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ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ 
ΑΥΣΦΑΧΘΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΣΦΩΡ 

ΦΟΕΑΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Φορζασ του Ζργου είναι οι εξισ εταιρείεσ: ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΞΑΚΑΦΑΧ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ 

ΥΑΦΞΑ ΑΡΑΨΣΟΘΧ – ΥΦΛΡΛΑΧ Α.Ε.   ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΞΕΦΑΧΛΑΧ Α.Ε.   ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ 

ΠΘΟΛΑΧ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΠΩΨΛΞΑ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ Α.Ε.   

ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΥΟΑΨΑΡΣΧ Α.Ε.   ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΧΥΘΟΛΑΧ Α.Ε.  

Ζδρα: Γραβιάσ 4, ΨΞ 151 25, Παροφςι 

Τθλ.: 211 18 08 500 Fax: 211 18 08 515   

Ωπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: κ. Αναςτάςιοσ Γιαννόπουλοσ 

 

ΧΦΦΑΓΛΔΕΧ/ ΩΥΣΓΦΑΦΕΧ 
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 Ζδρα: Ρερατηιωτίςςθσ 91, ΨΞ 151 24, Παροφςι Αττικισ. 
Ψθλ.: 210 61 07 403, Fax: 210 61 07 404. 
Εmail: info@oikom.gr. URL: www.oikom.gr 

Θ Εταιρεία ΣΛΞΣΠ ΕΥΕ είναι πιςτοποιθμζνθ από 
τθν TÜV NORD κατά ISO 9001:2008 για το πεδίο 
εφαρμογισ «Πελζτεσ & Ωπθρεςίεσ Διαχείριςθσ 
Υεριβάλλοντοσ» 

                  (Αρ. Πθτρϊου Υιςτοποιθτικοφ: 041 14 0256). 

ΧΦΦΑΓΛΔΑ & ΩΥΣΓΦΑΦΘ Ωπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: κ. Ευάγγελοσ Υαππάσ 

 

 

 

Θ πλιρθσ βιβλιογραφικι αναφορά ςτο παρόν κείμενο είναι: 

ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. 2016, Μελζτθ Περιβάλλοντοσ για τθν τροποποίθςθ τθσ ΑΕΠΟ των 8 
Αιολικϊν τακμϊν Παραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ιςχφσ 167,9MW) και των 
ςυνοδϊν υποςτθρικτικϊν ζργων & Ειδικζσ Οικολογικζσ Αξιολογιςεισ για τθν Ηϊνθ 
Ειδικισ Προςταςίασ (GR2420012) και τθν Ειδικι Ηϊνθ Διατιρθςθσ (GR2420001), Ιοφλιοσ 
2016, Ακινα. 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΘΣ 

Θ Σμάδα τθσ ΣΛΞΣΠ ΕΥΕ που εργάςκθκε για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ Πελζτθσ 

Υεριβάλλοντοσ ςυγκροτικθκε από τουσ εξισ ειδικοφσ επιςτιμονεσ: 

Πνομα Ειδικότθτα Αντικείμενο 

Ευάγγελοσ Υαππάσ Βιολόγοσ,  
MSc. Διαχείριςθ 
περιβάλλοντοσ 

Χυντονιςμόσ και εποπτεία τθσ υλοποίθςθσ 
τθσ μελζτθσ. Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των 
επιπτϊςεων. Διατφπωςθ των αναγκαίων 
μζτρων αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων. 
Χφνταξθ πρόταςθσ για τθν τροποποίθςθ τθσ 
ΑΕΥΣ. 

Αλζξανδροσ Λατροφ Υεριβαλλοντολόγοσ,  
MSc. Διαχείριςθ 
περιβάλλοντοσ 

Χυντονιςμόσ τθσ Σμάδασ Πελζτθσ και τθσ 
υλοποίθςθσ τθσ μελζτθσ. Εκτίμθςθ & 
αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων. Διατφπωςθ 
των αναγκαίων μζτρων αντιμετϊπιςθσ των 
επιπτϊςεων. Χφνταξθ πρόταςθσ για τθν 
τροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ. 

