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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής
ενέργειας 400 kV για τη σύνδεση του ΚΥΤ Αγ. Νικολάου με το ΚΥΤ Διστόμου (εκτροπή
τμήματος Γ.Μ.)" στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου - Αράχοβας -Αντίκυρας του Ν.
Βοιωτίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.
2. Το Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231 Α/27-12-2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας.’’
3. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α) ‘’Για την προστασία του περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/25.4.2002) και το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Το Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α) ‘’Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις’’.
6. Το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) ‘’ Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις’’.
7. Την αρ.οικ.:167563/2013 (ΦΕΚ 964/Β) Υ.Α. ‘’Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων…’’.
8. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβ/ντος, Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής»
9. Το Ν. 998/79 ‘’ περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας’’ (ΦΕΚ
289/Α/29.12.1979) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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-210. Το Ν. 3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002).
11. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και την
Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
12. Το Ν. 2244/7.10.94 (ΦΕΚ168/Α/94) περί "Ρύθμισης θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις".
13. Την αρ.29116/09 Κ.Υ.Α.
14. Το Ν. 3468/27.06.06 (ΦΕΚ129/Α/06) περί ‘’Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις’’.
15. Το Ν.3017/02 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30.05.02).
16. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) περί «επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
17. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
18. Την ΚΥΑ 37338/1807/2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση µε την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
20. Την αρ. 69269/5387/24-10-90 ΚΥΑ (ΦΕΚ678/Β/25.10.90) ως ισχύει.
21. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/12-1-2012) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) ‘’Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων’’.
23. Την ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/17.3.06 (ΦΕΚ Β’327/17.3.2006) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες
αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον, σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις...
του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 ΚΥΑ (Β’795)».
24. Την ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/25.04.02) που αναφέρεται σε μέτρα προφύλαξης κοινού
από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.
25. Την ΥΔ Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων».
26. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2004) που αφορά μέτρα, όρους και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
27. Την αρ.105965/11/22-2-2000 εγκύκλιο της ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Περί κατευθύνσεων σχετικά με
την αξιολόγηση των φακέλων Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας’’.
28. Την ΚΥΑ Δ6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ158/Β/2002) ‘’Περί διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε…’’.
29. Την αρ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ663/Β/2006) ‘’Για τη διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.1650/86
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.2 του Ν.3010/02.’’
30. Την αρ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ663/Β/2006) ‘’Για το περιεχόμενο, δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
των Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβ/ντος, έργων Α.Π.Ε.’’
31. Την Υ.Α. αριθμ. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α με αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθ.12 του Ν. 4014/2011».
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-332. Την αρ.26298/2003 (ΦΕΚ 1469/Β/10-10-03) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Για Έγκριση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΠΣΕ’’.
33. Την αρ.49828/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464/Β) ‘’Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής ΜΠΕ αυτού’’.
34. Την Υ.Α. 13919/2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ.) διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
35. Την αρ.οικ.1094/10310/22-1-2018 απόφαση ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας.
36. Την αρ.92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (1094/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-122020) ΠΕΡΊ ‘’Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικόλαου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ορισμού
ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
37. Το αρ.20804/8-10-2019 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (προσφορά σύνδεσης).
38. Το αρ.22278/2-10-2020 έγγραφο συναίνεσης του ΑΔΜΗΕ στην υποβολή της ΜΠΕ του εν λόγω
έργου από τη ‘’ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.’’.
39. Την από 21-12-2020 αίτηση της ‘’ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.’’ με την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας
Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.
40. Το αρ.248137/24-12-2020 έγγραφό μας προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία για την υποβολή
επιπλέον τευχών Μ.Π.Ε. ύστερα από το σχετικό έλεγχο πληρότητας, σύμφωνα με τον οποίο η
υποβληθείσα ΜΠΕ κρίθηκε πλήρης.
41. Την από 4-1-2021 αίτηση της ‘’ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.’’ με την οποία μας υπέβαλε επιπλέον τεύχη
ΜΠΕ.
42. Το αρ.1582/7-1-2021 έγγραφό μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και προς
τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τις απόψεις τους επί της ΜΠΕ.
43. Το αρ.139745/8-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
(θετική γνωμοδότηση υπό όρους).
44. Το αρ.135430/2-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας (θετική γνωμοδότηση υπό
όρους).
45. Το αρ.123759/16-6-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς (θετική γνωμοδότηση υπό
όρους).
46. Το αρ.220977/11-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).
47. Το αρ.23389/9-2-2021 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογία (θετική
γνωμοδότηση υπό όρους).
48. Το αρ.23160/21-1-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Αττικής Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).
49. Το αρ.112/25-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας
(θετική γνωμοδότηση υπό όρους).
50. Το αρ.Φ.901/200/380258/10-2-2021 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ (θετική γνωμοδότηση).
51. Το αρ.10446/32/18-1-2021 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας με το οποίο μας έστειλε την εντολή προς δημοσίευση της Μ.Π.Ε στον τοπικό τύπο.
52. Το αρ.3/17-3-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής
ενέργειας 400 kV για τη σύνδεση του ΚΥΤ Αγ. Νικολάου με το ΚΥΤ Διστόμου (εκτροπή τμήματος
Γ.Μ.)" στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου - Αράχοβας -Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας.
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-4Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην στην κατασκευή και
λειτουργία νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV ΚΥΤ Αγίου Νικολάου –
ΚΥΤ Διστόμου, για τη σύνδεση του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αγίου Νικολάου με το Κέντρο
Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Διστόμου, στο πλαίσιο σύνδεσης του Νέου Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής 826
MW Αγίου Νικολάου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σύστημα), στο ΚΥΤ
Αγίου Νικολάου. Η νέα Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV, θα έχει συνολικό μήκος
14 km περίπου και θα αποτελείται από σαράντα δύο (42) πυλώνες Υψηλής Τάσης.
Τα προτεινόμενα στην παρούσα μελέτη έργα αφορούν στα εξής :
▪ Κατασκευή νέας Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης 400 kV συνολικού
μήκους 14 km περίπου.
▪ Ανέγερση σαράντα δύο (42) νέων πυλώνων Υψηλής Τάσης.
▪ Διάνοιξη δασικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 8.700 m περίπου, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών κατασκευής και λειτουργίας της νέας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
▪ Διαμόρφωση οικοπέδου ανάπτυξης των καλωδιακών συστημάτων, κάτωθεν του τερματικού
πυλώνα (Π42) της Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας, εμβαδού 1.265 τ.μ.
▪ Εκτέλεση εργασιών – προσθήκη εξοπλισμού για τη σύνδεση του οικοπέδου ανάπτυξης των
καλωδιακών συστημάτων με το ΚΥΤ Αγίου Νικολάου.
▪ Σύνδεση της νέας Γ.Μ. με το ΚΥΤ Διστόμου (σύνδεση του τερματικού πυλώνα της Γ.Μ. με το
τερματικό ικρίωμα, της διαθέσιμης πύλης, στο ΚΥΤ Διστόμου).
Η συνολική επιφάνεια επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, υπολογίζεται σε
80.728,83 τ.μ.
Α.2) Ομάδα, υποκατηγορία και είδος στην οποία κατατάσσεται το έργο
Κατάταξη βάσει της αρ. ΔΙΠΑ/οικ37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) Υ.Α, όπως ισχύει :
Ομάδα 11η , α/α 10, Υποκατηγορία Α2.
Α.3) Συντεταγμένες του έργου και του χώρου επέμβασης
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του συνόλου των πυλώνων της Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής
Τάσης 400 kV, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ΄87) είναι οι εξής :
Α/Α
ΙΚΡΙΩΜΑ
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5
Π6
Π7
Π8
Π9
Π10
Π11
Π12
Π13
Π14
Π15
Π16
Π17
Π18
Π19

