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                        ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα,  2.07.2014          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                    Αρ. πρωτ. οικ. 32821/965           
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
                       
Ταχ. Δ/νση      : Πατησίων 147 
Ταχ. Κώδικας : 11251                           ΠΡΟΣ:  ΝΗΣΙ ΜΑΡΕΖΑ Α.Ε 
Τηλέφωνο       : 2108662412                               Θαλού 9                   
FAX                  : 2108662024                               10558 Αθήνα 
Πληροφορίες  : Αικ. Παπανδρέου                       (με συνημμένο 1 αντ. ΠΠΠΑ) 
                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                     ΚΟΙΝ.:  ΩΣ ΠΙΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
                                                            
ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), που               

αφορά στη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος συνολικής 

δυναμικότητας 711 κλινών, και των βοηθητικών αυτού έργων στη θέση "Νησί 

Μαρέζα- Κοκόσι", Δ. Ε. Σαρωνικού, Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας 

Κορινθίας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΝΗΣΙ ΜΑΡΕΖΑ Α.Ε». 

 

          ΣΧΕΤ.    

1.   Ο  Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 

οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 

για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/02). 

2. Ο Ν. 4014/19.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

3. Η με αρ. 1958/13.1.2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων & 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 

με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ Α΄209/2011)» (ΦΕΚ 

21/Β/2012), όπως ισχύει. 

4. Η ΚΥΑ υπ. αρ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.13 (ΦΕΚ 964/Β/2014)  «Εξειδίκευση των 

διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 

έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών 

εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις 

διαδικασίες αυτές θέματος».   

5. Η ΚΥΑ με Η.Π. 37111/2021/2003 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και 

συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 

έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 

1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 

3010/2002.» (ΦΕΚ 1391/Β/03).  

6. Ο Ν. 2160/ 93 (ΦΕΚ 118/Α/93), «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 

διατάξεις».                                   

7. Το υπ. αρ. 43/2002 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 43/Α/02), «Κατάταξη των κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές 

προδιαγραφές αυτών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ.3 του Ν. 

3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α). 

8. Το από 20.01.88 Π.Δ (ΦΕΚ 61/Δ/88) «Τροποποίηση του από 6.10.78 Π.Δ/τος 

περί καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των 

κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως 

υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ)». 

9. Η υπ΄ αρ. 67659/13 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και 

της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 

3155/Β/13).  

10. H υπ. αρ. 29310/21.7.03 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Πελοποννήσου» 

(ΦΕΚ 1471/Β/9.10.03). 

11. Η ΚΥΑ με αρ. 145116/2.2.2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 

την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/11), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. α. Ο Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 

(ΦΕΚ 289/Α/79), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α/92). 

β. Ο Ν. 3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 

δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Δ/03). 

13. Ο Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/02). 
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14. α. Ο Ν. 3199/03 «Για την προστασία και διαχείριση των υδάτων» (ΦΕΚ 

280/Α/03). 

β. Η ΚΥΑ 43504/05 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων     

αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών. 

(ΦΕΚ 1784/Β/05). 

15. α. Ο Ν. 4002/11 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης.» (ΦΕΚ 180/Α/22.8.11) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 9 

αυτού. 

β. Η υπ. αρ. 177/1.2.12 Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού «Καθορισμός 

τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων 

για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων» (ΦΕΚ 319/Β/14.2.12). 

γ. Ο Ν. 4179/13 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 175/Α/2013). 

16. α. Ο Ν. 2971/01 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ285/Β/01). 

β. Η υπ. αρ. 513/4981/17.5.13 Απόφαση Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου «Καθορισμός ορίων Αιγιαλού − Παραλίας 

και παλαιού αιγιαλού στην θέση ΝΗΣΙ MAΡEZA Τ.Κ. Κατακαλίου, Δ.Ε. Σαρωνικού 

του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας» (ΦΕΚ 275/Δ/2013). 

17. α. Το με αρ. πρωτ. 515157/6.02.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) με το οποίο 

διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ φάκελος στα πλαίσια 

της διαδικασίας Προκαταρκτικού  Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 

(ΠΠΠΑ)  για το εν θέματι έργο. 

β. Το με αρ. πρωτ. 515170/14.02.2014 έγγραφο της ΕΥΠΑΤΕ με το οποίο 

διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ φάκελος σε 

αντικατάσταση του παραπάνω υποβληθέντος φακέλου στα πλαίσια της 

διαδικασίας Προκαταρκτικού  Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 

(ΠΠΠΑ)  για το εν θέματι έργο. 

18. α. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο 11026/282/26.02.2014 έγγραφο της Δ/νσης Περ/κού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «έλεγχος πληρότητας φακέλου…» 

β. Η με αρ. πρωτ. ΔΠΣ 11452/287/28.02.2014 υποβολή επιπλέον αντιτύπων 

φακέλου ΠΠΠΑ στη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ από τον φορέα του 

έργου. 
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19. Το με αρ. πρωτ. οικ. 12123/297/5.03.2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο φακέλου 

Π.Π.Π.Α προς  την ΕΠΥΕΘΑ του ΥΕΘΑ , την Δ/νση Χωροταξίας  και τη Δ/νση 

Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας του ΥΠΕΚΑ, την ΕΥΠΑΤΕ του ΕΟΤ 

Αθήνας, τις ΛΖ ΕΠΚΑ και την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ. του Υπ. Πολιτισμού, 

τη  Δ/νση Λιμενικών Υποδομών του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου και  τη Δ/νση 

Υδάτων Πελοποννήσου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & 

Ιονίου. 