Ρίκοσ  
Ξατςιμάνθσ 

Υεριβαλλοντολόγοσ,  
MSc. Υεριβαλλοντικι 
Βιολογία 

Δζουςα εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςφμφωνα 
με το άρκρο 6 τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ για τα 
είδθ ορνικοπανίδασ τθσ Ηϊνθσ Ειδικισ 
Υροςταςίασ (GR2420012).  Δζουςα εκτίμθςθ 
των επιπτϊςεων ςφμφωνα με το άρκρο 6 
τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ για τα είδθ πανίδασ 

mailto:info@oikom.gr
http://www.oikom.gr/
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Πνομα Ειδικότθτα Αντικείμενο 

και τουσ τφπουσ οικοτόπων τθσ Ειδικισ 
Ηϊνθσ Διατιρθςθσ (GR2420001). Διατφπωςθ 
αναγκαίων μζτρων προςταςίασ τθσ 
ορνικοπανίδασ, τθσ πανίδασ και των τφπων 
οικοτόπων. 

Οίνα  
Ουραντωνάκθ 

Υεριβαλλοντολόγοσ, Phd Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ με τουσ όρουσ/ 
περιοριςμοφσ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ για 
τισ ΑΥΕ (ΞΩΑ 49828/2006, ΦΕΞ 2464 Β’). 

Ελίνα 
Φοφθ 

Υεριβαλλοντολόγοσ, MSc. 
Βιοποικιλότθτα και 
Διατιρθςθ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτα 
χειρόπτερα (νυχτερίδεσ) τθσ περιοχισ 
μελζτθσ. Διατφπωςθ αναγκαίων μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων ςτα 
χειρόπτερα (νυχτερίδεσ). Δζουςα εκτίμθςθ 
των επιπτϊςεων ςφμφωνα με το άρκρο 6 
τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ για ταχειρόπτερα. 

Ρικόλασ  
Υαναγιϊτου 

Υεριβαλλοντολόγοσ,  
MSc. Γεωπλθροφορικι 

Χφνκεςθ και ερμθνεία χαρτογραφικϊν 
δεδομζνων. 

Φυλλιϊ  
Ηαχαράκθ 

Υεριβαλλοντολόγοσ,  
MSc Υροςτατευόμενεσ 
Υεριοχζσ 

Υεριγραφι του ανκρωπογενοφσ 
περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ μελζτθσ.  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΤΘΣ  
ΜΕΛΕΤΘΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

H παροφςα Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ για τθν τροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ ςυντάςςεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4014/ 2011 (ΦΕΞ 209 Α’) «Υεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Ωπουργείου 

Υεριβάλλοντοσ», και τθσ Ω.Α. Α.Υ.1958/ 13.01.2012 (ΦΕΞ 21 Β’) για τθν νζα κατάταξθ 

ζργων και δραςτθριοτιτων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει [βλ. Ω.Α. 20741/08.05.2012 

(ΦΕΞ 1565 Β’), Ω.Α. 65150/1780/04.12.2013 (ΦΕΞ 3089 Β’), Y.A. 173829/25.07.2014 (ΦΕΞ 

2036 Β’), Ω.Α. 166476/ 14.03.2013 (ΦΕΞ 595 Β’)+. 

Για τα περιεχόμενα τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ χρθςιμοποιικθκαν οι 

διατάξεισ τθσ Ω.Α. 170225/2014 (ΦΕΞ 135 Β’) «Εξειδίκευςθ των περιεχομζνων των 

φακζλων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Ξατθγορίασ Α’ 

τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ με αρ. 

1958/2012 (Β’ 21) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ρ. 4014/2011 (Α’ 209), 

κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ λεπτομζρειασ». 

Για τον ζλεγχο τθσ ςυμβατότθτασ των προτεινόμενων τροποποιιςεων με τουσ όρουσ/ 

περιοριςμοφσ του Ειδικοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

για τισ ΑΥΕ χρθςιμοποιικθκαν οι διατάξεισ τθσ Ξ.Ω.Α. 49828/2008 (ΦΕΞ 2464 Β’) 

«Ζγκριςθ Ειδικοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 
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Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ και τθσ Χτρατθγικισ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων Αυτοφ». 

Χυμπλθρωματικά λαμβάνονται υπόψθ και οι διατάξεισ των εξισ: 

 Ω.Α. Σικ.: 1649/45 (ΦΕΞ 45 Β’) «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν γνωμοδοτιςεων και 

τρόπου ενθμζρωςθσ του κοινοφ και ςυμμετοχισ του ενδιαφερόμενου κοινοφ ςτθ 

δθμόςια διαβοφλευςθ κατά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και 

δραςτθριοτιτων τθσ Ξατθγορίασ Αϋ τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ υπ’ αρικμ. 1958/2012 (ΦΕΞ Αϋ 21), ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 19 παράγραφοσ 9του ν. 4014/2011 (ΦΕΞ Αϋ 209), κακϊσ και 

κάκε άλλθσ ςχετικισ λεπτομζρειασ. 