ΕΓΣΑ ΄87
Χ (m)
Υ (m)
385280,033
4254960,755
385188,969
4254929,034
385099,975
4254766,161
385069,571
4254529,026
385087,470
4254130,000
385329,340
4253676,500
385469,253
4253221,747
385578,057
4252868,106
385710,694
4252436,999
385707,103
4252208,105
385700,985
4251818,125
385692,190
4251257,500
386035,640
4250841,691
386304,870
4250515,740
386613,053
4250264,003
386930,583
4250004,630
387222,169
4249766,449
387400,531
4249429,949
387421,205
4249099,605
387345,550
4248667,373
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Π21
Π22
Π23
Π24
Π25
Π26
Π27
Π28
Π29
Π30
Π31
Π32
Π33
Π34
Π35
Π36
Π37
Π38
Π39
Π40
Π41
Π42

387228,882
387083,030
387094,087
387103,995
387166,063
387363,499
387597,551
387730,082
387639,609
387568,024
387316,306
387196,250
387015,780
386844,060
386715,994
386529,860
386142,902
385957,659
385631,526
385406,084
385311,054
385324,934
385365,005

4248341,638
4248143,498
4247908,760
4247681,841
4247443,000
4247138,299
4246777,166
4246268,516
4245672,927
4245491,850
4245010,152
4244873,420
4244882,930
4244799,410
4244635,334
4244527,647
4244627,561
4244729,189
4244908,517
4245194,306
4245373,533
4245618,455
4245675,007

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ
Το υπόψη έργο υπάγεται διοικητικά στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου - Αράχωβας Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) Κυριακίου και Διστόμου
αντίστοιχα.
Β.1)

Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης
Στην περιοχή υλοποίησης του έργου έχουν εκδοθεί :
- Η αρ.3124/128532 Απόφαση (ΦΕΚ 432/Α.Α.Π./31.12.2012) "Έγκριση Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Διστόμου, Δήμου Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας"
- Η αρ.3529/149006 Απόφαση (ΦΕΚ 273/Α.Α.Π./12.12.2016) "Έγκριση Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Κοινότητας Κυριακίου, Δήμου Λεβαδέων".
Το εν λόγω έργο είναι συμβατό με τα ανωτέρω εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Β.2) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής
Η θέση του υπόψη έργου :
- Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από τα όρια των πλησιέστερων οικισμών.
- Δεν εμπίπτει σε περιοχή εντός του Δικτύου NATURA 2000.
- Εμπίπτει σε δημόσια δασική έκταση.
- Δεν εμπίπτει σε Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
Γ.

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ,
ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ.1. Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες
διατάξεις:
I.
ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων
εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου
και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε
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τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον
ατμοσφαιρικό αέρα" του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων».
II.
ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη" του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης Μαΐου
2008».
2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το
όριο των 100 mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παράγ. δ' του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ
293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της
εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
Γ.2. Υγρά Απόβλητα
1. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν:

I.
II.

Η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β’ 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων
και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. Αρ Γ1/17831/7.12.1971
(Β’ 986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β’ 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ.133551/30.9.2008 (Β’ 2089)
Οι εκάστοτε ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως ισχύουν για την περιοχή του έργου.

2. Η διαχείριση των λιπαντικών ελαίων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 82/25-2-04

(ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
Γ.3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
1. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους κατά την
κατασκευή και λειτουργία του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003
(ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
2. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).
3. Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται στα
προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/1981, καθώς και στις ΥΑ 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78), ΥΑ
56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986), ΥΑ 69001/1921 (ΦΕΚ 51/Β/18.8.1988), ΥΑ 765/1991 (ΦΕΚ
81/Β/21.2.1991), ΥΑ Α5/2375/78 (ΦΕΚ 698Β).
Γ.4. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων:
Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης
ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002
(Φ.Ε.Κ. 512Β/25-04-2002) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του
κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών
συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/19-06-2002)]
Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Δ.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο φορέας του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα
απόφαση (ΑΕΠΟ).
Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω
και εάν μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε
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τρίτο.
Ο φορέας του έργου, υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα
απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιεί το όνομα αυτού στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Η υλοποίηση του έργου να πραγματοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από τα
εγκεκριμένα ή μη όρια των πλησιέστερων σε αυτές οικισμών, με ευθύνη του φορέα του έργου.
Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τη διαδικασία κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε να εξασφαλίζεται:
- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον κατασκευαστή στο μέρος που τον αφορούν
- Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων
οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κατασκευαστή κατά παράβαση των
περιβαλλοντικών όρων.