20. Το με αρ. πρωτ. 515215/11.03.2014 έγγραφο της ΕΥΠΑΤΕ του ΕΟΤ Αθήνας 

«Χορήγηση σύμφωνης γνώμης στο πλαίσιο Προκαταρκτικού Προσδιορισμού 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού 

Καταλύματος, δυναμικότητας 711 κλινών και των συνοδών- υποστηρικτικών αυτού 

έργων, σε γήπεδο 780.635,12τ.μ στη θέση «Νησί Μαρέζα- Κοκόσι», Δήμου 

Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, φερόμενης ιδιοκτησίας “ΝΗΣΙ ΜΑΡΕΖΑ ΑΕ”»(αρ. 

πρωτ. ΔΠΣ  13443/346/11.3.2014 ). 

21. Το με αρ. πρωτ. 106129/781/18.03.2014 έγγραφο και το με αρ. πρωτ. 

106139/988/27.03.2014 (Επανάληψη  στο ορθό ως προς την κοινοποίηση) 

έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 

16330/424/26.3.2014 & 17835/437/2.04.2014 αντίστοιχα ). 

22. Το με αρ. πρωτ. 8221.Λ25/07/14/1.04.2014 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών 

Υποδομών του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 17382/460/1.04.2014). 

23. α. Το με αρ. πρωτ. 20309/1043/17.3.14 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων 

Πελοποννήσου με το οποίο διαβιβάζει ένα αντίτυπο ΠΠΠΑ  στη Δ/νση Υδάτων 

Δυτ. Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 15732/401/21.3.14) 

β. Το με αρ. πρωτ. 47335/1832/11.4.14 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. 

Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 22056/625/29.4.2014) 

24. Το με αρ. πρωτ.  24157/687/12.05.14 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο φακέλου 

Π.Π.Π.Α  προς την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 

25. Το με αρ. πρωτ. 12697/20.5.2014 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ 

(αρ. πρωτ. ΔΠΣ  26127/743/22.5.14 & 25949/745/22.5.14). 

26. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/102/394211/9.05.14 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής 

Γενικού Επιτελείου  Στρατού (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 25911/744/22.5.14). 

27. Το με αρ. πρωτ. Φ5Β/9/01657/28.4.14 έγγραφο της ΛΖ’ Εφορείας Προϊστορικών 

& Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 

23453/660/7.05.14) 
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28. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/122349/73439/2882/22.05.2014 έγγραφο 

της Εφορείας  Εναλίων Αρχαιοτήτων  (αρ. πρωτ. ΔΠΣ 27373/784/30.5.14) 

29. Το με αρ. πρωτ.2743/28.4.14 έγγραφο της 25ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

Α. Με το (17) σχετικό, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας  (1) αντίτυπο φακέλου για τον 

Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) πρότασης που 

αναφέρεται στην κατασκευή και λειτουργία  Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος που θα 

αποτελείται από ξενοδοχείο κλασικού τύπου και κατοικίες συνολικής δυναμικότητας 711 

κλινών,  και των συνοδών-βοηθητικών- υποστηρικτικών αυτού έργων, στην εκτός 

σχεδίου περιοχή «Νησί Μαρέζα- Κοκόσι» του Δήμου Κορινθίων.  

Η έκταση στην οποία προτείνεται να αναπτυχθεί το σύνολο των έργων του Σύνθετου 

Τουριστικού Καταλύματος έχει συνολικό εμβαδόν 796.123,00τ.μ  ενώ μετά την αφαίρεση 

της ζώνης αιγιαλού- παραλίας, το εμβαδόν του είναι 780.635,12τ.μ. 

Η έκταση απεικονίζεται στο  κλ. 1:2000 « Τοπογραφικό διάγραμμα » (αρ. σχεδ. Τ01. V4) 

που  υπογράφει ο τοπογράφος μηχ. κος Β. Σαπουλίδης.  

Από την παραπάνω  έκταση, τμήματα επιφανείας 62186,60 τ.μ είναι χαρακτηρισμένα ως 

αγροτικά, ενώ η υπόλοιπη έκταση είναι δασική.  Για τη δασική έκταση έχει εκδοθεί  

Απόφαση Γεν. Γραμμάτεα Περιφέρειας Πελοποννήσου για «Επιτρεπτή επέμβαση 

σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 4 του ν. 998/79». 

 

Β. Μετά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου ΠΠΠΑ του (17β) σχετικού, το 

περιεχόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 

του (2) σχετικού Νόμου  και  αφού λάβαμε υπόψη τα παρακάτω: 

 

1. Τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής της περιοχής, που 

προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά & πολεοδομικά σχέδια ή άλλα 

σχέδια χρήσεων γης, όπως αυτές αναφέρονται στο (25)  σχετικό και ειδικότερα τα 

εξής:  

I. Το  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Φ.Ε.Κ.128/Α/03.07.2008), το οποίο σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού δίνει 

