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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης (παραγ. 2β άρθρο 1 του Ν. 4014/2011) του 

έργου επείγοντος χαρακτήρα: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΧΘ:2+200 ΕΩΣ ΧΘ:3+200»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

του Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1650/1986 (Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (όπως ισχύει).

2. Τον Ν.3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς» καθώς και το Ν. 3378/2005 (Α΄ 203) «Κύρωση της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς 

(αναθεωρημένη)». 

3. Τον Ν.3013/2002 (Α'102) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 

διατάξεις» και ειδικότερα την παραγ. 1 του άρθρου 1.

4. Τον N.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (όπως ισχύει).
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5. Τον Ν.4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (όπως ισχύει) και 

ειδικότερα την παραγ. 2β του άρθρου 1.

6. Τον Ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 

ιδίως το άρθρο 109, συνδυαστικά με την υπ. αριθ. 59/7.2.2020 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-

Δ1Ε) Οδηγία του Υπουργού Επικρατείας.

7. Τον Ν.4685/2020 (Α΄92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

8. Τον Ν.4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 

συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 

διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

9. Το Π.Δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

10. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

11.  Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155/Α’/05-08-20) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».

12. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α’/05-08-20) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».

13. Την Κ.Υ.Α. 37338/1807/Ε103/2010 (Β΄1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 

τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ‘’Περί διατηρήσεως των 

άγριων πτηνών’’, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 

κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» (όπως ισχύει).

14. Την Υ.Α. 1299/2003 (Β΄423) «Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

15. Την Y.A. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
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παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί».

16. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06-08-20 (ΦΕΚ 3296/Β’) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».

17. Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ/13.12.2011 (L26/1/28.1.2012) «για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» και 

ιδίως την παραγ.4 του άρθρου 2

18. Την Εγκύκλιο 203913/19.12.2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89) του Υπ. Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλ. Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 

επείγοντος χαρακτήρα».

19. Την με αρ. πρωτ. 15007/28-1-2021 (ΑΔΑ:Ω5907Λ1-Θ7Σ), Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελλοπονήσου για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της διώρυγας του 

ΙΣΘΜΟΥ, από την πλευρά της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από τη Χ.Θ.: 2+200 έως 

και τη Χ.Θ.: 3+200 (θέση βιολογικού καθαρισμού) της ΠΕ Κορινθίας, για λόγους 

δημόσιας ασφάλειας. (έως και 28/7/2021)

20. Την με αρ. πρωτ. 29307/Σ6651/03-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΟ1465ΧΘΞ-ΒΜ5), Απόφαση της 

Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου 

Μεταφορών και Υποδομών για τον χαρακτηρισμό ως σύνθετου και ειδικού έργου 

Εθνικού Επιπέδου του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στα πρανή Διώρυγας Κορίνθου», 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245 Α'/01-09-1977).

21. Το με αρ. πρωτ. 28872/Σ6531/04-02-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα: 

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 3/2/2021 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΡΑΝΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ» 

22. Την με αρ. πρωτ. 13804/22-9-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΙΑ46ΜΤΛΒ-ΖΡ8), Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας (έως και 22/3/2022) της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-

Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής 

Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την διαχείριση των 

συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων κατολισθητικών φαινομένων 

στη Διώρυγα του Ισθμού.

23. Το με α.π. 244796/14.9.2021 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/85069/5594/14.9.2021) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με το 

οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ Φάκελος Εξαίρεσης από περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου επείγοντος χαρακτήρα «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
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ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΧΘ:2+200 ΕΩΣ ΧΘ:3+200» – εφεξής «ΦΑΚΕΞ».

24. Το με α.π. οικ. 90880/5916/30.9.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο 

διαβιβάστηκε ένα (1) αντίγραφο του «ΦΑΚΕΞ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 

Περιφέρειας Πελλοπονήσου για δημοσιοποίηση (στο πλαίσιο ενημέρωσης του 

κοινού), χωρίς όμως να απαιτείται η σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

25. Το με α.π.360036/3.11.2021(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/103435/6635/3.11.2021) έγγραφο του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο έγινε η 

αποστολή για ανακοίνωση της δημοσίευσης του «ΦΑΚΕΞ».

