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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Τροποποίηση & Ανανέωση της υπ’ αρ. 124363/16.04.2010 Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη μετατόπιση (αλλαγή όδευσης) τμήματος
της Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης 400kV (ΚΥΤ Αγ. Νικολάου), καθώς
και στη διασύνδεσή της με τη νέα θέση του αριστερού κυκλώματος της
υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 400kV (ΚΥΤ Αχελώου – ΚΥΤ
Διστόμου)
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.4014/2011 (A’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2.

Τις διατάξεις των άρθρων 45, παρ. 2 & 4 και 53, παρ. 3α του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

3.

Το Π.Δ. 132/2017 (A’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ)».

4.

Την υπ’ αρ. 21398/2012 ΚΥΑ (B’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου
για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου
4014/2011 (Α’ 209)».

5.

Την υπ’ αρ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 ΚΥΑ (B’ 964) «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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
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παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και
κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
6.

Την υπ’ αρ. οικ. 1649/45/2014 ΚΥΑ (B’ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του
Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αρ. 1958/2012 (Α’ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας».

7.

Την υπ’ αρ. οικ. 170225/2014 ΥΑ (B’ 135), «Εξειδίκευση των περιεχομένων των
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αρ.
1958/2012 (Β΄ 21), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε
ισχύει.

8.

Την υπ’ αρ. οικ.37674/2016 ΥΑ (B’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΥΑ
1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/2011 (A’ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί
με την ΥΑ 2307/2018 και ισχύει.

9.

Την υπ’ αρ. οικ. 1915/2018 ΚΥΑ (B’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 48963/2012 (Β΄
2703) ΚΥΑ, υπ’ αρ. 167563/ 2013 (Β΄ 964) ΚΥΑ και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) ΥΑ,
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014».

10.

Την υπ’ αρ. οικ. 174404/13.8.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΚΑ
«Διευκρινήσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και
τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή
δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2».

11.

Την ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/2002 (Β’ 512) που αναφέρεται σε μέτρα προφύλαξης
κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών
συχνοτήτων.

12.

Την υπ’ αρ. 124363/16.4.2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του
έργου του θέματος.

13.

Το με α.π. 20662/10.4.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ Α.Ε. με συνημμένο φάκελο
ανανέωσης-τροποποίησης, σε έντυπη μορφή, του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ
33394/2177/10.4.19). Ο φάκελος συντομογραφείται εφεξής ως ΦΤ-Α.

14.

Την από 04.04.19 ανάρτηση του φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης στο ΗΠΜ με
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1904076112

15.

To με α.π. 42486/2749/10.5.2019 έγγραφο ΔΙΠΑ με το οποίο ενημερώθηκε ο φορέας
του έργου για την πληρότητα του ΦΤ-Α και παράλληλα ζητήθηκαν συμπληρωματικά
αντίγραφα.

16.

Το με α.π. 20917/15.5.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ Α.Ε., με συνημμένο
συμπληρωματικό αντίγραφο του ΦΤ-Α, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (α.π. ΔΙΠΑ
43719/2814/15.5.19).

17.

Τo με α.π. οικ. 70784/4597/02.8.2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ με τo οποίo διαβιβάστηκε ένα
αντίγραφο του ΦΤ-Α προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας, για δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού, χωρίς την απαίτηση
διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4014/2011, ενώ παράλληλα
ενημερώθηκαν μέσω του ΗΠΜ, η Δ/νση Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ, τα Δασαρχεία
Θηβών και Λιβαδειάς, καθώς και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, προκειμένου να
εκφράζουν τις απόψεις τους.
18.

Το με α.π. 179170/254/6.8.2019 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή προς δημοσιοποίηση του ΦΤ-Α στην
εφημερίδα ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ (α.π. ΔΙΠΑ 71816/4672/7.8.2019).

19.

Το με α.π. ΕΦΑΒΟΙΩ/431745/309146/4053/26.8.2019 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για την προτεινόμενη
τροποποίηση, γνωμοδότηση υπό όρους (α.π. ΔΙΠΑ 80377/5226/11.9.2019).

20.

