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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα αποτελεί την «Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση 2017 της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ
(ΕΠΕΜ)» την οποία υποβάλλει ο Παραχωρησιούχος στην Υπηρεσία ∆ΙΠA / Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και
ιδιαίτερα του όρου 40 της ΚΥΑ 109884 / 04.12.06 και των τροποποιήσεων.
Οι
περιβαλλοντικές
εκθέσεις
δηµοσιοποιούνται
µέσω
της
ιστοσελίδας
www.moreas.com.gr , που διατηρεί η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ενώ διαβιβάζονται και στις οικίες
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος σύµφωνα, µε την ΚΥΑ 109884/04.12.2006,
άρθρο 41.
Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΥΠ) της
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, η οποία έχει αναπτυχθεί µε στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση του
έργου, καθ’ όλη την Περίοδο Παραχώρησής του.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την συνέχεια των προηγουµένων εκθέσεων και αποτυπώνει
την περιβαλλοντική και την γενικότερη πρόοδο για την λειτουργία και συντήρηση του
Έργου.

1. Λειτουργία και Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση του έργου
Από τις αρχές του 2017 το έργο, Αυτοκινητόδροµος συνολικού µήκους 205 χιλιοµέτρων
περίπου, έχει εισέλθει στην Φάση λειτουργίας του.
Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) πιστοποιηµένο
κατά ISO14001, µε βάση το οποίο εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική διαχείριση, οι
υποχρεώσεις συµµόρφωσης και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Τα στοιχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίζονται, οι
βεβαιώσεις, οι συµβάσεις κλπ, βρίσκονται στα αρχεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. και είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όποτε αυτό ζητηθεί.
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2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Κατά την διάρκεια του 2017 εκδόθηκαν οι κάτωθι ΑΕΠΟ:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ – ΑΕΠΟ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΕΠΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ - ΘΕΜΑ

1.

Α/Κ Σολωµού –
Α/Κ βόρεια είσοδος
Τρίπολης

ΑΠ. οικ.
10028/24.02.2017

2.

Λεύκτρο - Παραδείσια

ΑΠ.
οικ.
24338/19.05.2017

Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών
όρων του τµήµατος από τέλος ανισόπεδου κόµβου
Σολωµού έως αρχή ανισόπεδου κόµβου Βόρειας
Εισόδου Τρίπολης του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος
– Τρίπολη – Καλαµάτα.
Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τµήµατος
Λεύκτρο-Παραδείσια
του
αυτοκινητόδροµου
Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και τροποποίησή τους
ως προς τους σταθµούς διοδίων Βελιγοστής και Α/Κ
Παραδεισίων.

3. Συντήρηση πρασίνου
Ο Αυτοκινητόδροµος στο µεγαλύτερο µέρος του διαθέτει κεντρική νησίδα πρασίνου και
επιφάνειες πρασίνου εκατέρωθεν του Αυτοκινητόδροµου.
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Οι επιφάνειες πρασίνου συντηρούνται και καλλωπίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αισθητική του αυτοκινητόδροµου και του τοπίου και να
παρέχεται η ασφαλής και ανεµπόδιστη διέλευση των οχηµάτων .
Η συντήρηση του πρασίνου έχει ανατεθεί στην εξειδικευµένη εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΕ.

4. Ευαίσθητες περιοχές
Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες εκθέσεις και συµπεριλαµβάνεται στις ΜΠΕ, το έργο
ευρίσκεται εκτός δικτύου NATURA.
Με βάση το ΦΕΚ 4432Β 15.12.2017 η περιοχή των πηγών του Πάµισου - GR 2550002 δεν
συµπεριλαµβάνεται πλέον στις προστατευόµενες περιοχές Natura 2000.
Κατά µήκος του έργου και µε βάση τις ΚΥΑ του συνόλου του έργου, υπάρχουν
γειτνιάζοντα του έργου ευαίσθητα περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως πχ οικιστικό
περιβάλλον περιοχών οργανωµένης δόµησης, παρόχθιες ζώνες ποταµών κλπ. για τις
περιοχές αυτές και ανάλογα µε τα στοιχεία ευαισθησίας, τηρούνται οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα, όπως ενδεικτικά παρακολούθηση
θορύβου, ατµοσφαιρικής ρύπανσης κλπ.

5. Πανίδα - Χλωρίδα
Ο Αυτοκινητόδροµος είναι περιφραγµένος σε όλο του το µήκος, γεγονός που συµβάλλει
στην προστασία και την αποφυγή διέλευσης άγριων ειδών πανίδας. Κατά την περίοδο
λειτουργίας του έργου η περίφραξη συντηρείται, ελέγχεται και επισκευάζεται όπου
προκύπτουν προβλήµατα και πιθανά ανοίγµατα.
Ελέγχονται τακτικά οι διαβάσεις άγριας πανίδας, γίνεται µακροσκοπικός έλεγχος στην
περιοχή εκατέρωθεν της σήραγγας Αρτεµισίου και γενικώς γίνεται παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών παραµέτρων εντός της περιφραγµένης ζώνης του Έργου.
Καταγράφονται τα περιστατικά ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκονται ζώα, ώστε να
µπορούν να εντοπιστούν πιθανά σηµεία διέλευσης ή ευαίσθητες ζώνες στον
αυτοκινητόδροµο.
Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι ο αυτοκινητόδροµος δεν έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην άγρια πανίδα, καθόσον δεν υπάρχει παρουσία πανίδας ή συχνή διέλευση.
Τα όποια περιστατικά συµβαίνουν είναι µεµονωµένα και αντιµετωπίζονται άµεσα.
Τέλος, κατά την λειτουργία του έργου οι επιπτώσεις στην χλωρίδα δεν αναµένεται να είναι
αρνητικές, ενώ προβλέπεται κατάλληλη συντήρηση και διατήρηση της χλωρίδας σε καλό
και αισθητικό επίπεδο.