26. Το γεγονός ότι, από την εξέταση και αξιολόγηση των στοιχειών του «ΦΑΚΕΞ» που 

υποβλήθηκε, τεκμηριώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγ.2β του άρθρου 1 

του Ν.4014/2011 (όπως ισχύει), ως προς την έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από 

περιβαλλοντική αδειοδότηση για το εξεταζόμενο έργο, όπως εξειδικεύονται στην υπ’ 

αριθ. οικ. 203913/19.12.2010 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89) Εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλ. Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 

επείγοντος χαρακτήρα». Ειδικότερα:

26.1. Η επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του αναφερόμενου 

στο θέμα έργου έγκειται στο γεγονός ότι έχει καταρρεύσει σχεδόν σε όλο το 

μήκος της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου (στην περιοχή της Δημοτικής 

Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 

Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας), η λιθεπένδυση του πόδα 

των πρανών από τον πυθμένα της. Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι η 

διάβρωση των κατώτερων οριζόντων στον πόδα του πρανούς με συνακόλουθες 

μικροκαταπτώσεις και σπηλαιώσεις στα χαμηλά υψόμετρα οι οποίες αφήνουν 

εκτεθειμένους τους υπερκείμενους σχηματισμούς μέχρι δικής τους κατάρρευσης 

λόγω υπογείων υδάτων από κατεισδύσεις κάθε είδους ή άλλους παράγοντες 

π.χ ρήγματα, ασυνέχειες κ.τ.λ. Ως εκ τούτου κρίνεται ως επείγουσα και 

ουσιαστική απαίτηση η αποκατάσταση των προκληθέντων αστοχιών πρός 

αποκατάσταση της ομαλότητας της ναυσιπλοίας αλλά και γενικά για τη 

διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

26.2. Η αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο επιβεβαιώνεται 

από το γεγονός ότι, κατά την περίοδο μεταξύ 11/2020 και 2/2021 με 

αποκορύφωμα την 3/2/2021 επήλθε στο πρανές της Διώρυγας του Ισθμού της 

Κορίνθου κατάπτωση όγκου περί τα 15000 - 20000 m3 με αποτέλεσμα η 

Διώρυγα να παραμένει κλειστή και ως εκ τούτου να μην είναι διαθέσιμος ο 

συγκεκριμένος δίαυλος για τη ναυσιπλοΐα.

26.3. Η αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις 
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κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται από το γεγονός ότι, από την στιγμή που 

εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα και προκλήθηκαν οι ζημιές, απαιτείτο η 

βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση τους (με την κατασκευή των αντίστοιχων 

έργων). Οπότε με τη τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους προβλεπόμενους χρόνους) δεν θα 

αντιμετωπίζονταν εγκαίρως οι προκληθείσες έκτακτες ανάγκες. Επομένως και 

αφού δεν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

το έργο εμπίπτει στις πρόνοιες της παραγ. 2β άρθρο 1 του Ν. 4014/2011 

(εξαίρεση από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και οφείλει 

να αδειοδοτηθεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της σχετικής απόφασης 

κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (βλ. Σχετ. 22).

27. Τα ακόλουθα γεγονότα και σταθμίσεις:

27.1. Στον φάκελο εξαίρεσης που υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. 23 παραπάνω έγγραφο 

δεν περιλαμβάνεται η (απαιτούμενη από την υπ’ αρ. 18 παραπάνω εγκύκλιο) 

έγκριση µε απόφαση Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 

τεχνικού φακέλου που εκπονήθηκε από τον φορέα του έργου, ούτε έχει 

προσκομιστεί η εν λόγω έγκριση τεχνικού φακέλου σε χρόνο μεταγενέστερο 

της υποβολής του φακέλου εξαίρεσης.

27.2. Ο τεχνικός φάκελος ωστόσο, έχει υπογραφεί και σφραγιστεί από την αρμόδια 

για τα λιμενικά έργα Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(Δ20), γεγονός που επί της ουσίας καλύπτει τα ζητήματα επάρκειας και 

καταλληλότητας του σχεδιασμού των εργασιών αποκατάστασης.

27.3. Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία εξαίρεσης από περιβαλλοντική 

αδειοδότηση των εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών της 

Διώρυγας Κορίνθου, μπορεί να προχωρήσει λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα της σχετικής αναγκαιότητας, αλλά και με σκοπό την άρση των 

δυσμενών συνεπειών που επιφέρει η μη χρήση της Διώρυγας σε ναυτιλιακό 

αλλά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο (αύξηση εκπομπής ρύπων και αερίων 

θερμοκηπίου λόγω εξαναγκασμένου περίπλου) υπό τον όρο ότι η έγκριση του 

τεχνικού φακέλου θα εκδοθεί προ της έναρξης των εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε

Την εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

των έργων επείγοντος χαρακτήρα «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΧΘ:2+200 ΕΩΣ 

ΧΘ:3+200» με φορέα υλοποίησης τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και 

Υποδομών.