Το υπ’ αρ. 4723/164443/2.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με τη θετική και
υπό όρους και προϋποθέσεις γνωμοδότησή τους επί του ΦΤ-Α, βάσει των όρων και
προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στο με α.π. 4062/132047/9.9.19 έγγραφο του
Δασαρχείου Λιβαδειάς και στο με α.π. 3788/154000/17.9.19 έγγραφο της
Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας.

21.

Το με α.π. 90563/2103/22.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του
ΥΠΕΝ, με θετική και υπό όρους γνωμοδότηση για την προτεινόμενη τροποποίηση (α.π.
ΔΙΠΑ 96293/6401/8.11.2019)

22.

Το γεγονός ότι η μετατόπιση (αλλαγή όδευσης) μικρού τμήματος της υφιστάμενης
Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης 400kV (από το σημείο σύνδεσής της με το
ΚΥΤ Αγ. Νικολάου), καθώς και η σύνδεσή της με τη νέα θέση, στο αριστερό κύκλωμα
της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 400kV (ΚΥΤ Αχελώου Ρ810 –
ΚΥΤ Διστόμου Ρ880), με βάσει τα αναφερόμενα στον ΦΤ-Α, δεν αναμένεται να
επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής σε σχέση με τις επιπτώσεις του έργου όπως
προβλέπεται από την εν ισχύ ΑΕΠΟ. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η υποβολή ΜΠΕ
για την προτεινόμενη ανανέωση-τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αλλά αυτή είναι δυνατή επί
τη βάσει των στοιχείων του ΦΤ-Α.
Αποφασίζουμε

Την ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 124363/16.04.2010 Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας 400kV και
Υποσταθμός (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης για τη διασύνδεση του ΘΗΣ Αγ. Νικολάου (444,48MW) με την
υφιστάμενη Γραμμή 400kV (ΚΥΤ Αχελώου – ΚΥΤ Διστόμου) στην Π.Ε. Βοιωτίας», ως εξής:
A.

Στο τέλος της παραγράφου «Α.α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
προστίθενται τα ακόλουθα:

«Ειδικότερα, τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400kV, για μήκος περί
τα 1,23Κm στην αρχή της σύνδεσής της με τον Υ/Σ Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ Αγ. Νικολάου) θα
μετατοπιστεί, με την κατασκευή πέντε (5) νέων πυλώνων Υψηλής Τάσης και την
αποξήλωση τριών (3) υφιστάμενων. Καταργούνται τα πρώτα 839m και οι τρεις (3)
πυλώνες (Π28, Π29 και Π30) Υψηλής Τάσης της υφιστάμενης και περιβαλλοντικά
αδειοδοτημένης Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV, με
αφετηρία το ΚΥΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και κατασκευάζεται νέο τμήμα της Εναέριας Γραμμής