 Ω.Α. 167563/2013 (ΦΕΞ 964 Β’) «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν και των ειδικότερων 

κριτθρίων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων των άρκρων 

3, 4, 5, 6 και 7 του Ρ. 4014/2011, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 

13 αυτοφ, των ειδικϊν εντφπων των ανωτζρω διαδικαςιϊν, κακϊσ και κάκε άλλου 

ςχετικοφ με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κζματοσ». 

 Ω.Α. 20741/2012 (ΦΕΞ 1565 Β’) «Ψροποποίθςθ τθσ 1958/13.01.2012 απόφαςθσ του 

Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ «Ξατάταξθ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ρ. 4014/21.09.2011 (Αϋ 209)» (Βϋ 21)». 

 Ω.Α. 48963/2012 (ΦΕΞ 2703 Β’) «Υροδιαγραφζσ περιεχομζνου Αποφάςεων Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Α.Ε.Υ.Σ.) για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Αϋ τθσ υπ’ 

αρικμ. 1958/13.01.2012 απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Ξλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 21), όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 7 του Ρ. 

4014/2011 (Αϋ 209)». 

 Ω.Α. 15277/2012 (ΦΕΞ 1077 Β’) «Εξειδίκευςθ διαδικαςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ ςτισ 

Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων ι ςτισ Υρότυπεσ Υεριβαλλοντικζσ 

Δεςμεφςεισ τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ Δαςικισ Ρομοκεςίασ ζγκριςθσ 

επζμβαςθσ, για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγοριϊν Α και Β τθσ υπουργικισ 

απόφαςθσ με αρικμ. 1958/2012 (ΦΕΞ21/Βϋ/13.1.2012), ςφμφωνα με το άρκρο 12 του 

Ρ. 4014/2011». 

 Ω.Α. 21697/2012 (ΦΕΞ 224 ΩΕΚΣΔΦΔ & ΕΔΨ) «Χυγκρότθςθ Ξεντρικοφ Χυμβουλίου 

Υεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΞΕΧΥΑ) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 

13 του Ρ. 4014/2011 (Αϋ209)». 

 Ω.Α. 21398/2012 (ΦΕΞ 1470 Β’) «Μδρυςθ και λειτουργία ειδικοφ δικτυακοφ τόπου για 

τθν ανάρτθςθ των αποφάςεων ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΥΣ), των 

αποφάςεων ανανζωςθσ ι τροποποίθςθσ ΑΕΥΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 19α του Ρ. 

4014/2011 (ΦΕΞ Α/209/2011)». 

 Ρ. 4254/2014 (ΦΕΞ 85 Α’) «Πζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ». 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Y918%2bHHuh5k%3d&tabid=259&language=el-GR
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Χτο ευρφτερο κεςμικό πλαίςιο εντάςςονται και τα εξισ: 

 Ρ. 3937/2011 (ΦΕΞ 60 Α’) «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Ω.Α. 40332/2014 (ΦΕΞ 2383 Β’) «Ζγκριςθ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα 

για τα ζτθ 2014 - 2029 και Χχεδίου Δράςθσ πενταετοφσ». 

 KYA Θ.Υ. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΞ 1890 Β’) «Ψροποποίθςθ τθσ αρικ. 

29459/1510/2005 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ “Ξακοριςμόσ εκνικϊν ανωτάτων 

ορίων εκπομπϊν για οριςμζνουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ” (Βϋ992) και (Βϋ1131), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν αρικ. 14849/853/2008 ΞΩΑ (Βϋ645) και τθσ αρικ. 

33318/3028/1998 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ “Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν 

για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και τθσ άγριασ 

πανίδασ και χλωρίδασ” (Βϋ1289), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 14849/853/2008 

ΞΩΑ (Βϋ645), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2013/17/ΕΕ του 

Χυμβουλίου τθσ 13θσ Παΐου 2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Ξ.Ω.Α. υπ’ αρικμ. Θ.Υ. 14849/853/Ε103 (ΦΕΞ Β’ 645/11.4.2008) «Ψροποποίθςθ των υπ' 

αρικμ. 33318/3028/1998 κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων (Βϋ1289) και υπ' αρικμ. 