ΑΔΑ: Ψ28Μ4653Π8-ΑΗΑ



6

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΥ

Το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Ομάδα 3η: 

Λιμενικά έργα) της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 που αποτελεί 

τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΥΑ 1958/2012 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (ΦΕΚ 2471/Β/2016), δεδομένου ότι η Διώρυγα 

της Κορίνθου αποτελεί Δίαυλο Ναυσιπλοΐας, χαρακτηρισμένου ως «Σύνθετου και Ειδικού 

Έργου Εθνικού Επιπέδου» (σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη υπ’ αριθμ. 

29307/Σ6651/03-02-2021) (είδος έργου με α/α 10: Δίαυλοι ναυσιπλοΐας).

Το έργο αφορά στην εκτέλεση τεχνικών έργων επείγοντος χαρακτήρα για την 

αποκατάσταση/επισκευή των ζημιών που προκλήθηκαν στο πρανές από την πλευρά της 

Πελοποννήσου της διώρυγας της Κορίνθου από ΧΘ:2+200 έως ΧΘ:3+200 κατά την περίοδο 

μεταξύ 11/2020 και 2/2021 με αποκορύφωμα την 3/2/2021 όπου και επήλθε στο πρανές 

της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου κατάπτωση όγκου περί τα 15000 - 20000 m3. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των διαδοχικών αστοχιών στην ευστάθεια του πρανούς της διώρυγας 

είναι η εν λόγω διώρυγα να παραμένει κλειστή και να μην είναι διαθέσιμος ο συγκεκριμένος 

δίαυλος για τη ναυσιπλοΐα. Τα έργα που εξετάζονται στον φάκελο αφορούν σε όλες τις 

απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και οριστική αποκατάσταση των προκληθέντων 

αστοχιών.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη αλληλουχία των κύριων εργασιών 

κατασκευής:

1. Ενίσχυση νότιου ακροβάθρου γέφυρας με πρόσθετους πασσάλους πέριξ 
υφισταμένου ακροβάθρου, στοιχεία σκυροδέματος σύνδεσης αυτών με 
υφιστάμενο ακρόβαθρο και κατασκευή ηλώσεων/αποστραγγίσεων από φορείο 
αναρτώμενο σε γερανό στο τμήμα των πρανών κάτω από την γέφυρα που δεν 
μπορεί να γίνει εκσκαφή απάλυνσης.

2. Εκσκαφές απάλυνσης των πρανών συνοδευόμενες από κατά τόπους εφαρμογές 
ηλώσεων, αποστραγγιστικών γεωτρήσεων, επιφανειακές διαμορφώσεις με 
μόνιμους δρόμους (ράμπες) κίνησης ακόμα και βαρεών οχημάτων και τα 
απαιτούμενα υδραυλικά έργα για τη διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων.

3. Κατασκευή πρόσβασης από πυθμένα εκσκαφής δυτικά της γέφυρας προς Δυτικό 
Ανάχωμα, κατασκευή αναχώματος και στεγανοποίηση αυτού με κεντρικό 
διάφραγμα από αλληλοτεμνόμενους άοπλους πασσάλους με πλαστικό σκυρόδεμα 
και τσιμεντενέσεις στα όρια των αναχωμάτων εν επαφή με τα υφιστάμενα πρανή 
της διώρυγας.

4. Κατασκευή ανατολικού αναχώματος με μεταφορά υλικών με πλωτά μέσα και 
στεγανοποίηση αυτού με κεντρικό διάφραγμα από αλληλοτεμνόμενους άοπλους 
πασσάλους με πλαστικό σκυρόδεμα και τσιμεντενέσεις με μεταφορά των 
αντίστοιχων μηχανημάτων με πλωτά μέσα. Το επιμέρους αυτό έργο μπορεί να 
ξεκινήσει από την αρχή μόνο του καθώς δεν σχετίζεται με τα προαναφερθέντα.

