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Η εταιρεία «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ» αποτελεί τσιμεντοβιομηχανία μέλος του Ομίλου 

Heidelberg Materials. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο 17ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου 

(ρεύμα προς Αθήνα). 

Μέρος του έργου “Hull Logistics Park”, το οποίο τελεί υπό διαβούλευση και  συγκεκριμένα το 

Τμήμα Β αυτού που απεικονίζεται στην Πανοραμική εικόνα του Πάρκου, πρόκειται να 

κατασκευασθεί ανατολικά και δίπλα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, όπου  λειτουργεί από 

το έτος 1943 το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας και εκεί βρίσκονται όλες οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής του εργοστασίου. 

Κατόπιν μελέτης της εικόνας, και καθώς δεν γνωρίζουμε τα ακριβή σχέδια του έργου, 

διατυπώνουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις: 

Α. Το παραλιακό τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει η προτεινόμενη επένδυση (μεταξύ της 

Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και του μετώπου της ακτής) συνορεύει προς δυσμάς με τις 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Τσιμέντων ΧΑΛΥΨ. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις 

του εργοστασίου ΧΑΛΥΨ περιλαμβάνουν δύο παράλληλους προβλήτες φόρτωσης πλοίων 

γενικού/χύδην φορτίου. Οι προβλήτες έχουν ΒΑ-ΝΔ προσανατολισμό. 

Ο ανατολικός (μικρός) προβλήτας έχει μήκος 58.60 μέτρα και ωφέλιμο βάθος 5.00 μέτρα 

περίπου. Ο προβλήτας αυτός χρησιμοποιείται σήμερα για την παραβολή και φόρτωση πλοίων 

γενικού/χύδην φορτίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ολικό μήκος ≤ 100 m - Πλάτος ≤ 18 m - Βύθισμα ≤ 5 m 

Ο δυτικός (μεγάλος) προβλήτας έχει συνολικό μήκος 169 μέτρα και ωφέλιμο βάθος 8.50 μέτρα 

περίπου. Στα τελευταία 120 μέτρα του προβλήτα λειτουργεί λιμενικός γερανός φόρτωσης των 

πλοίων. Ο προβλήτας αυτός χρησιμοποιείται σήμερα για την παραβολή και φόρτωση πλοίων 

γενικού/χύδην φορτίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ολικό μήκος ≤ 120 m - Πλάτος ≤ 21 m - Βύθισμα ≤ 8.50 m 

Ο σχεδιασμός / χωροθέτηση των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων του υπό διαβούλευση 

επενδυτικού σχεδίου (θαλάσσιες επιχώσεις – προβλήτας Ε/Κ πλοίων) οφείλει να λάβει υπόψη 



την ήδη υφιστάμενη λειτουργία των όμορων λιμενικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

ΧΑΛΥΨ, από όπου φορτοεκφορτώνονται υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 

του εργοστασίου. Ο σχεδιασμός των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να χωροθετηθεί 

και σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει συνθήκες απρόσκοπτης και ασφαλούς 

ναυσιπλοΐας κατά τον κατάπλου/απόπλου και τους σχετικούς ελιγμούς κατά την 

πρόσδεση/απόδεση των πλοίων που εξυπηρετούνται σήμερα στους προβλήτες του εργοστασίου 

ΧΑΛΥΨ (ενδεχομένως και ακόμη μεγαλύτερων πλοίων που πιθανόν να χρησιμοποιούν 

μελλοντικά τους υφιστάμενους προβλήτες, ανάλογα με τα επενδυτικά σχέδια της ΧΑΛΥΨ). 

Β. Το τμήμα Β του έργου, και συγκεκριμένα στη Βόρεια-Δυτική πλευρά του που βρίσκεται στην 

πλευρά του δρόμου, απεικονίζει με σκουρόχρωμη σκίαση λωρίδα δρόμου, η οποία, όπως 

φαίνεται στην εικόνα, ενδεχομένως να καταλαμβάνει τμήμα του ακινήτου μας. Στο  τμήμα αυτό 

με πρόσοψη στο δρόμο λειτουργούν παραγωγικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Συνεπώς, 

οποιοσδήποτε σχεδιασμός / χωροθέτηση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τμήμα της ιδιοκτησίας μας, 

που θα εμποδίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής μας διαδικασίας και θα πρέπει 

να διασφαλίζεται η διατήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεών μας. 

  

 