Σελίδα 3 από 10

ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-9ΔΠ

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV μήκους 1,23Κm περίπου και οι πέντε (5) νέοι
πυλώνες (Π28Ν, Π29Ν, Π30Ν, Π31Ν και Π32Ν) Υψηλής Τάσης της Σειράς “5”.
Αναφορικά με την οδοποιία πρόσβασης, θα βελτιωθούν υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι
συνολικού μήκους 2,4Κm περίπου και θα διανοιχτούν νέοι δασικοί δρόμοι πρόσβασης
στους νέους πυλώνες, συνολικού μήκους 0,52Κm περίπου, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών κατασκευής του ανωτέρω νέου τμήματος της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίοι θα είναι προσωρινοί.
Η νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα περιλαμβάνει τη μετατόπιση
σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα έχει πλέον συνολικό μήκος 10,5Κm περίπου, (αρχικά
10,1Κm) και θα αποτελείται από τριάντα δύο (32) πυλώνες (αρχικά τριάντα (30) πυλώνες).
Εντός του Υ/Σ Υψηλής Τάσης, θα γίνει αναδιάταξη του εξοπλισμού και ειδικότερα
ανέγερση νέων τερματικών ικριωμάτων της γραμμής μεταφοράς, γεγονός που απαιτεί μια
αύξηση του χώρου κατάληψης του ανωτέρου Υ/Σ, κατά 950m², ώστε η προσέγγιση των
εναερίων αγωγών στον τερματικό πυλώνα (32Ν) Υψηλής Τάσης, να υλοποιηθεί υπό την
επιτρεπτή γωνία. Για την εξυπηρέτηση αυτής της διάταξης απαιτείται η σχετική επέκταση
του γηπέδου της εγκατάστασης του ΚΥΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς τα ΝΔ κατά 950m2
περίπου. Ο Υ/Σ υψηλής τάσης (ΚΥΤ Αγ. Νικολάου) θα εγκατασταθεί, πλέον, σε γήπεδο
εμβαδού 5.275m2.
Για τη διασύνδεση της ανωτέρω νέας Γ.Μ. με τη νέα θέση του αριστερού κυκλώματος της
υφιστάμενης Γ.Μ. 400kV (ΚΥΤ Αχελώου–ΚΥΤ Διστόμου) θα κατασκευαστούν τρείς (3) νέοι
πυλώνες Υψηλής Τάσης και θα αποξηλωθούν δύο (2) πυλώνες. Η υλοποίηση της σύνδεσης
απαιτεί την κατάργηση των δύο (2) υφιστάμενων (ΑΑ329 και ΑΑ331) και την κατασκευή
των τριών (3) νέων πυλώνων (ΑΑ329Ν, ΑΑ330ΑΝ και ΑΑ331Ν) Υψηλής Τάσης, εκ των
οποίων οι δύο (2) είναι της Σειράς “5” και ο ένας (1) είναι της Σειράς “6”.
Η νέα Γραμμή Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πέρας της θα συνδεθεί σε νέα θέση,
και ειδικότερα στο αριστερό κύκλωμα(P880-P810) της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς
400kV (ΚΥΤ Αχελώου – ΚΥΤ Διστόμου).
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποτυπώνονται στον ενδεικτικό χάρτη, ΠΕ-2 (Γενική
Διάταξη Έργων), κλίμακας 1:20.000, ο οποίος συνοδεύει το ΦΤ-Α».
Β.

Στην παράγραφο Α. β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προστίθενται τα ακόλουθα:

«Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ
488/B/30.03.2011), "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 21ης Μαΐου 2008».

Γ.

Ο περιβαλλοντικός όρος 3, της παραγράφου δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να
ληφθούν, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά τη λειτουργία του έργου θα πρέπει 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 θα γίνονται με ευθύνη του φορέα του έργου ανά εξάμηνο. Τα όργανα
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μετρήσεως πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης. Οι μετρήσεις θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC 61786:2003 ή όπως αυτό ισχύει».
Δ.

Οι περιβαλλοντικοί όροι 4 και 5, της παραγράφου Α.δ), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. α) Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μόνο υπό την άμεση επίβλεψη αρμοδίου
υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, μετά την έγκαιρη και έγγραφη
ειδοποίηση της εν λόγω Υπηρεσίας -τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των
εργασιών.
β) Ο φορέας του έργου θα καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας επόπτη, με συναφή
εμπειρία, για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών.
5. α) Για τη χρηματοδότηση της ενδεχόμενης ανασκαφής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
η αμοιβή του απαραίτητου προσωπικού καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και
δημοσίευσης των ευρημάτων, θα τηρηθούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 37
του Ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
β) Ουδεμία ανασκαφική εργασία, κάλυψη ορυγμάτων ή διαμόρφωση χώρου θα
πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.»
Ε.

Ο περιβαλλοντικός όρος 9, της παραγράφου Α.δ), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. α) Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης
ροής των νερών τους καθώς και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
β) Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από τις εργασίες παραλλαγής
της Γραμμής Μεταφοράς και των λοιπών προβλεπόμενων έργων, δύναται να
απομακρύνονται εκτός ορίων του έργου, σε νόμιμα χωροθετημένες προς τούτο περιοχές,
ή σε εγκαταλειμμένους δανειοθαλάμους, ή σε περιοχές που εκτελούνται άλλα έργα, τα
οποία διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και στα οποία τα εν λόγω υλικά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ή σε ανενεργά λατομεία, ή μέσω συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης».
ΣΤ. Στην παράγραφο Α. δ), προστίθενται τα ακόλουθα:
«Επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν στις εργασίες κατασκευής ή στις
δραστηριότητες λειτουργίας, εκτός αυτών που περιγράφονται στις περιβαλλοντικές
μελέτες του έργου και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας,
αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν.
4014/2011. Εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση της οποίας η γενική εκτίμηση των
επιπτώσεων περιλαμβάνεται στις περιβαλλοντικές μελέτες του έργου και η παρούσα
απόφαση προβλέπει γενικούς ή και ειδικούς όρους και περιορισμούς για τέτοιου τύπου
εγκαταστάσεις και εργασίες, είναι δυνατή η υποβολή από το φορέα του έργου Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται από την
περιβαλλοντική αρχή που είναι αρμόδια για το έργο, βάσει της κατάταξής του κατά την
υπ’ αρ. 37674/2016 Υ.Α. (Β’ 2471), όπως ισχύει.
Ζ.