Δ.2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανόμενων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων
που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (π.χ. μονάδα παραγωγής
ετοίμου σκυροδέματος).
Οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία και
απομάκρυνση των δασικών προϊόντων να προηγηθούν κάθε επέμβασης και να γίνουν με τις
υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου.
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα μικρά τμήματα της οδοποιίας που διέρχονται από εκτάσεις που
καλύπτονται από δασική βλάστηση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις επ’ αυτής.
Η εγκατάσταση στην περιοχή του φορέα υλοποίησης του έργου (συμπεριλαμβανομένων και
των συνοδών του έργων), εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας, να γίνει υπό την εποπτεία και τις εντολές των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών,
λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Το δασικό περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο
επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη. Επίσης όλα τα πρανή που θα
δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου και επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, βαθμίδες
ορυγμάτων χώροι απόθεσης, νησίδες κ.λ.π.) να φυτευτούν, κατά προτίμηση με φυτά της
αυτοφυούς χλωρίδας της περιοχής, κατόπιν εκπόνησης ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης και
έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου.
3. Επιβάλλεται η κατασκευή βαθμίδων σε όσα επιχώματα υπερβαίνουν τα 6 μέτρα στο πρανές για
μείωση της οπτικής ρύπανσης και έντονης αλλοίωσης του περιβάλλοντος και φύτευση όλων των
επιφανειών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα πρανούς και των βαθμίδων ή
επιφάνειας όπου έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί τα τελικά
υψόμετρα (με προσθήκη φυτικής γης τουλάχιστον 50 εκ.) και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής. Συγκεκριμένα :
 Για την αποκατάσταση του τοπίου, τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν
έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη διάβρωση πριν
ακόμη αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.
 Μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ο φορέας του έργου θα πρέπει να υποβάλει αίτηση
στην αρμόδια δασική υπηρεσία για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης, μετά την
καταβολή του οποίου θα γίνεται η εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στην εν λόγω έκταση. Το
αντάλλαγμα χρήσης για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 8 του αρθ. 45 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις
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5.

6.

7.

8.