29459/1510/2005 κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων (Βϋ992), ςε ςυμμόρφωςθ με 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2006/105 του Χυμβουλίου τθσ 20θσ Ροεμβρίου 2006 τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 

 Ξ.Ω.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΞ 1289 Β’) «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθ 

διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ 

και χλωρίδασ». 

 Υ.Δ. 67/1981 (ΦΕΞ 23 Α’) «Υερί προςταςίασ τθσ αυτοφυοφσ Χλωρίδοσ και Άγριασ 

Υανίδοσ και κακοριςμοφ διαδικαςίασ ςυντονιςμοφ και Ελζγχου τθσ Ερεφνθσ επϋ 

αυτϊν». 

 Ρ.996/1971 (ΦΕΞ 192 Α’) «Υερί αντικαταςτάςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν 

του Ρ.Δ. 86/69 περί Δαςικοφ Ξϊδικοσ και κωδικοποιιςεωσ των υπ’αρικμ. 871/1971 

και 917/1971 Ρ. Δ./των». 

 Ρ.998/1979 (ΦΕΞ 289Α’) «Υερί προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει 

εκτάςεων τθσ χϊρασ». 

 Ρ.Δ. 86/1969 (ΦΕΞ 7 Α’) «Δαςικόσ Ξϊδικασ». 

 Ξ.Ω.Α. Θ.Υ. 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΞ 1495 Β’) «Ξακοριςμόσ μζτρων και 

διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και των οικοτόπων/ 

ενδιαιτθμάτων τθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 79/409/ΕΣΞ, «Υερί 

διατθριςεωσ των άγριων πτθνϊν», του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου τθσ 2ασ Απριλίου 

1979, όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν οδθγία 2009/147/ΕΞ». 

 Ξ.Ω.Α. Θ.Υ. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΞ 415 Β’) «Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ 

αρικ. 37338/1807/2010 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ “Ξακοριςμόσ μζτρων και 

διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και των οικοτόπων/ 

ενδιαιτθμάτων τθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία 79/409/ΕΣΞ....” (Βϋ 1495), ςε 
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ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 

τθσ Σδθγίασ 79/409/ΕΣΞ “Για τθ διατιρθςθ των άγριων πτθνϊν” του Ευρωπαϊκοφ 

Χυμβουλίου τθσ 2ασ Απριλίου 1979, όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν οδθγία 

2009/147/ΕΞ». 

 Ξ.Ω.Α. 414985/1985 (ΦΕΞ 757 Β’) «Πζτρα διαχείριςθσ τθσ άγριασ πτθνοπανίδασ». 

 Ρ.3827/2010 (ΦΕΞ 30 Α’) «Ξφρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Χφμβαςθσ του Ψοπίου». 

 Ρ.3199/2003 (ΦΕΞ 280 Α’) «Υροςταςία και διαχείριςθ τω υδάτων - Εναρμόνιςθ με τθν 

Σδθγία 2000/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 23θσ 

Σκτωβρίου 2000». 

 Υ.Δ. 51/2007 (ΦΕΞ 54 Α’) «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ 

προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 

2000/60/ΕΞ για τθ κζςπιςθ του πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ 

των υδάτων», του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 23θσ Σκτωβρίου 

2000. 

 Ρ. 4042/2012 (ΦΕΞ 24 Α’) «Υοινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν 

Σδθγία 2008/99/ΕΞ - Υλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με 

τθν Σδθγία 2008/98/ΕΞ - Φφκμιςθ κεμάτων Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Ξλιματικισ Αλλαγισ».  

 ΥΔ 148/09 (ΦΕΞ 190 Α’) «Υεριβαλλοντικι ευκφνθ για τθν πρόλθψθ και τθν 

αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτο περιβάλλον - Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2004/35/ΕΞ», 

του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2004, όπωσ 

ιςχφει». 

 ΞΩΑ 49828/2008 (ΦΕΞ 2464 Β’) «Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ 

μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ». 

 Ρ. 3851/2010 (ΦΕΞ 85 Α’) «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Υθγϊν 

Ενζργειασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα 

αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ». 

 Υ.Δ.229/2012 (ΦΕΞ 229 ΑΑΥ) «Ζγκριςθ καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων και 

κακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μικρϊν 

παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν». 

 ΥΔ 148/2009 (ΦΕΞ 190 Α’) «Υεριβαλλοντικι ευκφνθ για τθν πρόλθψθ και τθν 

αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτο περιβάλλον - Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2004/35/ΕΞ», 

του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2004, όπωσ 

ιςχφει». 