μεταξύ άλλων, την κατεύθυνση για την επιτάχυνση του ρυθμού ανανέωσης της 

τουριστικής προσφοράς στην κατεύθυνση της αναβάθμισης, της χωρικής και 

χρονικής διεύρυνσης και του εμπλουτισμού της τουριστικής δραστηριότητας 

καθώς και της εξαρχής ανάπτυξης επιλεγμένων ειδικών μορφών τουρισμού με 

ηπιότερα κατά κύριο λόγο χαρακτηριστικά, τόσο λόγω του βαθμού ωρίμανσης του 

τουριστικού προϊόντος στη χώρα όσο και του διεθνούς ανταγωνισμού. 
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II. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΥΑ 25294, ΦΕΚ 1485/10.10.2003) το οποίο 

αξιολογώντας τη θέση και το ρόλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο διεθνή, 

ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο, σημειώνει: «…Έναντι των δυσμενών σε εθνικό-

διαπεριφερειακό επίπεδο διαπιστώσεων, η Περιφέρεια αντιπαραθέτει συγκριτικά, ένα ιδιαίτερα 

πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον  και ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυπληθές ιστορικό – 

πολιτισμικό απόθεμα με ιστορικούς πόλους διεθνούς εμβέλειας…» 

Στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικών το Πλαίσιο 

διαπιστώνει: «…Παρ΄ όλο ότι η Περιφέρεια  χαρακτηρίζεται από χαμηλή αξιοποίηση των 

πόρων της,  ο τομέας του τουρισμού αποτελεί τη βασική οικονομική δραστηριότητα με αυξημένες 

δυνατότητες στήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής της μέσω της παροχής βελτιούμενων 

υπηρεσιών υπερτοπικού χαρακτήρα…. Η περιφέρεια διαθέτει εξαιρετικά σημαντικούς σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο τουριστικούς πόρους (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί 

κ.λ.π.) που καλύπτουν όλο το φάσμα της Ελληνικής ιστορίας. Αυτά σε συνδυασμό με το μεγάλο 

μήκος ακτών, το φυσικό κάλλος των περιοχών της ενδοχώρας, την μη ύπαρξη σοβαρών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο και τις ευμενείς κλιματολογικές 

συνθήκες, προσδίδουν ιδιαίτερες δυνατότητες συνδυασμένης ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού με προοπτική ετήσιας διάρκειας…».  

Στο κεφάλαιο της Πρότασης διατυπώνονται οι παρακάτω Στρατηγικές επιλογές, που 

αφορούν στο εξεταζόμενο έργο: 

«…ε) Ελεγχόμενη αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών της (προστασία και διαχείριση). 

ζ) Ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος με παράλληλη προστασία και 

πρόβλεψη δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα αξιοποιούν χωρίς να 

υποβαθμίζουν την περιβαλλοντική τους αξία. (περιοχές ΝATURA 2000, υγροβιότοποι, ορεινοί 

δρόμοι, ποταμοί, λίμνες, οικοσυστήματα, φυσικά τοπία,  κλπ.)… 

θ) Έλεγχος των χρήσεων γης για προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων μέσα 

από τους υφιστάμενους θεσμούς και τους μηχανισμούς του χωροταξικού / πολεοδομικού 

σχεδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος (θεσμικό πλαίσιο Ν.1337/83, Ν.1650/86, Ν. 

2508/97, Ν.2742/99)…» 

Στην ενότητα 1.3 «Πολιτιστικό και φυσικό Περιβάλλον» σημειώνεται: 

«…Οι σημαντικοί αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι εθνικής και σε ορισμένες περιπτώσεις 

διεθνούς εμβέλειας.(Επίδαυρος, Μυστράς, Μυκήνες, Αρχαία Τίρυνς, Ακροκόρινθος, Μάνη, 

Μονεμβασιά, Αρχ.Ιθώμη, Πύλος, διαδρομές ορεινές, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά, 

αρχαιολογικά, βυζαντινά, μεσαιωνικά και νεώτερα μνημεία κλπ.) μαζί με το εξαίρετο φυσικό 

περιβάλλον και τις καλές κλιματολογικές συνθήκες συνθέτουν ένα σύστημα πλεονεκτημάτων και 

διαμορφώνουν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας για την προσέλκυση 

επισκεπτών εξαιρετικά διευρυμένης κλίμακας ενδιαφερόντων. Το πλεονέκτημα αυτό παρέχει 

σοβαρές προοπτικές στήριξης του σχεδιασμού της ανάπτυξης θεματικού και εναλλακτικού 
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εξειδικευμένου ευρείας κλίμακας τουρισμού με αναμενόμενες σοβαρές θετικές επιδράσεις στην 

ανάπτυξη των λοιπών παραγωγικών τομέων…» 

Για τον Τριτογενή τομέα και ειδικότερα για τον τουρισμό, το Περιφερειακό Πλαίσιο 

προβλέπει ότι « η ανάπτυξη ευρέος φάσματος μορφών τουρισμού (ισχυρό σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) αποτελεί την οικονομική 

δραστηριότητα η οποία σχεδιάζεται να στηρίξει την αναπτυξιακή της προοπτική, παρέχοντας 

παράλληλα ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υπερτοπικού χαρακτήρα» και προτείνει τη 

«Θέσπιση νέων αναπτυξιακών κινήτρων για τον Τουρισμό (ορεινές περιοχές, ειδικές περιοχές με 

πολιτιστική ιστορική περιβαλλοντική σημασία, παράκτιες περιοχές, κορεσμένες τουριστικά 

περιοχές)». 

Στην ενότητα 3.2. σχετικά με την Προστασία και διαχείριση της Φυσικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, το Περιφερειακό Πλαίσιο προτείνει άξονες για την προστασία των 

Φυσικών Πόρων (Δάση , Έδαφος, Νερά, Χλωρίδα, Πανίδα) της Περιφέρειας και 

ειδικότερα  για τη διατήρηση του φυσικού αποθέματος κρίνει ότι απαιτείται :  

«…Η υιοθέτηση της αρχής της αειφορίας σε όλες τις δράσεις της πολιτείας και των πολιτών 

(κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, προγράμματα αξιοποίησης κλπ.).  

     Η αποφυγή αποψίλωσης δασών που οδηγεί στην καταστροφή του αποθέματος, στην 

αποσάρθρωση και τέλος στις πλημμύρες. Η δασοφύλαξη (μόνιμη και εποχιακή) για την πρόληψη 

καταστροφικών φαινομένων. Η  σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων. 

     Η δημιουργία εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής /  συντήρησης / επισκευής βασικών 

έργων για την προστασία των εδαφικών πόρων και η εφαρμογή φυτοκομικών έργων..» 

Στα προτεινόμενα μέτρα προστασίας περιλαμβάνεται και η προστασία των ακτών από 

τις πιέσεις ανάπτυξης με την οριοθέτηση των φυσικών και ανθρωπογεωγραφικών 

ενοτήτων του παράκτιου χώρου και εκπόνηση των αντίστοιχων διαχειριστικών σχεδίων 

(ειδικό πλαίσιο  για τον παράκτιο χώρο). Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους χάρτες Β4 

και Δ.1.1 το έργο χωροθετείται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται  ως «Παράκτια ζώνη 

Τουριστικής Ανάπτυξης και όπου απαιτείται ρύθμιση και οργάνωση. 

Ειδικά για τον παράκτιο χώρο, το Πλαίσιο προτείνει ως γενική κατεύθυνση να μελετηθεί 

ειδικά στις επί μέρους χωρικές του προκειμένου να καθορισθούν οι συγκεκριμένοι 

τρόποι ανάπτυξης, ανάδειξης και προστασίας του.  

Ως πολιτική άμεσης παρέμβασης προτείνει και : 

«…-Άμεση οριοθέτηση όλων των παράκτιων οικισμών (σε απόσταση τουλάχιστον 1Km από την 

ακτογραμμή). 

      -Καθορισμό αιγιαλού σε όλο το μήκος της ακτής 

     -Θεσμοθέτηση όλων των περιοχών προστασίας εντός της παράκτιας ζώνης (Natura, 

υγρότοποι, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, δάση, γεωργική γη προς 

διαφύλαξη) και σύσταση και λειτουργία φορέων διαχείρισης.. 

-Εκπόνηση κατά προτεραιότητα και θέσπιση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ …» 
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III. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τομέα του Τουρισμού (ΚΥΑ 

67659/2013, ΦΕΚ 3155/Β/12-12-2013), και τους συνημμένους σε αυτήν 

διαγραμματικούς χάρτες, η περιοχή που πρόκειται να υλοποιηθεί η προτεινόμενη 

επένδυση εντάσσεται στην κατηγορία Α2 (Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές). 

Για τις περιοχές αυτές το ανωτέρω Ειδικό Πλαίσιο δίνει, μεταξύ άλλων, τις εξής 

κατευθύνσεις (άρθρο 5, ΚΥΑ 67659/2013):  

«- Ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, 

όπως οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα, ειδικά προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξη βασικών 

υποδομών (όπως λιμένες, αεροδρόμια κ.λπ.). 

- Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 

- Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν και 

διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. 

- Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων 

σχεδιασμού κ.ά.). 

- Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 

περιοχής. 

- Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών 

(περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, 

κλπ.). 

- Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, 

πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κλπ.). 

- Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

- Βελτίωση της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. 

- Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών 

καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: i) περιορισμός της κατασκευής 

νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3,4 και 5 αστέρων, ii) σε εκτός σχεδίου και εκτός 

ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε 

δέκα (10) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για 

ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων αντιστοίχως.» 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ειδικού Πλαισίου και του χάρτη χωρικής 

οργάνωσης δικτύου τουριστικών λιμένων, το συγκεκριμένο ΣΤΚ εντάσσεται στη 

Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής 8 (Αργολικός- Σαρωνικός –Νότιος Ευβοϊκός). 

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πύκνωση 
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του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) σε κόλπους 

όπως ο Αργολικός και ο Αργοσαρωνικός. 

Ακόμη, λόγω της ειδικής υποδομής του αναφερόμενου στο θέμα ΣΤΚ (κέντρο 

υδροθεραπείας ιαματικού ύδατος) ευνοείται η εφαρμογή των κατευθύνσεων του 

Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό σε σχέση με τον ιαματικό και 

θεραπευτικό τουρισμό (άρθρο 6, ενότητα ΣΤ). Οι κατευθύνσεις αυτές αναφέρουν 

μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων, τη λήψη μέτρων 

για τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου από τη ρύπανση, τη δημιουργία κέντρων 

θεραπευτικού τουρισμού με έμφαση στο συνδυασμό πρόληψης/ θεραπείας, 

αναψυχής και παραθερισμού κ.α. 

Σχετικά με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τα δάση και τις δασικές 

εκτάσεις (άρθρο 8, ενότητα Α), αναφέρεται ότι «είναι δυνατή, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του ν. 998/1979, όπως εκάστοτε ισχύει, η χωροθέτηση τουριστικών 

εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εγκαταστάσεων 

αξιοποίησης ιαματικών πόρων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ως και γηπέδων 

γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού». 

              

2. Τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, χρήση φυσικών πόρων, παραγωγή 

αποβλήτων, συσσωρευτική δράση, κλπ). 

 

3. Την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο και 

ειδικότερα το γεγονός ότι δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. 

 

4. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι 

οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

5. Την προσαρμογή του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής όπως χαμηλή δόμηση, ομαλή ένταξη στο τοπίο με κτίρια σε 

μεγάλο βαθμό υπόσκαφα,  μη αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων κλπ.  

 

6. Τα πιθανά οφέλη για την εθνική οικονομία, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη  της 

τουριστικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο.  

 

ΑΔΑ: 65420-0ΝΕ



 10 

7.  Τα στοιχεία που προκύπτουν από βεβαιώσεις – γνωμοδοτήσεις κλπ. που 

περιλαμβάνονται στον κατατεθέντα στην Υπηρεσία μας με το (17) σχετικό, φάκελο. 

Ειδικότερα: 

i. Την με αρ. πρωτ. 440/14.01.2014  βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Υπ. Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία «ο δρόμος 

προσπέλασης προς το ακίνητο της κας Μ. Ε. Ασημακοπούλου, όπου πρόκειται να 

κατασκευαστεί το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα πέντε αστέρων και δυναμικότητας 711 

κλινών, στη θέση «Νησί Μαρέζα- Κοκόσι» στο Τ.Δ. Κατακαλίου του Δήμου Κορινθίων, 

μέχρι την πλησιέστερη σύνδεση με το κύριο οδικό δίκτυο, έχει μέσο πλάτος 6.00μ, 

ανήκει στο τριτεύον δημοτικό δίκτυο και η κατάσταση βατότητας είναι εξαιρετική 

(ασφαλτοστρωμένος). Στον εν λόγω δρόμο δύναται να δοθεί άδεια εισόδου- εξόδου 

για το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα πέντε αστέρων και δυναμικότητας 711 κλινών». 

ii. Την με αρ. πρωτ. 441/10.01.2014  βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Υπ. Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία  το δημοτικό δίκτυο του 

Δήμου  «δύναται να υδροδοτήσει καθ όλο το 24ωρο και καθ όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας του με πόσιμο νερό το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα πέντε αστέρων και 

δυναμικότητας 711 κλινών που πρόκειται να κατασκευαστεί …στη θέση «Νησί 

Μαρέζα- Κοκόσι» στο Τ.Δ Κατακαλίου του Δ. Κορινθίων με μέγιστη ημερήσια 

ποσότητα 609.450 λίτρα (υπάρχει και η υπ. αρ. 22/370/3.10.2012 σύμφωνη ομόφωνη 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου». 

iii. Την με αρ. πρωτ. 439/9.01.2014 βεβαίωση της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία  ο Δήμος  «…έχει τη 

δυνατότητα αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων με απορριμματοφόρα του Δήμου 

από το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 711 κλινών, που 

πρόκειται να κατασκευαστεί  στη θέση «Νησί Μαρέζα- Κοκόσι» στο Τ.Δ. Κατακαλίου, 

Δ. Κορινθίων» 

iv. Το με αρ. πρωτ. 0095/13.01.2014  έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΔΕΔΔΗΕ) σύμφωνα με το οποίο  ο ΔΕΔΔΗΕ 

«…δύναται να ηλεκτροδοτήσει την επένδυση με την αιτούμενη ισχύ των 889kw στη 

θέση «Νησί Μαρέζα- Κοκόσι» του Δ.Δ.Κατακαλίου, Δ. Κορινθίων». 

v. Την με αρ. πρωτ. 3514/23.05.2008 Πράξη Χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών 

Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία έκταση εμβαδού 37.025,5τ.μ  χαρακτηρίζεται στο 

μεγαλύτερο τμήμα της ως μη δασική κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 998/79, με 

τμήμα της εμβαδού 1.217,8τ.μ να χαρακτηρίζεται ως δασική. 

vi. Την με αρ. πρωτ. 4943/17.07.2008 Πράξη Χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών 

Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία  έκταση εμβαδού Ε1=16.550,00τ.μ που χωρίζεται 

σε  επιμέρους τμήματα χαρακτηρίζεται στα περισσότερα τμήματα της ως μη δασική, 
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με τμήματα συνολικού εμβαδού 3.809,20τ.μ  να χαρακτηρίζονται ως δασικά και 

έκταση εμβαδού Ε2=13.638,10τ.μ  χαρακτηρίζεται ως μη δασική.  

vii. Το με αρ. πρωτ. 7661/15.12.2008 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κορινθίας 

«Επιτρεπτή επέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 4 του ν. 998/79», σύμφωνα με 

το οποίο  η συνολική έκταση του γηπέδου είναι 796.123,00τ.μ, εκ των οποίων 

«…62.186,60τ.μ είναι μη δασικές εκτάσεις, ενώ 733.936,40τ.μ είναι ιδιωτικές δασικές 

εκτάσεις υποβαθμισμένης σημασίας»  και εκτός των άλλων προτείνει: «Α) Να εγκριθεί 

η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής ως οι διατάξεις του ν. 998/79, άρθρο 51, 

ορίζουν υπό τον όρο ότι εις ουδεμία περίπτωση το σύνολο των προς οικοδόμηση 

διατιθέμενων χώρων δύναται να υπερβεί το δέκα τοις εκατό της συνολικής δασικής 

επιφάνειας, ουδέ ο συντελεστής δόμησης υπολογιζόμενος επί του οικοδομήσιμου 

χώρου να υπερβεί τη μονάδα. Β) Στην εγκριτική απόφαση να υπάρξει όρος ότι καμία 

επέμβαση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν πριν α) δεν συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και β) δεν υπάρχει συγκατάθεση του  ΕΟΤ).». 

viii.  Την με αρ. πρωτ. 4037/29.12.2008 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφ. 

Πελοποννήσου «Επιτρεπτή επέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 4 του ν. 

998/79», σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η «..τουριστική αξιοποίηση της περιοχής 

(ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις του άρθρου 3, παρ. 1 & 2, του ν. 998/79 και 

άρθρου 4 παρ. 1 κατηγορία ε και παρ. 2 κατηγορία β και γ, μη υπαγόμενη κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στο άρθρο 4, παρ. 1, κατηγορία α και β και παρ. 2, κατηγορία στ 

και ζ του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τια διατάξεις του ν. 

3208/03), όπως αυτή εμφανίζεται στα από 15.12.08 συνημμένα της εισήγησης του 

Δασαρχείου τοπογραφικά διαγράμματα,…,  ως οι διατάξεις του ν. 998/79, άρθρο 51, 

ορίζουν υπό τον όρο ότι εις ουδεμία περίπτωση το σύνολο των προς οικοδόμηση 

διατιθέμενων χώρων δύναται να υπερβεί το δέκα τοις εκατό της συνολικής δασικής 

επιφάνειας, ουδέ ο συντελεστής δόμησης υπολογιζόμενος επί του οικοδομήσιμου 

χώρου να υπερβεί τη μονάδα. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ μετά α)την έγκριση της 

τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής από τον ΕΟΤ και β) την σύνταξη και έγκριση 

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων .». 

 

8. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις γνωμοδοτήσεις επί του φακέλου ΠΠΠΑ του (17) 

σχετικού των συναρμόδιων φορέων/Υπηρεσιών  και αναλυτικότερα: 

α. Το (20) σχετ. έγγραφο της ΕΥΠΑΤΕ, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για 

τη δημιουργία του εν θέματι Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος με παρατηρήσεις για 

το στάδιο της ΜΠΕ που συμπεριελήφθησαν στο κεφάλαιο  Γ  της παρούσας. 

β.  Το (21) σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας του 

ΥΠΕΚΑ στο οποίο  αναφέρεται  το καθεστώς της έκτασης  καθώς και οι όροι της 
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Δασικής Νομοθεσίας για αξιοποίηση της περιοχής και εκτός των άλλων αναφέρεται 

ότι  «καμία επέμβαση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί και 

εγκριθεί ΜΠΕ και δεν υπάρξει έγκριση τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής από τον 

ΕΟΤ». 

γ.  Το (22) σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών του Υπ. Ναυτιλίας & 

Αιγαίου στο οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού 

Καταλύματος στη θέση Νησί Μαρέζα – Κοκόσι με όρους  για την φάση της ΜΠΕ, ενώ 

ενημερώνει ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή του θέματος στην ΕΣΑΛ στην φάση 

του ΠΠΠΑ. 

δ. Το (23β) σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με συνημμένο 

έντυπο Δ8, στο οποίο προτείνει την «συνέχιση της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης μέσω της εκπόνησης και υποβολής ΜΠΕ στην οποία θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής…», όπως αυτά αναφέρονται στο 23β σχετικό και τα 

οποία συμπεριελήφθησαν  στο κεφάλαιο Γ της παρούσας. 

ε. Το (25) σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, στο οποίο περιγράφει 

τις ειδικές και γενικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής στην περιοχή του 

έργου (κεφ. Β.1 της παρούσας) και εκτός των άλλων αναφέρει: «…Εν κατακλείδι, η 

προτεινόμενη τουριστική ανάπτυξη του ΣΤΚ στη θέση «Νησί Μάρεζα-Κοκόσι» του Δήμου 

Κορινθίων μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με τις γενικές κατευθύνσεις του χωροταξικού 

σχεδιασμού…» με προϋποθέσεις που συμπεριλήφθησαν στο κεφάλαιο Γ της παρούσας.  

στ. Το (26) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής του ΓΕΣ, με το οποίο δηλώνεται ότι δεν 

υπάρχει αντίρρηση για τη χωροθέτηση του εν θέματι  έργου. 

ζ.  Το (27) σχετικό έγγραφο της ΛΖ Εφορείας Προισ/ κών & Κλασ. Αρχαιοτήτων, σύμφωνα 

με το οποίο δεν εκφράζεται καταρχήν αντίρρηση για την έγκριση της εν θέματι ΠΠΠΑ λόγω 

του ότι δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες εντός των ορίων του έργου, αλλά λόγω της 

ύπαρξης αρχαιοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, η Εφορεία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει εκ 

νέου και με βάση συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη. 