αρ.115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ 2980/Β) και 117653/6833/28-11-2014 (ΦΕΚ 3302/Β)
αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ.
Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και
συντήρηση της βλάστησης.
Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα
διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα μεταφέρεται για τις ανάγκες του έργου φυτική γη από δανειοθαλάμους που θα
εγκριθούν από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στερεάς Ελλάδας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Όπου αναμένεται απώλεια βιοτόπων φυσικής βλάστησης, διαίρεση ή κατάτμηση των φυσικών
οικοτόπων να εφαρμοστούν επανορθωτικά μέτρα (φύτευση).
Nα χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη ώστε να επιτευχθεί η αισθητική και οικολογική ενοποίηση
με τον περιβάλλοντα χώρο (την υφιστάμενη δομή και χλωριδική σύνθεση του τύπου βλάστησης
της περιοχής).
Αν εγκαταλειφθεί ο σκοπός της επέμβασης ή ολοκληρωθεί η επέμβαση, η έκταση να επανέλθει
στο καθεστώς που ίσχυε πριν την αλλαγή χρήσης της και να αποκατασταθεί. Η μη συμμόρφωση
με τα ανωτέρω, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στη δικαιούχο εταιρεία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 12 του αρθ. 45 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Η δικαιούχος εταιρεία οφείλει να υποβάλει μελέτη αναδάσωσης ή δάσωσης εγκεκριμένη από την
αρμόδια δασική υπηρεσία, έκτασης ίδιου εμβαδού με την προς επέμβαση έκταση στην ίδια
περιοχή ή όμορη αυτής, η οποία θα υποδειχθεί από το οικείο Δασαρχείο, ελλείψει δε έκτασης
εντός της ίδιας διοικητικής ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί σε επίπεδο
Δ/νσης Δασών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι εργασίες της αναδάσωσης ή
δάσωσης αρχίζουν με την έναρξη των εργασιών του έργου (παρ.8 αρθ.45 του Ν.998/79, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει και αρ.117653/6833/28-11-2014 Υ.Α. ΦΕΚ3302/Β).
Επιμέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν τις εργασίες κατασκευής ή τις δραστηριότητες
λειτουργίας π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση
τεχνικών μέτρων και όρων που τίθενται με την παρούσα κ.λ.π. αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρθ. 6 και 7 του Ν. 4014/2011.
α. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που τυχόν προκύψουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου
σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της ΑΕΠΟ όπως π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις,
αποθεσιοθάλαμοι, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου κ.λ.π.
εγκρίνονται από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με την υποβολή και αξιολόγηση
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.7 και την παρ. 11
του αρθ. 11 του Ν. 4014/2011 και την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) ‘’Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
β. Όλοι οι χώροι απόθεσης να αποκατασταθούν πλήρως με κατάλληλη διαμόρφωση
(φυτοτεχνική - αισθητική), προκειμένου να περιοριστεί η αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου
στις προτεινόμενες θέσεις.
γ. Αν για οποιοδήποτε τεχνικά αποδεκτό λόγο η επιφάνεια επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα
έκταση απαιτείται να τροποποιηθεί είτε λόγω αλλαγής της θέσης των στοιχείων του έργου, είτε
λόγω προσαύξησης της επιφάνειας επέμβασης σε οποιαδήποτε στοιχείο του έργου, η εταιρεία
με νέο αίτημά της και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, πριν την επέμβαση επί
της νέας έκτασης, θα πρέπει να ζητήσει την αλλαγή θέσης ή την επιπλέον επέμβαση.
Η απόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες
κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα προσβάλλεται η
αισθητική του τοπίου, ούτε θα θίγεται η ακεραιότητα κάποιου ευαίσθητου οικοσυστήματος. Σε
κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου
υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού
χαρακτήρα για εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών.
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Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών να διαχωριστούν μεταξύ τους (γαιώδη – βραχώδη) και να
χρησιμοποιηθούν αναλόγως, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για τη διάστρωση
των έργων οδοποιίας.
Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλιστούν από νομίμως
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδεια εκμετάλλευσης και με την προϋπόθεση ότι
αυτοί τηρούνται επακριβώς, καθώς και από λατομεία – δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ.
3 του αρθ. 7 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
Για την καταστολή της σκόνης να εγκατασταθεί και να συντηρείται προκειμένου να λειτουργεί
αποτελεσματικά, σύστημα διαβροχής των σωρών αδρανών υλικών και των οδών προσπέλασης
οχημάτων.
Σε καμία περίπτωση η εκπομπή σωματιδίων να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο των 100 mg/Nm3.
Να εξασφαλιστούν οι μελέτες οδοποιίας και αποκατάστασης διαταραχθέντων χώρων για τη νέα
διάνοιξη δρόμων με τις τεχνικές προδιαγραφές Γ’ κατηγορίας. Οι νέοι διανοιχθέντες δασόδρομοι
να είναι σε κοινή χρήση και τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν θα διαχειριστούν από τη