6. ∆ιαχείριση αποβλήτων
Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύµφωνα µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης και την αντίστοιχη νοµοθεσία. Αδειοδοτηµένοι εργολάβοι έχουν αναλάβει την
συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων τα οποία προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις των
γραφείων της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., καθώς και από τις εργασίες συντήρησης του
αυτοκινητοδρόµου (π.χ. αλλαγή στηθαίων, λαµπτήρων κλπ).
Για το έτος 2017 καταγράφηκαν και έχουν παραδοθεί για ανακύκλωση και διαχείριση οι
κάτωθι ποσότητες:
30.223 κιλά scrap σιδήρου
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1200 λίτρα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια
2.560 κιλά συσσωρευτές
1.690 κιλά πλαστικά
968 κιλά ειδικά/επικίνδυνα απόβλητα
48 κιλά µικτές µπαταρίες
936,5 κιλά νεκρά ζώα
Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. είναι εγγεγραµµένη σαν επιχείρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων - ΗΜΑ του ΥΠΕΝ και έχει καταχωρήσει τις εγκαταστάσεις της κατά µήκος
του Αυτοκινητόδροµου.
Τον Ιούλιο 2017 υποβλήθηκε η έκθεση αποβλήτων του έτους 2016 ηλεκτρονικά στο
ΗΜΑ, ενώ επανα-υποβλήθηκε η έκθεση του 2015 όπως απαιτούσε το ΥΠΕΝ.

7. Εκχιονισµοί
Οι περιοχές Στέρνας, Αρτεµισίου και διάβαση Καλογερικού είναι περιοχές υψηλού
κινδύνου σε περίπτωση χιονόπτωσης και για τον λόγο αυτόν η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων.

Κατά την διάρκεια του έτους 2017 χρειάστηκε να γίνει αποχιονισµός του οδοστρώµατος
και ρίψη άλατος στις ακόλουθες ηµεροµηνίες:
• 05.01 έως 07.01.2017
• 09.01 έως 10.01.2017
• 15.01 έως 16.01.2017
• 23.01.2017
• 25.01.2017 έως 27.01.2017
• 10.02.2017 έως 11.02.2017
8.

Περιβαλλοντικά ατυχήµατα

Κατά το έτος 2017 δεν υπήρξε κάποιο περιβαλλοντικό ατύχηµα.
Με βάση το “εγχειρίδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και σχέδια δράσης” της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ,
υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιµετώπισης συµβάντων ¨πυρκαγιάς¨, καθώς και
περιβαλλοντικού ατυχήµατος όπως πχ διαρροής ουσιών στο οδόστρωµα κ.λπ.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεργάζεται άµεσα µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και συµβάλλει στην διαχείριση και αντιµετώπιση τέτοιων συµβάντων.
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Στις εισόδους των σηράγγων έχουν κατασκευαστεί στεγανές δεξαµενές για την συλλογή
και την περαιτέρω διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση περιβαλλοντικού
ατυχήµατος εντός των σηράγγων.
9.

Μόνιµοι Σταθµοί Μέτρησης περιβαλλοντικών παραµέτρων

Κατά µήκος του έργου λειτουργεί δίκτυο τριών Μόνιµων Σταθµών Μέτρησης - ΜΣΜ, οι
οποίοι είναι εγκαταστηµένοι στην περιοχή Σολωµού, στην περιοχή Τριπόλεως και στην
Περιµετρική Καλαµάτας για την παρακολούθηση και καταγραφή της ατµοσφαιρικής
ποιότητας και των µετεωρολογικών στοιχείων σε µόνιµη βάση.
Τα αποτελέσµατα των παρακολουθήσεων υποβάλλονται σε τριµηνιαίες εκθέσεις στις
αρµόδιες αρχές.

10. Κυκλοφοριακός θόρυβος
Τον Ιούνιο του 2017 εκπονήθηκαν από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΜΟΡΕΑΣ
µετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου κατά µήκος του Αυτοκινητόδροµου, στις περιοχές
πόλεων ή οικισµών που ευρίσκονται εντός της ζώνης των 200 µέτρων εκατέρωθεν του
άξονα. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση ως
Παράρτηµα.
11. Παρακολούθηση υγρών αποβλήτων
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Παραχωρησιούχου παρακολουθεί µε εργαστηριακές
αναλύσεις την ποιότητα των υγρών αποβλήτων των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων που
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΣΕΑ, ΚΕΣ, διοδίων του έργου.
Παράλληλα, γίνεται συντήρηση των µονάδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από
εταιρεία η οποία έχει συµβληθεί µε την ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
12. Παρακολούθηση ποιότητας νερού
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Παραχωρησιούχου παρακολουθεί την ποιότητα του
νερού που χρησιµοποιείται στα σηµεία όπου υπάρχουν ΣΕΑ, ΚΕΣ και διόδια.
Ακολουθεί το Παράρτηµα µετρήσεων οδικού κυκλοφοριακού θορύβου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα,

Αντ. Καναβάκης

7

