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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
(ΣΠΕ) της Πολεοδομικής Μελέτης του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη του Δήμου 
Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την ΚΥΑ 107017/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 

3. Τον Ν 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών 
της χώρας και άλλες διατάξεις.»  

4. Τον Ν 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Για την προστασία και διαχείριση των υδάτων». 
5. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
6. Τον Ν 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
7. Τον Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/A/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 
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9. Τον Ν 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

10. Το Ν 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

11. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ .... 
κ.λπ.». 

12. Τον Ν 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύει. 

13. Το ΠΔ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α/2010). 

14. Το Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

15. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β/2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 1 του Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/2016).» 

16. Την υπ' αρ. 19379/1207/16-05-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕΙ «Έγκριση 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κορινθίων 
του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.» (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013) με τις 
διατάξεις του Ν 2508/1997. 

17. Την υπ' αρ. 2045/2019 απόφαση ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αρ. 19379/1207/16-05-
2013 (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕΙ όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές ζώνες ελλείψει ΣΜΠΕ. 

18. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72706/4747/29-07-2021 απόφαση Γενικού Διευθυντή 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ "Περιβαλλοντική έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου. 

19. Την υπ' αρ. 150066/02-09-2021 απόφαση Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ «Επανέγκριση Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κορινθίων του 
Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.» (ΦΕΚ 568/Δ/2021) 

20. Την υπ’ αρ. 45785/2022 απόφαση Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ «Σημειακές τροποποιήσεις του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορινθίων (ΓΠΣ), που επανεγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
150066/2021 απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΠΔΕΙ" (ΦΕΚ 568/Δ/2021)» (ΦΕΚ 217/Δ/2022). 

21. Την υπ’ αρ. Δ1Ε/ΓΠ/33735/13-06-2021 απόφαση Υπουργού Υγείας «Έγκριση 
Υδρογεωτεχνικής Μελέτης για την επέκταση του σχεδίου πόλης (πολεοδόμηση του πρώην 
Στρατοπέδου Καλογερογιάννη) πλησίον του υφιστάμενου κοιμητηρίου στην περιοχή 
Βοσέικα του Δήμου Κορινθίων». 

22. Την υπ’ αρ. 130525/27-07-2021 απόφαση ΓΔ ΑΔΠΔΕΙ «Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασης ρυμοτομικού σχεδίου από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο στην προς πολεοδόμηση περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη του 
Δήμου Κορινθίων» 

23. Την υπ’ αρ. 252/2021 απόφαση ΔΣ Δήμου Κορινθίων «Λήψη απόφασης για τη μείωση της 
απόστασης πολεοδόμησης του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη από το υφιστάμενο 
Κοιμητήριο στα Βοσέικα.» 
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24. Την απόφαση 11/2021 του 3ου πρακτικού της από 12-11-2021 συνεδρίασης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Α’ Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με την οποία το Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδότησε 
υπέρ της μείωσης της απόφασης του ρυμοτομικού σχεδίου από το υφιστάμενο κοιμητήριο. 

25. Την υπ’ αρ. 235004/31-12-2021 απόφαση Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ «Μείωση της απόστασης 
πολεοδόμησης του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη από το υφιστάμενο Κοιμητήριο 
στα Βοσέικα.» 

26. Την υπ’ αρ. 10/2022 απόφαση ΔΣ Δήμου Κορινθίων «Αποδοχή μελέτης πολεοδόμησης 
έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη» 

27. Την υπ’ αρ. 154/2022 απόφαση ΔΣ Δήμου Κορινθίων «Πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας 
ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη». 

28. Το υπ’ αρ. 26144/08-07-2022 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και 
Μελετών του Δήμου Κορινθίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος 
προελέγχου για ΣΜΠΕ για την πολεοδόμηση του πρώην στρατοπέδου Καλογερογιάννη 
Κορίνθου. 

29. Το υπ’ αρ. 48002/21-10-2022 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και 
Μελετών του Δήμου Κορινθίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος 
προελέγχου για ΣΜΠΕ για την πολεοδόμηση του πρώην στρατοπέδου Καλογερογιάννη 
Κορίνθου, μετά από την υπ’ αρ. 154/2022 απόφαση ΔΣ Δήμου Κορινθίων. 

30. Την υπ’ αρ. 167117/31-10-2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή ΑΔΠΔΕΙ «Έγκριση Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, πρώην 
«Στρατόπεδο Καλογερογιάννη» Δήμου Κορινθίων». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
ότι δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) η Πολεοδομική 
Μελέτη του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας όπως 
περιγράφεται στη μελέτη Περιβαλλοντικού Προελέγχου που συντάχθηκε από την ΕNCODIA 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ, στο Σχέδιο Πολεοδόμησης με αρ. Σχεδίου Π4 κλ. 1:1000 (θεωρημένα 
από την Αρχή Σχεδιασμού ήτοι την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίας) και 
συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, αφού λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: 
 

1. Η θέση της εν λόγω έκτασης προς πολεοδόμηση (πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη) 
βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας, εντός 
ΓΠΣ Κορινθίων. Χωροθετείται νότια του κεντρικού αστικού ιστού της πόλης της Κορίνθου 
και βρίσκεται σε απόσταση 1.000 περίπου μέτρων νότια της ακτής του Κορινθιακού (λιμάνι 
Κορίνθου) και σε απόσταση περίπου 950 μέτρων βόρεια της Ολυμπίας Οδού. Οριοθετείται 
βόρεια από τη Νέα Εθνική Πατρών, ανατολικά από την οδό Αγίας Άννης, νότια από την οδό 
Οδυσσέα Ανδρούτσου και δυτικά από τις Επαρχιακές Οδούς Κορίνθου – Άργους και 
Κορίνθου – Εξαμιλίων. Ως προς τον χαρακτήρα, η προτεινόμενη περιοχή πολεοδόμησης – 
πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη βρίσκεται εντός του ΓΠΣ ΔΕ Κορινθίων (ΦΕΚ 
568/Δ/2021) και συγκεκριμένα στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως (Ζ1.14).  

2. Η προς πολεοδόμηση περιοχή συνολικής αρχικής έκτασης 295 στρεμμάτων περίπου 
περιλαμβάνει μόνο την έκταση του πρώην στρατοπέδου Καλογερογιάννη. Από την περιοχή 
αυτή, εξαιρέθηκε έκταση που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ραδιοφάρου της ΥΠΑ, 
στα νοτιανατολικά καθώς και ένα μικρό τμήμα της έκτασης, λόγω της γειτνίασης αυτού με 
το κοιμητήριο στα Βοσέικα στα βορειοδυτικά, παρά τη μείωση της απόστασης που 
επετεύχθη. Η τελική έκταση προς πολεοδόμηση ανέρχεται σε περίπου 280 στρέμματα, 
όπως φαίνεται και στο σχέδιο Π4-Πρόταση πολεοδόμησης. 

3. Στη ΣΜΠΕ για την επανέγκριση του ΓΠΣ Κορινθίων, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72706/4747/29-07-2021 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του ΥΠΕΝ, αναφέρεται ότι «Ειδικά για το στρατόπεδο Καλογερογιάννη, 
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προτείνεται η πολεοδόμησή του σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ, ώστε να δημιουργηθούν 
κεντρικοί χώροι διοίκησης, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί χώροι, χώροι πρασίνου, χώροι 
αμιγούς και γενικής κατοικίας. Οι χρήσεις γης θα θεσμοθετηθούν με σημειακή τροποποίηση 
με βάση τα άρθρα 3, 4 και 5 του Ν 2508/1997 και η πολεοδόμηση θα γίνει με τις διατάξεις 
των Ν 1337/1983 και Ν 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Λόγω του μικρού 
μεγέθους του στρατοπέδου, η όλη πολεοδόμηση μπορεί να θεωρηθεί ως σημειακή και δεν 
επηρεάζει καθόλου τις λειτουργίες της πόλης όπως θεσμοθετήθηκαν με το ΓΠΣ Κορινθίων 
(ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013). …». 

4. Στην υπ’ αρ. 45785/2022 (ΦΕΚ 217/Δ/2022) απόφαση, σημείο 6, αναφέρεται ότι: 
«Κατάργηση της απαρίθμησης των χρήσεων γης στην περιοχή Ζ1.14 (Στρατόπεδο 
Καλογερογιάννη), οι οποίες θα εξειδικευθούν με την πολεοδομική μελέτη. Αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να έχει ευελιξία η πολεοδομική μελέτη στην αντιμετώπιση της δέσμευσης 
χώρου για τον υφιστάμενο ραδιοφάρο της ΥΠΑ.» 

5. Από τις εγκεκριμένες υδρογεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες που αφορούν την έκταση 
του στρατοπέδου και στις οποίες γνωμοδότησαν μεταξύ άλλων η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κορινθίας, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδος και η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας, δεν 
προκύπτει επιβάρυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τη διείσδυση αμμωνιακών 
και νιτρικών ενώσεων που προκύπτουν από τις διαδικασίες αποσύνθεσης των οργανικών 
ιστών ή κάποιο άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα. 

6. Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ΣΜΠΕ που καλύπτει το σύνολο της έκτασης και στο πλαίσιο της 
οποίας γνωμοδότησαν θετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς. 

 
Η παρούσα Απόφαση συνοδευόμενη από το φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου διαβιβάζεται 
στην Αρχή Σχεδιασμού (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίας), προκειμένου εντός δέκα (10) 
ημερών από την παραλαβή της να τη δημοσιεύσει για την ενημέρωση του κοινού, αναρτώντας την 
απόφαση αυτή στην επίσημη ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της (1) 
σχετικής ΚΥΑ. 
 
Η παρούσα Απόφαση δίδεται με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας 
υγειονομικής νομοθεσίας και δεν έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί 
στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη 
έργου. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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