 Ρ.3028/2003 (ΦΕΞ 153 Α’) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ 

Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ» 

 Ρ.2971/2001 (ΦΕΞ 285 Α’) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ». 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

1.1 Τίτλοσ ζργου 

Θ παροφςα μελζτθ αποτελεί τθν «Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ για τθν Τροποποίθςθ τθσ 

Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων τθσ ΕΥΡΕ του ΥΡΕΚΑ για το ζργο: Αιολικοί 

Χτακμοί Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΧΥΘΕ) ςυνολικισ ιςχφοσ 181,7MW (79Α/Γ) 

και των ςυνοδϊν ςε αυτό ζργων των εταιρειϊν Αιολικά Υάρκα Υαλιόπυργοσ Α.Ε. ιςχφοσ 

13,8 MW, Αιολικά Υάρκα Kεραςιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 27,6 MW, Αιολικά Υάρκα Πφτικα Α.Ε. 

ιςχφοσ 29,9 MW, Αιολικά Υάρκα Υλάτανοσ Α.Ε. ιςχφοσ 13,8 MW, Αιολικά Υάρκα Πθλιάσ 

Α.Ε. ιςχφοσ 18,4 MW, Αιολικά Υάρκα Χπθλιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 29,9 MW, Αιολικά Υάρκα 

Ανατολισ – Υρινιά Α.Ε. ιςχφοσ 16,1 MW, Αιολικά Υάρκα Ξακάρασ Α.Ε. ιςχφοσ 32,2 MW, 

ςτισ κζςεισ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, ΞΕΦΑΧΛΑ, ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ, ΥΟΑΨΑΡΣΧ, ΠΘΟΛΑ, ΧΥΘΟΛΑ, 

ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΑΚΑΦΑ, αντίςτοιχα, του Δ. Ξαρφςτου (Υ.Ε. Ευβοίασ), και διαςυνδετικι 

Γραμμι Πεταφοράσ 150 kV των Αιολικϊν Υάρκων με το ΞΩΨ Υαλλινθσ και Υαιανίασ ςτθν 

Αττικι». 

Θ Επζνδυςθ αδειοδοτικθκε πρϊτθ φορά ςτισ 21 Σεπτεμβρίου 2011 (Ωπουργείο 

Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ, 

Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, Α.Υ. οικ. 203611, ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΛ).  

Υερίπου ζνα χρόνο μετά, ςτισ 13 Χεπτεμβρίου 2012, εκδίδεται θ πρϊτθ τροποποίθςθ 

τθσ Επζνδυςθσ, θ οποία αφοροφςε ςτθν επζκταςθ ιςχφοσ ςτθ κζςθ «Ανατολι» κατά 

επιπλζον 2,3 MW με τθν προςκικθ 1 Α/Γ (Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & 

Ξλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ, Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, Α.Υ. οικ. 

201744, ΑΔΑ: Β4ΚΦ0-ΧΣΩ). Χτισ 30 Χεπτεμβρίου 2013 με τθν Α.Υ. οικ. 170735(Ωπουργείο 

Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ, 

Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, ΑΔΑ: ΒΟΕΗ0-Κ9Δ) εκδίδεται θ δεφτερθ τροποποίθςθ τθσ Επζνδυςθσ, θ 

οποία αφοροφςε ςτθν μεταβολι του επιπζδου τάςθσ των υπόγειων καλωδίων Μζςθσ 

Τάςθσ από 20 kV ι 33 kV ςε 30 kV και των Υποςτακμϊν Ανφψωςθσ Τάςθσ 20/150 kV ι 

33/150 kV ςε 30/150 kV (κφρια για τθν προςαρμογι τθσ ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι 

προςφορά ςφνδεςθσ του ΑΔΠΘΕ). Ψζλοσ, ςτισ 20 Φεβρουαρίου 2014, με τθν Α.Υ. οικ. 

170945 (Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ 

Υεριβάλλοντοσ, Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, ΑΔΑ: ΒΛΕΟ0-60Χ), εκδίδεται θ τρίτθ τροποποίθςθ τθσ 

Επζνδυςθσ, θ οποία αφοροφςε ςτθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ κατά 11,5 MW ςτθ κζςθ 

«Ρλατανιςτόσ» με τθν προςκικθ 5 Α/Γ. 

Αρικμόσ Υεριβαλλοντικισ Ψαυτότθτασ (ΥΕΨ) του ζργου δεν υπάρχει.  

Ψο ςφνολο των Αποφάςεων Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων και ςχετικι ανάλυςθ 

παρουςιάηεται ςτο Ξεφάλαιο 2 «Υεριγραφι Αδειοδοτθμζνου Ζργου» τθσ παροφςασ 

Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. Αντίγραφα των Αποφάςεων Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων 
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και των ςυνοδϊν κεωρθμζνων χαρτϊν επιςυνάπτονται και ςυνοδεφουν τθν παροφςα 

περιβαλλοντικι μελζτθ ςτο Υαράρτθμα V. 

Ψθν Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ για τθν Ψροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων τθσ ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ *ΤΕΥΧΟΣ Α’] ςυνοδεφουν: 

 Θ Ειδικι Οικολογικι Αξιολόγθςθ για τθν Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (GR2420012, 

«Τροσ Τχθ, παράκτια ηϊνθ και νθςίδεσ») για τθν ορνικοπανίδα [ΤΕΥΧΟΣ Β’]. 

 Θ Ειδικι Οικολογικι Αξιολόγθςθ για τθν Ειδικι Ηϊνθ Διατιρθςθσ (GR2420001, 

«Τροσ Τχθ, κάμποσ Ξαρφςτου, Υοτάμι, Ακρωτιριο Ξαφθρζασ και παράκτια καλάςςια 

ηϊνθ») [ΤΕΥΧΟΣ Γ’]. 

 Χάρτεσ & Σχζδια με απεικόνιςθ τθσ Επζνδυςθσ και των τροποποιιςεϊν τθσ *ΤΕΥΧΟΣ 

Δ’]. 

Διευκρινίηεται ότι θ Ειδικι Σικολογικι Αξιολόγθςθ για τθν Ηϊνθ Ειδικισ Υροςταςίασ 

(GR2420012, «Τροσ Τχθ, παράκτια ηϊνθ και νθςίδεσ») [ΤΕΥΧΟΣ Β’] ενςωματϊνει και τα 

δεδομζνα νεότερων και εκτενϊν καταγραφϊν που διενεργικθκαν κατά το 2013 και 

κυρίωσ το 2014. Υιο ςυγκεκριμζνα, ζνασ ζλεγχοσ βαςικϊν ςτοιχείων ορνικοπανίδασ για 

τθν περιοχι μελζτθσ διενεργικθκε κατά τθν άνοιξθ του 2013 (με διαδρομζσ εντόσ αυτισ 

και ζλεγχο ςθμαντικϊν κζςεων παλαιότερθσ παρουςίασ ςθμαντικϊν ειδϊν). Ξατά το 

2014, αποφαςίςτθκε και θ υλοποίθςθ 3 ειδικϊν μελετϊν: α) θ εκπόνθςθ εκτενοφσ 

ζρευνασ γραμμικϊν διατομϊν (line transects) ςτισ τελικζσ κζςεισ εγκατάςταςθσ των Α/Γ 

για τθν αποτφπωςθ τθσ ςφνκεςθσ και αφκονίασ των ςτρουκιόμορφων ειδϊν, β) θ 

αποτφπωςθ του κακεςτϊτοσ παρουςίασ του Χπιηαετοφ ςε όλο το εφροσ τθσ ΗΕΥ και γ) θ 

αποτφπωςθ του κακεςτϊτοσ παρουςίασ του Πποφφου ςε όλο το εφροσ τθσ ΗΕΥ. 

Σμοίωσ, θ Ειδικι Σικολογικι Αξιολόγθςθ για τθν Ειδικι Ηϊνθ Διατιρθςθσ (GR2420001, 

«Τροσ Τχθ, κάμποσ Ξαρφςτου, Υοτάμι, Ακρωτιριο Ξαφθρζασ και παράκτια καλάςςια 

ηϊνθ») [ΤΕΥΧΟΣ Γ’], ενςωματϊνει τα δεδομζνα νεότερων και εκτενϊν καταγραφϊν που 

διενεργικθκαν κατά το 2014 και 2015 ειδικά για τα χειρόπτερα ςτισ περιοχζσ των ζργων 

(αφοφ θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα κεωρείται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία από τισ πλζον 

ευάλωτεσ ςε επιπτϊςεισ από ΑΧΥΘΕ, μαηί με τα πουλιά). Θ ςυγκεκριμζνθ διερεφνθςθ 

ιταν αναγκαία δεδομζνου και του ότι ςτα επικαιροποιθμζνα τυποποιθμζνα ζντυπα 

δεδομζνων (ΤΕΔ) για τθ ςυγκεκριμζνθ ΕΗΔ (που προζκυψαν από το πρόγραμμα τθσ 

Εποπτείασ) περιλαμβάνονται πλζον και είδθ χειρόπτερων. 

Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ςτο ςθμείο αυτό πωσ το ςφνολο των Ειδικϊν Οικολογικϊν 

Αξιολογιςεων (για τθν ΗΕΡ GR2420012 και τθν ΕΗΔ GR2420001) ενςωματϊνει 

ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ πρόςφατθσ μελζτθσ τθσ Εποπτείασ («Εποπτεία και 

αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ειδϊν και τφπων οικοτόπων τθσ Ελλάδασ») 

που είχε προκθρυχκεί από το ΩΥΕΞΑ και ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα (12/2015 

κατατζκθκαν τα παραδοτζα από τουσ Αναδόχουσ των επιμζρουσ κεματικϊν μελετϊν). 

Από αυτζσ τισ μελζτεσ ζχουν προκφψει ςθμαντικά δεδομζνα για τισ ΕΗΔ και τα είδθ και 

τφπουσ οικοτόπων (επικαιροποιθμζνα τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων - ΨΕΔ, Ευνοϊκζσ 
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Ψιμζσ Αναφοράσ - ΕΨΑ, Χτόχοι Διατιρθςθσ ανά ΕΗΔ, reports ανά είδοσ και τφπο 

οικότοπου από τθν Εκνικι Αναφορά με βάςθ το άρκρο 17 τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ), τα 

οποία λιφκθκαν υπόψθ. Ρα ςθμειωκεί ότι τα δεδομζνα/ παραδοτζα αυτά (τα οποία 

είχαν δθμοςιοποιθκεί για διαβοφλευςθ) δεν είναι οριςτικά (αφοφ εκκρεμεί θ 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τουσ από τθν αρμόδια αρχι), αλλά κρίκθκε ότι ιταν 

αρκετά ϊριμα για να λθφκοφν υπόψθ ςτθν παροφςα Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ και κυρίωσ 

ςτισ Ειδικζσ Σικολογικζσ Αξιολογιςεισ που τθν ςυνοδεφουν. 

Θ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ *ΨΕΩΧΣΧ Α’+ και τα ςυνοδά υποςτθρικτικά τεφχθ *ΨΕΩΧΣΧ Β’, 

ΨΕΩΧΣΧ Γ’, ΨΕΩΧΣΧ Δ’+ κατατίκενται ςτθν περιβαλλοντικά Αδειοδοτοφςα Αρχι 

(Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ/ Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ, 

ΥΡΕΝ/ΔΙΡΑ). 

1.2 Είδοσ και μζγεκοσ ζργου 

ΕΛΔΣΧ ΕΦΓΣΩ: ΕΦΓΣ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΩΡ ΥΘΓΩΡ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ (8 ΑΛΣΟΛΞΣΛ 
ΧΨΑΚΠΣΛ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ & 
ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ – ΣΔΣΥΣΛΛΑ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ, 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘ ΣΔΣΥΣΛΛΑ, ΣΔΣΥΣΛΛΑ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΧΨΣΩ 
ΥΩΟΩΡΕΧ ΨΘΧ ΓΦΑΠΠΘΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ, ΣΔΣΥΣΛΑ 
ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΧΨΣΩΧ ΑΡΕΠΣΟΣΓΛΞΣΩΧ ΛΧΨΣΩΧ, ΣΛΞΛΧΞΣΛ 
ΕΟΕΓΧΣΩ, ΠΣΡΛΠΣΛ ΑΡΕΠΣΟΣΓΛΞΣΛ ΛΧΨΣΛ, 
ΩΥΣΧΨΑΚΠΣΛ ΑΡΩΨΩΧΘΧ ΨΑΧΘΧ 30/150 kV, ΩΥΣΓΕΛΣ 
ΔΛΞΨΩΣ ΠΕΧΘΧ ΨΑΧΘΧ 30 kV, ΔΛΞΨΩΣ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ 
150 kV (ΕΡΑΕΦΛΣ, ΩΥΣΒΦΩΧΛΣ, ΩΥΣΓΕΛΣ), ΥΦΣΧΩΦΛΡΣΛ 
ΕΦΓΣΨΑΛΑΞΣΛ ΧΩΦΣΛ.  

