμενων σκαφών. 

 

Με τη συγκέντρωση των 

υποδομών τουρισμού – 

αναψυχής στην περιοχή του 

προσήνεμου μώλου και εντός 

του περιορισμένου σε έκταση 

Ο.Τ. 4 παραμένει αναξιοποίητη 

η χερσαία ζώνης της μαρίνας, 

ενώ δεν διαμορφώνονται 

ποιοτικές συνθήκες περιπάτου 

και αναψυχής. Επίσης, 

προκαλείται όχληση στα 

ελλιμενιζόμενα σκάφη από την 

εγγύτητα των κτιριακών 

υποδομών τουρισμού – 

αναψυχής στις θέσεις 

ελλιμενισμού, αλλά και από 

την αυξημένη κυκλοφορία 

επισκεπτών και οχημάτων 

πλησίον αυτών. 
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4 Βέλτιστη οργάνωση 

οδικής κυκλοφορίας 

και στάθμευσης 

εντός της χερσαίας 

ζώνης της μαρίνας – 

περιορισμός 

εκπεμπόμενων 

ρύπων 

Με την προτεινόμενη 

οργάνωση της οδικής 

κυκλοφορίας και στάθμευσης 

(υπόγειος χώρος στάθμευσης 

στο Ο.Τ. 2 πλησίον της 

εισόδου της μαρίνας, κύρια 

οδική κυκλοφορία κατά μήκος 

του δυτικού ορίου του Τομέα 

3) επιτυγχάνεται η ελάχιστη 

δυνατή κυκλοφορία οχημάτων 

εντός της μαρίνας, ενώ 

αποφεύγονται και οι περιττές 

μετακινήσεις για την εύρεση 

θέσης στάθμευσης. Με τον 

τρόπο αυτό περιορίζονται οι 

εκπομπές αέριων ρύπων από 

την οδική κυκλοφορία στο 

ελάχιστο δυνατό. 

Στη λύση αυτή ο κύριος όγκος 

της οδικής κυκλοφορίας 

διοχετεύεται στο εσωτερικό της 

μαρίνας, διερχόμενος προ 

θέσεων ελλιμενισμού και 

χερσαίων δραστηριοτήτων, 

διαταράσσοντας έτσι την 

ομαλή λειτουργία των 

δραστηριοτήτων της χερσαίας 

ζώνης και την άνετη 

κυκλοφορία των πεζών. 

Επιπλέον, ο κύριος όγκος των 

θέσεων στάθμευσης (στην 

εξωτερική πλευρά του 

προσήνεμου μώλου) 

χωροθετείται σε απόσταση 

από την είσοδο της μαρίνας 

που σε συνδυασμό με τα 

προαναφερθέντα προκαλεί 

αυξημένη οδική κυκλοφορία 

και κατά συνέπεια υψηλές 

στάθμες εκπεμπόμενων 

ρύπων. 

5 Δυναμικότητα 

μαρίνας 

Λόγω της διάταξης του 

πρσήνεμου μώλου η 

δυναμικότητα της μαρίνας 

περιορίζεται σε 59 θέσεις 

ελλιμενισμού για super- και 

mega-yacht, το μέγιστο 

μέγεθος των οποίων δύναται 

να υπερβαίνει τα 70m. 

Με τη διαμόρφωση 

μεγαλύτερης λιμενολεκάνης 

δημιουργούνται 80 θέσεις 

ελλιμενισμού super-yachts 

μέχρι 60m. 

 
Υπόμνημα: 

  

 υπέρ   

 κατά   

 

Από την ανωτέρω αξιολόγηση προκύπτει ότι η πλέον βέλτιστη λύση τόσο από 

περιβαλλοντική όσο και από λειτουργική άποψη είναι η εναλλακτική λύση Α, δεδομένου ότι 
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ενσωματώνεται με το βέλτιστο τρόπο στο τοπίο, εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία της 

μαρίνας περιορίζοντας την εκπομπή ρύπων και δεν επηρεάζει αρνητικά το κυματικό κλίμα 

στον Όρμο της Βουλιαγμένης. 
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