Οι παράγραφοι Α. στ), Α.ζ), Α.η), Α.θ), Α.ι) και Α.ια), αντικαθίστανται ως εξής:
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«στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων. Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της.
Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ισχύει έως τις 16.04.2030. Πριν από
την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να
εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 της ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964).
ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στον φάκελο ανανέωσης-τροποποίησης καθώς και στις περιβαλλοντικές
μελέτες που συνοδεύουν την αρχική ΑΕΠΟ, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.
4014/2011.
η) 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 τις
περιβαλλοντικές μελέτες που συνοδεύουν την αρχική ΑΕΠΟ και τον φάκελο ανανέωσηςτροποποίησής της, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι
όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασμό με το
άρθρο 6) του Ν. 4014/2011.
Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου ή τμήματος αυτού, ο φορέας
υποχρεούται στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και οριστική αποκατάσταση του
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
θ) Η ΑΕΠΟ και οι τροποποιητικές σχετικές αποφάσεις, μαζί με τις περιβαλλοντικές
μελέτες που τις συνοδεύουν, καθώς και επόμενοι φάκελοι ανανέωσης και
τροποποίησης, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και
να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα, σε κάθε αρμόδιο, ελεγκτικό όργανο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ι) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ του έργου επιβάλλονται στους
υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύουν.
ια) Η ΑΕΠΟ αφορά μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους του συγκεκριμένου έργου, χωρίς
να εξετάζονται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που είναι
απαραίτητοι για την υλοποίησή του. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από
την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
ιβ) Οι όροι της ΑΕΠΟ ισχύουν με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκεινται σε πολεοδομικές και
άλλες ισχύουσες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτών».
Η. Στην παράγραφο Β. και στα Γενικά Στοιχεία, προστίθενται τα ακόλουθα:
«γ) Στην κατάργηση δύο (2) υφιστάμενων πυλώνων υψηλής τάσης και την κατασκευή τριών
(3) νέων, για τη διασύνδεση της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πέρας της
σύνδεσής της με τη νέα θέση του αριστερού κυκλώματος (P880-P810) της υφιστάμενης
γραμμής μεταφοράς 400KV (ΚΥΤ Αχελώου – ΚΥΤ Διστόμου), εντός έκτασης δημόσια και
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δασικού χαρακτήρα με αιτούμενη επιφάνεια επέμβασης συνολικού εμβαδού
2.804,06m2.
δ) Στην κατάργηση τριών (3) υφιστάμενων πυλώνων υψηλής τάσης και την κατασκευή
πέντε (5) νέων, για τη μετατόπιση της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400KV
στην αρχή της σύνδεσής της στον Υ/Σ υψηλής τάσης (ΚΥΤ Αγ. Νικολάου) και για μήκος
1,3Km. Οι πέντε (5) πυλώνες θα κατασκευαστούν εντός της ευρύτερης
απαλλοτριωθείσης έκτασης υπέρ της τότε Α.Ε. «Αλουμίνιον της Ελλάδος», για
βιομηχανική χρήση (εγκατάσταση μονάδας Αλουμίνας και Αλουμινίου), σύμφωνα με το
από 24.10.1962 Β.Δ. (Δ’ 138). Η συνολικά απαιτούμενη επιφάνεια επέμβασης
υπολογίζεται σε 4.797,37 m2.
ε) Στη βελτίωση τριών τμημάτων υφιστάμενης οδοποιίας (οδοί 1,2 & 4) συνολικού μήκους
2,4 Km και τη διάνοιξη τριών τμημάτων οδοποιίας πρόσβασης (οδοί 2Α, 3 & 4Α)
συνολικού μήκους 0,52Km, εντός της ως άνω απαλλοτριωθείσης έκτασης, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής του νέου τμήματος της γραμμής μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, με συνολικά απαιτούμενη επιφάνεια επέμβασης 5.033,85 m2
(2.277,90 m2 & 2.755,95 m2).
στ) Για την εξεταζόμενη μετατόπιση τμήματος της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας 400kV, θα απαιτηθεί επιπλέον ζώνη δουλείας πλάτους 50μ. (25μ. εκατέρωθεν
της όδευσης της γραμμής και συνολικής επιφάνειας 86.825,7 m2.
H επέκταση κατά 950 m2 του χώρου του ΚΥΤ Αγ. Νικολάου (υποσταθμού) και
συγκεκριμένα στη ΝΔ πλευρά του, θα γίνει σε έκταση μη δασικού χαρακτήρα και εντός
της απαλλοτριωθείσης έκτασης και ως εκ τούτου δεν προσμετράται στις απαιτούμενες
για επέμβαση επιφάνειες δασικού χαρακτήρα».
Θ. Η παράγραφος Β. στους Όρους - Προϋποθέσεις Επέμβασης, συμπληρώνεται με τα
