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Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας 

Τηλέφωνο: 210.6417959 

Fax: 210.6430637 

 

 Αθήνα,    21 Μαρτίου 2016 

 

Α.Π. 101263 

 

ΠΡΟΣ: ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε./Δνση Έργων Ι 

Καρόλου 27, 10437 Αθήνα 

(συν. 1 ΤΕΠΕΜ) 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

του Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Θέμα : Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και 

λειτουργία αυτοκινούμενου μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστήρας 

– κόσκινο) εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της υπό κατασκευή σιδηροδρομικής 

γραμμής «Κόρινθος – Πάτρα» στην περιοχή Σελιανίτικα Αχαΐας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.1650/86 (Α΄ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

2. Το 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

3. Το ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

4. To ν. 3621/2007 (Α΄168) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης… του 

Αυτ/μου Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα». 

 

5. Το Π.Δ. 70/22.9.2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
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Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

 

6. Το Π.Δ. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

7. Την Υ.Α. 1958/2012 (Β΄21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.09.2011 (Α΄209)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

8. Την υπ. αρ. 123301/17.2.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 79+800 εως Χ.Θ. 

98+500 (περιοχή Αιγίου), όπως έχει τροποποιηθεί με τις: 

(i) Yπ. αρ. οικ. 202083/1.10.2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΖ0-64Σ) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ (1η 

Τροποποίηση) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οδικών προσβάσεων του 

νέου Σ.Σ. Αιγίου. 

(ii) Υπ. αρ. οικ. 173013/5.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ00-0ΙΜ) Απόφαση της Γεν. Δ/ντριας 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (2η Τροποποίηση) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

εργοταξιακού χώρου στη θέση ΠΡΟΒΟΔΟΣ Καμαρών Αιγιαλείας. 

(iii) Υπ. αρ. οικ. 151690/4.9.2015 (ΑΔΑ: ΩΥΦΦ465ΦΘΗ-05Τ) Απόφαση της Γεν. Δ/ντριας 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (3η Τροποποίηση) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

εργοταξιακού χώρου στην περιοχή Αιγίου και Αγ. Κωνσταντίνου Αιγιαλείας 

 

9. Tην υπ. αρ. 197813/1.4.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΕ0-8) Κ.Υ.Α. για την παράταση της χρονικής 

διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. οικ. 67057/26.5.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή  Κορίνθου – Πάτρα, Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 

εως 47+600» Ν. Κορινθίας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) μέχρι 31.12.2020. 

 

10. Το με α.π. 272626/19.1.2016 έγγραφο της Δνσης Έργων Ι της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε με το οποίο 

υποβλήθηκε στη ΔΙ.Π.Α του Υ.Π.ΕΝ. η αναφερόμενη στο θέμα ΤΕ.ΠΕ.Μ., (α.π. 

ΔΙΠΑ/101263/19.2.2016). 

 

11. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγ.2 του Αρθρ. 7 του ν. 4014/2011 

(όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς την υποβολή και έγκριση της εν θέματι 

ΤΕΠΕΜ και ότι τα προβλεπόμενα από την ΤΕΠΕΜ είναι σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους της υπ. αρ. 123301/17.2.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 

79+800 εως Χ.Θ. 98+500 (περιοχή Αιγίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και 

λειτουργία αυτοκινούμενου μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστήρας – 

κόσκινο) περί τη Χ.Θ. 94+380 (Χ: 327334,89 – Υ: 4238108,13) της υπό κατασκευή 

σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Πάτρα», εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της 

Σιδηροδρομικής Στάσης Σελιανίτικων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ακολούθως: 
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1. Συνοπτική περιγραφή  

1.1. Η εγκατάσταση και λειτουργία του αυτοκινούμενου μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών 

υλικών (σπαστήρας – κόσκινο) θα γίνει εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της 

Σιδηροδρομικής Στάσης Σελιανίτικων (βλ. Σχέδιο 1 σε κλ. 1:500 που συνοδεύει την 

παρούσα) της υπό κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Πάτρα», για την 

οποία έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι με την υπ. αρ. 123301/17.2.2004 Κ.Υ.Α. 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – 

Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 79+800 εως Χ.Θ. 98+500 (περιοχή Αιγίου), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΕΠΕΜ, η εξεταζόμενη θέση ευρίσκεται εντός της ζώνης 

απαλλοτρίωσης του σιδηροδρομικού έργου, δεν επηρεάζει την επιφανειακή ροή των 

υδάτων, δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν είναι δασικού χαρακτήρα, παραποτάμια ή 

παραθαλάσσια, δεν είναι καλλιεργήσιμη έκταση ή γη υψηλής γεωργικής 

παραγωγικότητας, εντάσσεται στην έγκριση επέμβασης του κατασκευαζομένου κυρίως 

έργου και δεν έχει προταθεί ως περιοχή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο  

Natura 2000. 

2. Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης ΤΕΠΕΜ  

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία τη μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστήρας – 

κόσκινο) να τηρούνται τα ακόλουθα:  

2.1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της υπ. αρ. 123301/17.2.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 

79+800 εως Χ.Θ. 98+500 (περιοχή Αιγίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. 

2.2. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αφορούν την εγκατάσταση και 

λειτουργία μηχανημάτων επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστήρας – κόσκινο) και 

καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266 (Β΄1275) «Καθορισμός Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης 

– Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και 

κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11». 

2.3. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο κεφ. 4 της ΤΕΠΕΜ. 

2.4. Η χρήση της μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών (σπαστήρας – κόσκινο) αφορά 

αποκλειστικά τις ανάγκες κατασκευής του κυρίως έργου της σιδηροδρομικής γραμμής. 

ΑΔΑ: ΩΤ8Χ4653Π8-5Ο2



 

 

4

3. Ισχύς και τροποποίηση της απόφασης   

3.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα κατασκευής του 

σιδηροδρομικού έργου στην περιοχή Σελιανίτικων Αχαΐας. 

3.2. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι 

ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει το φορέα της 

από την υποχρέωση άλλων αδειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ 

ταυτόχρονα δεν συνεπάγεται την νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων υφιστάμενων 

κατασκευών.  

3.3. Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 

του συνοδού έργου που αναφέρεται στο θέμα όπως περιγράφεται στην ΤΕΠΕΜ που την 

συνοδεύει. 

3.4. Για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης απαιτείται η εκ νέου υποβολή και έγκριση  

ΤΕΠΕΜ, στην οποία θα περιγράφονται τα νεότερα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την 

τροποποίηση. 

4. Έλεγχος εφαρμογής της απόφασης – Κυρώσεις για τη μη εφαρμογής της   

4.1. Η παρούσα απόφαση και η ΤΕΠΕΜ που την συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε 

έλεγχο στον εργοταξιακό χώρο της Σιδηροδρομικής Στάσης Σελιανίτικων και να 

επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4.2. Ελέγχους για την τήρηση της παρούσας απόφασης δύναται να διενεργούν οι Υπηρεσίες 

που είναι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης της ΑΕΠΟ του 

κυρίως έργου του θέματος. 

4.3. Η μη τήρηση της παρούσας απόφασης ή καθ’ υπέρβασή της πραγματοποίηση έργων και 

δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται την 

επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 

του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΕΝ 

 

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 

Καρόλου 27, 10437 Αθήνα 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γεν. Δντρια Περιβάλλοντικής Πολιτικής 

2. ΔΙΠΑ (συν. 1 ΤΕΠΕΜ) 

3. Τμήμα Γ΄ 

4. Α. Πουρνάρας 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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