η. Το (28) σχετικό έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο  

δεν εκφράζεται καταρχήν αντίρρηση για την έγκριση της εν θέματι ΠΠΠΑ λόγω του ότι δεν 

υφίστανται κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή του έργου, με 

προϋποθέσεις για τη φάση  υποβολής ΜΠΕ και μετά . 

θ. Το (29) σχετικό έγγραφο της  25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το 

οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την έγκριση της εν θέματι ΠΠΠΑ  με τον όρο να 

γνωμοδοτήσει στο επόμενο στάδιο και με όρους για την ΑΕΠΟ του έργου.  
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γνωμοδοτούμε 

 

θετικά για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) 

πρότασης που αφορά στη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος που 

περιλαμβάνει τουριστικά καταλύματα συνολικής δυναμικότητας 711 κλινών, και τα 

συνοδά- βοηθητικά αυτών έργα στην εκτός σχεδίου περιοχή «Νησί Μαρέζα- Κοκόσι»  

του Δήμου  Κορινθίων. 

Η έκταση στην οποία αναφέρεται η προαναφερθείσα πρόταση, σύμφωνα με τον 

υποβληθέντα φάκελο,  έχει συνολικό εμβαδόν  796.123,00τ.μ (που μετά την αφαίρεση 

της ζώνης αιγιαλού- παραλίας ορίζεται σε 780.635,12τ.μ)  και απεικονίζεται στο  σχέδιο 

κλ. 1:2000 « Τοπογραφικό διάγραμμα » (αρ. σχεδ. Τ01. V4) που υπογράφει ο 

Τοπογράφος Μηχ. κος Β. Σαπουλίδης και περιγράφεται με τα στοιχεία Π2΄, 1, 2, 3, 4, 

…105, 106, 107, 108,  Π62, Π 61, Π60, Π59, Π58, …Π5, Π4, Π3, Π2’. 

Από την παραπάνω έκταση τμήματα εμβαδού 62186,60τ.μ είναι χαρακτηρισμένα ως 

αγροτικά, ενώ η υπόλοιπη είναι δασική έκταση.  

Για τη δασική έκταση  έχει εγκριθεί η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής,  σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 998/79 (αρ. πρωτ. 7661/15.12.2008 έγγραφο της 

Δ/νσης Δασών Κορινθίας  αλλά & την με αρ. πρωτ. 4037/29.12.2008 Απόφαση Γεν. 

Γραμματέα Περιφ. Πελοποννήσου «Επιτρεπτή επέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 

4 του ν. 998/79»). 

 

 

Γ. Κατά το στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των άρθρων 2 και 3 του  Ν. 

4014/11 και της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4002/11 θα πρέπει να υποβληθεί  

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)  

Η παραπάνω Μ.Π.Ε. πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/11 

και εκτός των άλλων να περιλαμβάνει και τα εξής: 

1. Παρουσίαση  όλων  των εναλλακτικών λύσεων που αφορούν στην κατασκευή και 

λειτουργία του έργου και αιτιολόγηση της επιλεγείσας με βάση κυρίως 

περιβαλλοντικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι στις εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να 

εξεταστούν εκτός των άλλων, λύσεις που αφορούν στην χωροθέτηση και 

σχεδιασμό του συνόλου και των επιμέρους εγκαταστάσεων, λύσεις για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, των αναγκών σε νερό, κλπ. Επίσης θα 

πρέπει να αναλυθεί και η μηδενική λύση. 

2. Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων με παράθεση 

των σχετικών μεγεθών και δυναμικοτήτων τους, του τρόπου κατασκευής τους, 

κλπ  (με βάση την επιλεγείσα εναλλακτική λύση). 
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3. Περιγραφή των ειδικών και γενικών κατευθύνσεων της χωροταξικής πολιτικής για 

την περιοχή του έργου και αιτιολόγηση της συμβατότητας του έργου με αυτές. 

Εκτός των άλλων να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (σχετικό 23β) 

4. Αναλυτικός προσδιορισμός των  μεγεθών δόμησης & κάλυψης που θα 

υλοποιηθούν σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51 του 

ν. 998/79. 

5. Ειδική γεωτεχνική μελέτη για τον εντοπισμό των περιοχών με γεωτεχνική 

αστάθεια (περιοχές αυξημένης κλίσης, κλπ), των περιοχών που δύνανται να 

οικοδομηθούν καθώς  και την πρόταση κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης (έργα 

αντιστήριξης, σταθεροποίησης, κλπ). 

6. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας με πρόσφατα θεωρημένους 

όρους δόμησης για Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, στο οποίο θα περιγράφεται 

το γήπεδο του καταλύματος και θα δίνονται οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 των 

κορυφών του. Επιπρόσθετα θα πρέπει να οριοθετούνται επακριβώς ή ζώνη 

αιγιαλού- παραλίας, οι αγροτικές εκτάσεις καθώς και η δασική έκταση η οποία 

μπορεί να οικοδομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (και να 

δίνονται οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 των κορυφών των παραπάνω 

εκτάσεων). 

7. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο να φαίνεται η γενική 

διάταξη των κυρίων και επιμέρους έργων (με βάση την επιλεγείσα λύση).  Στο 

διάγραμμα αυτό να απεικονίζονται και όλα τα σχεδιαζόμενα έργα που αφορούν 

ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, τη μεταφορά του ιαματικού νερού, την  

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, δεξαμενές αποθήκευσης, κολυμβητικές 

δεξαμενές, κλπ  

8. Περιγραφή της υλοποίησης των κτιριακών έργων του καταλύματος με την επιλογή 

υπόσκαφων κτισμάτων και περιγραφή των πάσης φύσεως εργασιών 

αποκατάστασης/ διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου για την ομαλή ένταξη των 

κτιριακών έργων στο τοπίο της περιοχής.  

9. Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων καθώς και μελέτη 

σχεδιασμού και εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων. Ειδικότερα έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα στοιχεία/μελέτες 

που προβλέπονται στην  υπ. αρ. 145116/2.2.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/11), όπως 

τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ  υπ. αρ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/13), ανάλογα με 

το είδος της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού και να τεκμηριώνεται 

επαρκώς ότι θα πληρούνται όλοι οι όροι και απαιτήσεις που τίθενται από την 

ΚΥΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία επαναχρησιμοποίησης. Επιπλέον στη ΜΠΕ  
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θα πρέπει να προβλεφθεί και εναλλακτικός τρόπος διάθεσης των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

10. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων ποσοτήτων ύδατος ανά χρήση και  του 

τρόπου κάλυψης τους καθώς και τεκμηρίωση της επάρκειας  του νερού  από τις 

διαθέσιμες πηγές υδροδότησης. Επιπρόσθετα να περιγραφούν στη ΜΠΕ και 

άλλα έργα/ τρόποι εξοικονόμησης και ανακύκλωσης νερού. 

11. Σχετικά με τα συνοδά έργα στην παράκτια ζώνη να δοθεί έμφαση σε ζητήματα 

υδρο- μορφολογικών αλλοιώσεων της παράκτιας ζώνης κατά την κατασκευή 

τους καθώς και στις συσσωρευτικές επιπτώσεις από τυχόν άλλες υφιστάμενες 

παράκτιες δραστηριότητες. 

12. Σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων για τα 

λιμενικά έργα. 

13. Ειδικό παράρτημα- φάκελο με όλες τις πληροφορίες για την ανάπτυξη των 

φυσικών και δομημένων στοιχείων της εγκατάστασης, τα βασικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία  για την εξέταση 

καταλληλότητας του γηπέδου από τον ΕΟΤ (εδάφιο 11 του άρθρου 2 του Ν. 

4014/11). 

14. Έκθεση χωροταξικής θεώρησης (ως αυτοτελές παράρτημα της ΜΠΕ), σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει. 

 

Η παρούσα συνίσταται μόνο σε γνωμοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 2 του ν. 4014/11. 

   

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο οποίο διαβιβάζεται η 

παρούσα γνωμοδότηση και ο συνημμένος φάκελος Π.Π.Π.Α., παρακαλείται για τις 

σχετικές ενέργειες του σύμφωνα με το  άρθρο  2 της (5)  σχετικής ΚΥΑ. 

 

O φορέας του έργου οφείλει να έρθει σε άμεση επαφή με τη Γραμματεία του 

Περιφερειακού Συμβουλίου για τη κατάθεση του προβλεπόμενου παράβολου σχετικού με 

το κόστος δημοσιοποίησης της παρούσας γνωμοδότησης, σύμφωνα με τα παραπάνω 

προβλεπόμενα.                                                                                            

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                       

  

                                                                                ΔΡ.  ΑΘ.  ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

-  Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού [συν. ένα (1) αντίτυπο  ΠΠΠΑ] 

-  Τμήμα Γ. Π. Θ 

-  Κατ. Παπανδρέου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. ΥΕΘΑ – ΕΠΥΕΘΑ/ΔΑΣΠ/ΤΥΠΟ 

Δ/νση Υποδομής/ 2Ο  

Χολαργός – Ενταύθα 

2. ΥΠΕΚΑ 

    α. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Περ/ντος 

        Αμαλιάδος 17 

    β. Δ/νση Χωροταξίας 

       Αμαλιάδος 17 

    γ. Δ/νση Αισθητικών  Δασών, Δρυμών & Θήρας 

        Χαλκοκονδύλη 31 

3. Υπ. Τουρισμού-  ΕΥΠΑΤΕ 

   Τσόχα 7  

   11521 Αθήνα   

4. Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

    Γεν. Δ/νση Αρχ. & Πολιτιστικής  Κληρονομιάς 

    Μπουμπουλίνας 20-22 

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου 

  α. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 

       Πλ. Κολοκοτρώνη 20 

       22100 Τρίπολη 

  β. Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας 

      Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 35 

      26442 Πάτρα 

6.     Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού  Πελοποννήσου 

                Εθνικής Αντιστάσεως 87 

                22100 Τρίπολη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

   α. Περιφερειακό Συμβούλιο  [με συν. ένα (1) αντίτυπο  ΠΠΕ]  

                   Πλ. Εθν. Μακαρίου 

                   22100 Τρίπολη 
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              β.  Τμ.  Περ/ντος & Υδροοικονομίας Περ. Ενότητας Κορινθίας 

                   Κροκιδά 2 

                   20100 Κόρινθος        

8.  Δήμος Κορινθίων 

    Κολιάτσου 32 

    20100 Κόρινθος 

9. Κον Δ.  Αργυρόπουλο 

  Τήνου 2  

  15562 Χολαργός 

ΑΔΑ: 65420-0ΝΕ
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