ακόλουθα, που αφορούν στη χορηγούμενη δια της παρούσας απόφασης, έγκριση
επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του
Ν. 4014/2011, καθώς και από το υπ’ αρ. 90563/22.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης
Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ, τα οποία διαμορφώνουν το πλαίσιο της επιτρεπτής
αλλαγής χρήσης:
«1. Η επέμβαση για την υλοποίηση των έργων επί των εκτάσεων που προστατεύονται
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας είναι επιτρεπτή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης
της παραγράφου 3α του άρθρου 53 Ν. 998/1979 ως ισχύει, με ενσωμάτωση της έγκρισης
επέμβασης στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ως άνω
νόμου και τα οριζόμενα στην παρ. 2 της ανωτέρω διάταξης.
2. Κατόπιν εκδόσεως της παρούσας απόφασης τροποποίησης-ανανέωσης, με
ενσωμάτωση της απόφασης έγκρισης επέμβασης, ακολουθείται η διαδικασία της παρ.
6α του άρθρου 45 Ν.998/1979 ως ισχύει εκδίδοντας πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα
εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα που ορίζει η διάταξη, κατόπιν λεπτομερούς περιγραφής
της θέσης των έργων και των επιφανειών επέμβασης, τηρουμένων των υποχρεώσεων
που ορίζει η παράγραφος 8 της ανωτέρω διάταξης ως συμπληρώθηκε διά της προσθήκης
εδαφίων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4467/2017, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στην παράγραφο 9 της διάταξης του άρθρου 45 του Ν.998/1979 ως ισχύει. Ακολουθεί η
σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης και η τοποθέτηση, παρουσία των ενδιαφερομένων,
μόνιμων οροσήμων της επιφάνειας επέμβασης.
3. Μετά την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών του έργου, κατόπιν υποβολής σχετικού
φακέλου από τον φορέα του έργου, στην οικεία δασική Αρχή, εκδίδεται πράξη
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χαρακτηρισμού των εκτάσεων επέμβασης. Μετά την δημοσιοποίησή τους οι ανωτέρω
πράξεις έχουν το τεκμήριο της νομιμότητας και δεσμεύουν τις υπηρεσίες της διοίκησης,
ως ορίζει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 ως ισχύει.
4. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, την ελάχιστη δυνατή φθορά δασικής
βλαστήσεως, καθώς και κάθε μέτρο πυροπροστασίας προς αποτροπή ενδεχόμενου
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
5. Ο φορέας του έργου μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής,
φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης
όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής
βλάστησης. Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις
(αποθεσιοθαλάμους), που θα υποδειχθούν από την οικεία δασική Αρχή και θα
περιληφθούν στο καθεστώς της επιτρεπτής επέμβασης, ενώ στη συνέχεια πρέπει αυτοί
οι χώροι να αποκατασταθούν με κατάλληλη φύτευση.
6. Η διατήρηση και διαφύλαξη του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα αποτελεί σημαντική
μέριμνα, ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης να χρησιμοποιείται
αναλόγως για το μέγιστο της επιτυχούς φυτικής αποκατάστασης.
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς.
8. Να ληφθούν μέτρα πρόληψης ή και αποτροπής επιβαρυντικών δράσεων επί του
περιβάλλοντος δασικού χώρου, καθώς επίσης μέτρα αποκατάστασής του, λαμβανομένης
της καταστάσεως του υλοποιηθέντος έργου και των υφιστάμενων εργασιών
αποκατάστασης του χώρου ανάπτυξης του έργου με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή
καταπόνηση του ευρύτερου δασικού χώρου.
9. Απαγορεύεται η απόθεση άχρηστων υλικών σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες φέρουν
δασική βλάστηση.
10. Απαγορεύεται η απόθεση άχρηστων υλικών εντός κοιτών ρεμάτων ή χειμάρρων ώστε
να προστατεύεται ο υδάτινος χώρος και η παρόχθια δασική βλάστηση.
11. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, η
δημιουργία πρανών θα διαμορφωθεί και θα επιτευχθεί κατάλληλα αφενός προς
αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων και εμφάνισης διαβρωτικών φαινομένων,
αφετέρου προς διευκόλυνση της αποκατάστασης της βλαστήσεως.
12. Θα γίνει αποκατάσταση της δασικής βλαστήσεως των διαταραχθέντων χώρων, με
φύτευση ή με σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών,
συμφώνως της αρμοδίως θεωρημένης και εγκεκριμένης φυτοτεχνικής μελέτης
αποκατάστασης του χώρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της υπ’
αριθ. 15277/2012 Υ.Α. (Β’ 1077). Η φροντίδα των φυτών συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία
(3) έτη από τη φύτευση τους, με ευθύνη της εταιρείας.

