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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 
Τ.Κ.: 11473
Πληροφορίες: Α. Κουλίδη
Τηλέφωνο: 210.6417951
Fax: 210.6417932
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 145952/7.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ των: α) Σ.Σ 
ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Σ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, και β) Σ.Σ ΠΑΤΡΑΣ – Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (με τις 
τοπικές παραλλαγές) – Σ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ» (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς την κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση της 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ισθμός – Λουτράκι Ν. Κορινθίας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (Α΄160) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (όπως έχει 
τροποποιηθεί και  ισχύει).

2. Το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων..» 
(όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει).

3. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

5. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Την υπ. αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/7.10.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…….».
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9. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».

10. Το Π.Δ. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 221/2.7.98. 
(ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το ΠΔ 
269/00 (ΦΕΚ 192/Α).

11. Την με α. π. 145952/7.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  του έργου: 
«Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ των: α) Σ.Σ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Σ.Σ. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, και β) Σ.Σ ΠΑΤΡΑΣ – Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (με τις τοπικές παραλλαγές) – Σ.Σ. 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ» με το φάκελο της  ΜΠΕ που τη συνοδεύει, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 17150/4.11.2013 Απόφαση.

12. Το με α.π. 114586/4.12.2013 έγγραφο της ΟΣΕ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος δικαιολογητικών για την τροποποίηση της εν θέματι ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/172249/4.12.2013) εφεξής 
καλούμενος με τον διακριτικό τίτλο ΦΤΗΚ (Φάκελος Τροποποίησης Ηλεκτροκίνησης 
Κανονικοποίησης).

13. Το με α.π. οικ. 172450/16.12.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο 
διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του ΦΤΗΚ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 
(σύμφωνα με την παραγ. 2α του Αρθ. 6 του Ν. 4014/2011), για την δημοσιοποίηση του 
στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης.

14. Το γεγονός ότι, από την εξέταση και αξιολόγηση και στάθμιση των στοιχείων του ΦΤΗΚ 
που υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. 114586/4.12.2013 έγγραφο του ΟΣΕ Α.Ε. (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/172244/4.12.2013), διαπιστώνεται ότι από την προτεινόμενη 
τροποποίησης ως προς την ηλεκτροκίνηση και κανονικοποίηση της υφιστάμενης 
σιδηροδρομικής γραμμής από Σ.Σ. Ισθμού Κορίνθου έως Σ.Σ Λουτρακίου δεν 
επέρχονται δυσμενέστερες επιπτώσεις σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν στην 
αρχική ΜΠΕ και αντιμετωπίζονται με τους περιβαλλοντικούς όρους της εν θέματι ΚΥΑ 
ΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 145952/7.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 
έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ των: α) Σ.Σ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Σ.Σ. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, και β) Σ.Σ ΠΑΤΡΑΣ – Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (με τις τοπικές παραλλαγές) – Σ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - 
Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ», ως εξής:

1. Στην Παράγραφο (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» της υπ. αρ. 
145952/7.7.2005ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η τελευταία παράγραφο 
αντικαθίσταται ως  εξής:

«Η κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και οι 
απαραίτητες σιδ/κες στάσεις στο τμήμα από Σ.Σ. Ισθμού Κορίνθου έως Σ.Σ Λουτρακίου, 
να γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΤΗΚ που υποβλήθηκε συνημμένα με το υπ’ 
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αρ. 114586/4.12.2013 έγγραφο του ΟΣΕ Α.Ε. που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Η 
ηλεκτροκίνηση του (β) τμήματος με τα συνοδά έργα (υποσταθμοί έλξης,, συνδέσεις με 
ΔΕΗ) και η εφαρμογή των συστημάτων τηλεπικοινωνιών, δεν αποτελούν αντικείμενο της 
παρούσας απόφασης και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ξεχωριστή ΜΠΕ»

2. Προστίθεται στην παράγραφο (β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων 
και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» της υπ. αρ. 145952/7.7.2005 
ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η ενότητα (β3) ως εξής:

«   β3) Για τις Γ.Μ Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπής 
ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Υπάρχουν όμως όρια (στάθμες αναφοράς) για 
την έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που περιλαμβάνονται στην 
υπ.αρ. 3060(ΦΟΡ) 238 ΚΥΑ (ΦΕΚ 512/Β/2002) και την ΚΥΑ 53571/3839 
(ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον υιοθετηθούν αρμοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε 
περίπτωση, αυτοί υπερισχύουν ανεξαρτήτως από τη λήξη ή μη ισχύος της παρούσας.  »

3. Αντικαθίσταται στην παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή 
γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευαστούν ή να ληφθούν» της υπ. αρ. 145952/7.7.2005ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ο Περιβαλλοντικός Όρος 33 ως εξής:

«  33. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ, στο ΦΔΤ 
και στο ΦΤΗΚ που υποβλήθηκε συνημμένα με το 114586/4.12.2013 (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/172249/4.12.2013) έγγραφο του ΟΣΕ Α.Ε και που συνοδεύουν την 
παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.   »

4.  Προστίθεται στην παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευαστούν ή να ληφθούν» της υπ. αρ. 145952/7.7.2005ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων οι κάτωθι Περιβαλλοντικοί Όροι:

«  34. Να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος που 
οφείλεται στο φαινόμενο CORONA και στον άνεμο.

35.  Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να διεξαχθούν μετρήσεις της στάθμης του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε δύο τουλάχιστον σημεία της γραμμής μεταφοράς. Τα 
σημεία τα οποία θα επιλεγούν θα πρέπει να βρίσκονται στο τμήμα της Γραμμής όπου 
παρατηρείται σημαντική οικιστική ανάπτυξη και περιβαλλοντική ευαισθησία. Όσον 
αφορά στις μετρήσεις:

(i) Θα γίνονται ανά τρίμηνο το πρώτο έτος λειτουργία και μετέπειτα ανά εξάμηνο. Τα 
όργανα μέτρησης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης και 
συμβατότητας σύμφωνα με την οδηγία 89/336/EEC και τους σχετικούς κανονισμούς 
EN55022, EN61000-4-2, ENV.  »
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ Αριθ. 145952/7.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ των: α) 
Σ.Σ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Σ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, και β) Σ.Σ ΠΑΤΡΑΣ – Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (με τις τοπικές 
παραλλαγές) – Σ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ», όπως τροποποιημένη και ανανεωμένη 
ισχύει.

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την υπ’ αρ. 170257/20.1.2014 απόφαση διότι, όπως 
διαπιστώθηκε μετά το α.π. οικ. 3925/18.5.2020 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε προς τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46812/2704/18.5.2020), η 
τελευταία αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΒΙΨΨ0-ΘΒ8, αλλά για 
απρόβλεπτο τεχνικό λόγο δεν ολοκληρώθηκε η ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
aepo.ypeka.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην ΚΥΑ υπ’ 
αριθ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470) και ως εκ τούτου δημοσιοποιείται εκ νέου.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

a) Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

b) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

c) Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

d) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

a) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
dpkar@culture.gr 

b) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
dbmm@culture.gr 

3. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακό Συμβούλιο
grammateia@ppel.gov.gr 

4. ΟΣΕ Α.Ε.
info@osenet.gr 

5. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
info@ergose.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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