Δασική Υπηρεσία.
Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εκκίνηση δικαιωμάτων τρίτων επί της
συγκεκριμένης έκτασης ή μέρους αυτής.
Η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει τα οριζόμενα από τον Κανονισμό DIN 4261
και την αρ.Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη του 1965 για τη δημιουργία χώρων υγιεινής των
εργατών.
Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα, λάδια κ.λ.π. να
συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο της δραστηριότητας, η δε διάθεσή τους να
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων και μη
αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006). Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα,
λάδια κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου. Τα τυχόν αστικά λύματα να διατίθενται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (Υ/Δ/Ε1β/221/1965).
Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, συγκρότημα παραγωγής
σκυροδέματος, κ.λ.π.) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να
αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού
χώρου.
Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή ή λειτουργία
του έργου (π.χ εργοταξιακές εγκαταστάσεις, συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος)
αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους γίνεται από
την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου αρχή.
Η εταιρεία να μην προχωρήσει σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης των Α/Γ εκτός εάν
προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις που θα την επιβάλουν και αφού πρώτα υποβληθεί
σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Δασαρχείο.
Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
(γ) της παρούσας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης αυτού.
Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB.
Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας από τη δικαιούχο εταιρεία κατά την κατασκευή του
έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των
μηχανημάτων.
Επειδή υπάρχει περίπτωση αποκάλυψης μη ορατών αρχαιοτήτων, να ειδοποιηθούν εγγράφως οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη των
χωματουργικών εργασιών και συγκεκριμένα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και η αρμόδια
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, προκειμένου οι πάσης φύσης χωματουργικές εργασίες να γίνουν
με την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού του Υπ. Πολιτισμού που θα υποδειχθεί από τις
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υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να
διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η
συνέχιση των εργασιών. Η συνολική δαπάνη τυχόν ανασκαφικών εργασιών θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την παρ.6 του αρθ. 37 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α).
Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστημα θα λειτουργήσει το έργο. Μετά το πέρας της
διάρκειας λειτουργίας του έργου ή σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε
ήθελε να μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η έγκριση αυτή ή δεν τηρηθούν οι
προαναφερόμενοι όροι, παύει αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις η ισχύς της και η έκταση
επανέρχεται στη διαχείριση της δασικής Αρχής, με τις υποδείξεις της οποίας η δικαιούχος
εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει το διαταραγμένο τοπίο και τη δασική βλάστηση, σύμφωνα
με τη μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί.
Για τη χρήση της δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα η δικαιούχος εταιρεία θα πρέπει να
καταβάλει αντάλλαγμα χρήσης γης υπέρ του ‘’Ειδικού Φορέα Δασών – Πράσινου Ταμείου’’ που
θα υπολογιστεί με βάση τα οριζόμενα στις αρ.165384/405/30-1-2012 και 176005/3875/23-12013 Εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα συνυποβληθεί με την άδεια
εγκατάστασης του σταθμού από την εταιρεία στο αρμόδιο Δασαρχείο για την εγκατάστασή της
με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης ως βεβαιωτική πράξη της επέμβασης.
Τα στοιχεία του έργου επί της δασικής μορφής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
τετραετίας από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, εκτός εάν ιδιαίτεροι λόγοι που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μπορούν να παρατείνουν το χρόνο ολοκλήρωσης
της κατασκευής τους για όσο χρόνο υφίσταται η αναστολή των εργασιών. Στην περίπτωση
αυτή θα υποβάλλεται σχετικό αίτημα παράτασης του χρόνου κατασκευής με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, πριν τη λήξη της τετραετίας στην τοπική δασική Αρχή που θα πιστοποιεί τους
λόγους καθυστέρησης και θα προτείνει ιεραρχικά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, πέραν των άλλων κυρώσεων, συνεπάγεται την ποινική δίωξη
των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του αρθ. 71 του Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης.
Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης που αφορούν εφαρμογή
των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ανατίθεται στο οικείο Δασαρχείο.