Σελίδα 8 από 10

ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-9ΔΠ

13. Στις περιπτώσεις βελτίωσης υφιστάμενων ή διάνοιξης νέων δασικών οδών, επί
εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκπονούνται
μελέτες ακολουθούμενες τις τεχνικές προδιαγραφές των αντίστοιχων κατηγοριών
δασικής οδοποιίας, οι οποίες εκτελούνται ως ειδικά δασοτεχνικά έργα, κατόπιν
θεώρησης και έγκρισης από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
14. Τυχόν παραγόμενα δασικά προϊόντα, διακινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας και διατίθενται καθ’ υπόδειξη της οικείας δασικής Αρχής.
Ειδικότερα, η απόληψη δασικών προϊόντων επί εκτάσεων που φέρουν δασική βλάστηση,
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 66, 131 και 177 του ν.δ. 86/1969 ως ισχύει, θα
εκτελεστεί με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και τα δασικά προϊόντα θα
διατεθούν μετά από σύνταξη και έγκριση πίνακα υλοτομίας.
15. Στην περίπτωση μη περατώσεως του έργου, εγκατάλειψής του ή αλλαγής του σκοπού
για τον οποίο δίδεται η γνωμοδότηση, επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παρ.
12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει.
16. Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από τα έργα για την έδραση των νέων
πυλώνων, καθώς και τα προϊόντα που θα προκύψουν από την αποξήλωση των πυλώνων,
θα απομακρυνθούν από το δασικό χώρο.
17. Με την περάτωση των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα και υλικά,
τα οποία δεν εναρμονίζονται με την αισθητική του τοπίου και εμποδίζουν την ανάπτυξη
παρακείμενης δασικής βλαστήσεως (αδρανή υλικά, απορρίμματα, άχρηστα υλικά κλπ).
18. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης ή μέρος αυτής,
από οιονδήποτε.
19. Στην περίπτωση μη τήρησης των προαναφερθέντων, λαμβάνονται αρμοδίως μέτρα
που επισύρουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, με βάσει τις ισχύουσες δασικές
διατάξεις.
20. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο
Δασαρχείο Λιβαδειάς».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. 124363/16.04.2010 απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με α.π. 21398/2012-Β’
1470).
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σελίδα 10 από 10