5. Εκκένωση με αντλήσεις του τμήματος της Διώρυγας μεταξύ των δύο αναχωμάτων.
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6. Καθαρισμός του εκκενωθέντος τμήματος της Διώρυγας από προϊόντα 
καταπτώσεων, υπολείμματα λιθεπένδυσης πρανών διώρυγας, χαλαρά υλικά 
πυθμένα στην περιοχή θεμελίωσης του νέου τοίχου ποδός, υλοποίηση βαθέος 
σημείου για συντήρηση χαμηλής στάθμης με συνεχιζόμενες αντλήσεις.

7. Κατασκευή τοίχου ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα «εν ξηρώ».

8. Πλήρωση εκκενωθέντος τμήματος διώρυγας με άντληση υδάτων.

9. Καθαίρεση αναχωμάτων με θαλάσσια μέσα.

Οι ανωτέρω εργασίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής 

προστασίας (κατά την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3013/2002 [Α'102]), και λαμβάνουν χώρα 

στο πλαίσιο κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της διώρυγας του ΙΣΘΜΟΥ, από την 

πλευρά της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από τη Χ.Θ.: 2+200 έως και τη Χ.Θ.: 3+200 (θέση 

βιολογικού καθαρισμού) της ΠΕ Κορινθίας, για λόγους δημόσιας ασφάλειας. 

Β. ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΡΎΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΎΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ, 

ΣΤΆΘΜΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

1. Ατμόσφαιρα

Οι οριακές τιμές εκπομπής ρύπων και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας 

περιλαμβάνονται:

1. Στην ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

2. Στην ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές 

− στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 

υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

3. Στο άρθρο 2 παρ. δ’ του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293), με το οποίο καθορίζονται οι σημειακές 

εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου.

2. Ύδατα – Έδαφος

Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και του εδάφους, από ρύπανση και 

κάθε είδους απορροές και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες που ενδέχεται να προκληθούν κατά 

την εκτέλεση των εργασιών,  ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το ΠΔ 82/25.02.2004 (Α΄64) «περί διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» ως 

προς τις διαδικασίες διαχείρισης των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων.

2. Η υπ’ αριθ. 7589/731/29.3.2000 (Β΄514/11.4.2000) Κ.Υ.Α. «περί μέτρων και όρων για την 

διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)».
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3. Ο Ν.4042/2012 (Α΄24), όπως τροποποιημένος ισχύει, συνδυαστικά με το Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΚΥΑ 51373/4684/2015 [B΄ 2706]).

Γ. Θόρυβος

Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό 

αναφέρονται:

1. Στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» εξοπλισμό (κατά τις 

εργασίες κατασκευής).

2. Στο Π.Δ. 1180/1981 (Α΄293) για το θόρυβο που εκπέμπεται από τη λειτουργία του 

εργοταξιακού εξοπλισμού.

Δ. ΟΡΟΙ, ΜΈΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ 

ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ

Γενικές ρυθμίσεις

1. Ο φορέας του έργου καθώς και οποιοσδήποτε κατά τον νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη 

την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 

επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. Επιπλέον οι παρακάτω όροι είναι 

υποχρεωτικοί και αφορούν:

1.1. Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και 

φορείς.

1.2. Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για 

τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, 

παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία 

του έργου, τον ανάδοχο του έργου. Η ευθύνη της τήρησης τους διατηρείται και 

στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με υπεργολαβίες.

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 

παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών 

που τίθενται με την παρούσα απόφαση και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην 

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

3. Ο φορέας του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και 

παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται:

3.1. Η τήρηση των όρων της παρούσας.

ΑΔΑ: Ψ28Μ4653Π8-ΑΗΑ



9

3.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσμενών περιβαλλοντικά 

καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλήψεις του αναδόχου κατά 

παράβαση των όρων της παρούσας.

4. Η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών προς αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 

πολιτικής προστασίας να γίνει το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας.

5. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει μόνο μετά από την έκδοση της απόφασης έγκρισης 

του τεχνικού φακέλου του έργου, όπως προβλέπεται στην παρ.3 της ενότητας Ι της 

εγκυκλίου.

Φάση κατασκευής

6. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης των εργασιών (με τεχνητά 

οριόσημα) ώστε οι όποιες καθαιρέσεις/εξυγιάνσεις πραγματοποιηθούν, να 

περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες.

7. Να γίνουν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη κυκλοφοριακή σύνδεση όλων των επηρεαζόμενων από το έργο περιοχών 

με το κυρίως οδικό δίκτυο 

8. Να ληφθούν όλες οι λοιπές απαραίτητες άδειες από την τροχαία.

9. Για την εγκατάσταση εργοταξιακών υποδομών (μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, 

γραφεία), να εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης ελεύθερης δημοτικής 

έκτασης (του οικείου Δήμου)

10. Εφόσον απαιτηθεί επέμβαση σε υφιστάμενο κοινωφελές δίκτυο υποδομής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ύδρευση/αποχέτευση) να γίνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

11. Να τηρούνται οι πάγιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος που αφορούν στη 

διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, στην προστασία του υδάτινου και 

θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση, στη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων, κατασκευών κ.λπ. 

12. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά (χώματα, σκυρόδεμα, 

ασφαλτόμιγμα), να καλυφθούν από μονάδες της περιοχής. Η δε προμήθεια της 

ποσότητας των απαιτούμενων υλικών πρέπει να γίνει από νομίμως λειτουργούσες 

μονάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την κατά περίπτωση 

απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

13. Τα τυχόν πλεονάζοντα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αξιοποιούνται κατά 

προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών σε υλικά του έργου και για την 

ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. 

14. Τα υλικά από τις εκσκαφές, που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου 

(πλεονάζοντα ακατάλληλα υλικά) και που προτίθεται να απορρίψει ο Ανάδοχος, 

υπόκεινται στη διαδικασία διαχείρισης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 
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36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων». 

15. Τα στερεά απόβλητα από τις εργασίες κατασκευής που περιλαμβάνονται στο Παρ. Ι 

της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων» (Β΄ 1312) υπόκεινται στη διαδικασία διαχείρισης που 

καθορίζεται στις διατάξεις αυτής.

16. Σχετικά με το θόρυβο, ο Ανάδοχος του έργου, θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες 

τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β της παρούσας. 

Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων 

χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου ή τη σήμανση CE (όπως 

ορίζεται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ).

17. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της τεχνικής μελέτης των έργων επείγοντος 

χαρακτήρα με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΧΘ:2+200 ΕΩΣ 

ΧΘ:3+200».

Ε. ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

2. Ο φορέας του έργου να υποβάλλει, προς έγκριση στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, εντός ενός (1) 

έτους από την έκδοση της παρούσας, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 11 του Ν. 4014/2011 και του άρθρου 9 της 

ΚΥΑ 167563/2013, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, την 

εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος και τη λειτουργία του έργου. Η 

υποβολή της ΤΕΠΕΜ γίνεται με ενημέρωση της καταχώρησής της στο Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ, eprm.ypen.gr) με συγκεκριμένη ΠΕΤ.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα απόφαση:

1. Δεν αφορά σε θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του 

προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με αυτά 

διατάξεις.

2. Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων 

αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για το έργο.

3. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, 

καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων.

4. Εκδίδεται με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές 

διατάξεις που κατισχύουν αυτής
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5. Δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιονδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων 

κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ

1. Η παρούσα απόφαση και o Φάκελος Εξαίρεσης που τη συνοδεύει θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα στο χώρο εκτέλεσης του έργου (κατά τη φάση κατασκευής) και στην έδρα 

του φορέα. Τα στοιχεία αυτά να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε κατά 

νόμο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

2. Ο φορέας του έργου μεριμνά ώστε:

2.1. Να τηρούνται στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα τους στοιχεία, βάσει των 

οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας (π.χ. 

τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων 

κ.λπ.).

2.2. Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να 

διευκολύνεται η διενέργεια ελέγχου και να παρέχονται στους ενδιαφερόμενους 

που έχουν αρμοδιότητα παρακολούθησης του έργου και του περιβάλλοντός του 

(π.χ.Δ/νση Υδάτων) όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

2.3. Να διευκολύνεται ο έλεγχος και να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις συστάσεις 

και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2.4. Εάν ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα οποία 

δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση τους πραγματοποιείται βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει του σχετικού 

θεωρημένου φακέλου εξαίρεσης που τη συνοδεύει.

2.5. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται 

στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως 

τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗς ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εντός δύο ετών από την έκδοση της παρούσας, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία της Διώρυγας Κορίνθου θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το συνολικό έργο, υποβάλλοντας Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία και τη συντήρηση της Διώρυγας στην 
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αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να εκδοθεί, μετά από διαβούλευση με το κοινό 

και τις γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες, κατάλληλη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

του Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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