Δ.3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία.
2. Κάθε είδους απόβλητα που πιθανώς προκύψουν (παλιά ανταλλακτικά απόβλητα λιπαντικών
ελαίων, παντός είδους άχρηστα υλικά κ.λ.π.) να συλλέγονται, να απομακρύνονται από το χώρο
του έργου και να συγκεντρώνονται σε κατάλληλους υποδοχείς. Εφόσον πρόκειται για ρεύματα
αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, να τηρούνται οι διατάξεις του
Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα απόβλητα να παραλαμβάνονται από
κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς προκειμένου να οδηγούνται τα μεν
ανακυκλώσιμα σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, τα δε οικιακά σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Στην περίπτωση επικινδύνων αποβλήτων όπως είναι τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, να
συμπληρώνεται σχετικό έντυπο αναγνώρισης, αντίγραφα του οποίου θα φυλάσσονται από την
εταιρεία.
3. Να διεξάγονται μετρήσεις της στάθμης του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, σε δύο
τουλάχιστον σημεία της γραμμής μεταφοράς. Τα σημεία τα οποία θα επιλεγούν θα πρέπει να
βρίσκονται εντός ή πλησίον οικιστικών ιστών. Οι μετρήσεις να γίνονται ανά εξάμηνο, με ευθύνη
του φορέα του έργου. Τα όργανα μέτρησης, να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
βαθμονόμησης. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC
61786:2003 ή όπως αυτό ισχύει.
4. Τα όρια του Μαγνητικού και Ηλεκτρικού πεδίου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της
σύστασης του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 « περί του περιορισμού της έκθεσης του
κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) », σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία
της ICNIRP/1998 (Διεθνής Επιτροπή Προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας) GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME - VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND
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- 11 ELECTROMAGNETIC FIELDS (Health Physics, Απρίλιος 1998 Τόμος 74 αριθμ.4) και όσα
αναφέρονται στην ΚΥΑ 3060/2002 (ΦΟΡ) 238 (Β' 512).
5. Να τηρείται αρχείο με τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται στην εναέρια γραμμή
μεταφοράς 400 kV (είδος εργασίες, ημερομηνία περαίωσης, υλικά που χρησιμοποιήθηκαν).
6. Κατά τη λειτουργία του δικτύου και των εργασιών συντήρησης / αποκατάστασης να τηρούνται
όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τηρουμένων των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας.
7. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ώστε να μειωθεί ο θόρυβος που οφείλεται στο
φαινόμενο CORONA
8. Οι διανοιχθέντες δρόμοι θα είναι σε κοινή χρήση.
9. Απαγορεύεται η καύση οποιασδήποτε κατηγορίας υλικών (λάστιχα κ.λ.π.) στην περιοχή του
έργου.
10. Αν απαιτηθούν εργασίες υλοτομίας, αυτές να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του
αρμόδιου Δασαρχείου και σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
11. Μετά το πέρας της διάρκειας λειτουργίας του έργου ή αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό πάψει να
λειτουργεί, η δικαιούχος εταιρεία θα πρέπει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που έχει
τοποθετήσει και να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης σύμφωνα με τη
μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί.
12. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
Ε.
1.

2.

3.

4.
5.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δεκαπέντε (15) χρόνια από την
υπογραφή της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την
ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ,
οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν.
4014/2011
Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας
ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως
την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας
προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η
τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο
περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του
άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών
αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.
4014/2011.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και
υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση
εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της
δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται
νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία
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3.

εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.
Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις
που τυχόν κατισχύουν αυτής.
Η ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν.
998/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν.
4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 15277/2012 υπουργικής απόφασης.
Πριν την εγκατάσταση για εκτέλεση του έργου να καταβληθεί από τη δικαιούχο εταιρεία το
αντάλλαγμα χρήσης των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.
1. Η ΑΕΠΟ η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από
τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
• να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής
στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους
περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του
έργου ή της δραστηριότητας
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
• να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις−υποδείξεις των αρμόδιων
ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό
δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της
δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του
Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και
ισχύει.
Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 Κοινή Υπουργική
Απόφαση).
Κατά της παρούσας Απόφασής μας προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 3200/55
[Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), άρθρο 1 παρ.2] προσφυγή προς τον Υπουργό Π.ΕΝ. μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται
γνώση αυτής.
Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 2020.0042

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΠΑΠΠΑΣ