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΛΧΧΩΧ: 167,9 MW (73 ανεμογεννιτριεσ - 2,3 MW, ζκαςτθ). 

ΑΦΛΚΠΣΧ ΑΧΥΘΕ: Σκτϊ (8).  

ΣΡΣΠΑΧΛΕΧ ΑΧΥΘΕ: D1 - ΞΑΚΑΦΑ  
D2 - ΑΡΑΨΣΟΘ  
D3 - ΧΥΘΟΛΑ  
D4 - ΠΘΟΛΑ  
D5 - ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ 
D6 - ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ  
D7 - ΞΕΦΑΧΛΑ  
D8 - ΥΟΑΨΑΡΣΧ 

ΥΕΦΛΣΧΘ ΕΦΓΣΩ: Ροτιο-ανατολικι Εφβοια/ Αττικι. 

ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΨΣΩ ΔΛΞΨΩΣΩ  
NATURA 2000 

GR2420001 «Τροσ Τχθ, κάμποσ Ξαρφςτου, ποτάμι, 
ακρωτιριο Ξαφθρζασ, παράκτια καλάςςια ηϊνθ» 
(Ειδικι Ηϊνθ Διατιρθςθσ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΞ) 

GR2420012, Τροσ Τχθ, παράκτια ηϊνθ και νθςίδεσ 
(Ηϊνθ Ειδικισ Υροςταςίασ τθσ Σδθγίασ 2009/147/ΕΞ) 
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1.3 Γεωγραφικι κζςθ και διοικθτικι υπαγωγι ζργου 

1.3.1 Θζςθ 

Σι 8 Αιολικοί Χτακμοί Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ χωροκετοφνται ςτθ 

νοτιοανατολικι Εφβοια, ςτα διοικθτικά όρια του Ξαλλικράτειου Διμου Ξαρφςτου. Θ 

εγκατάςταςθ των 73 Α/Γ και των 8 Σ/Ε προβλζπεται ςτισ κζςεισ «Ανατολι», «Ξακάρα», 

«Υλάτανοσ», «Χπθλιά», «Ξεραςιά», «Πθλιά», «Υλατανιςτόσ», «Υαλιόπυργοσ». 

Για τθν πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εγκατάςταςθσ των ανεμογεννθτριϊν προβλζπονται 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ οδοποιίασ (βλ. αναλυτικότερα Ενότθτεσ 3.2.4 και 3.2.5.). 

Εργαςίεσ οδοποιίασ προβλζπονται και για τθν πρόςβαςθ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ Γραμμισ 

Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV (βλ. Ενότθτα 3.2.11), κακϊσ και ςτισ κζςεισ των μόνιμων 

ανεμολογικϊν ιςτϊν (βλ. Ενότθτα 3.2.16). 

Για τθν μεταφορά τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ προβλζπονται τα εξισ: 

 Δίκτυο Πζςθσ Ψάςθσ 30 kV: κα είναι υπόγειο και κα ακολουκεί τθν οδοποιία 

(υφιςτάμενθ και νζα). 

 Ωποςτακμοί Ανφψωςθσ Ψάςθσ 30/150 kV: προβλζπονται 2 Ω/Χ ανφψωςθσ τάςθσ 

30/150 kV ςτισ κζςεισ «Αμυγδαλζα» και «Υλατανιςτόσ». 

 Δίκτυο Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV: το δίκτυο υψθλισ τάςθσ 150 kV ξεκινά από τον πρϊτο 

υποςτακμό, Ω/Χ 1 «Αμυγδαλζα», πλθςίον του ομϊνυμου οικιςμοφ, και καταλιγει ςτθ 

κζςθ «Πποφροσ» ςτο νοτιότερο άκρο, και ζχει κατεφκυνςθ βορρά – νότου. Θ γραμμι 

κα είναι εναζρια, εκτόσ από ζνα μικρό τμιμα ςτο νοτιότερο άκρο, όπου κα είναι 

υπόγειο. Από τθν κζςθ «Πποφροσ» τθσ νοτιοανατολικισ Εφβοιασ ζωσ τθν κζςθ 

«Βελάνι – Αγ. Ρικόλαοσ» ςτθν περιοχι τθσ Φαφινασ το δίκτυο υψθλισ τάςθσ 150 kV 

κα είναι υποβρφχιο. Ψζλοσ, από το ςθμείο προςαιγιάλωςθσ ςτθν κζςθ «Βελάνι – Αγ. 

Ρικόλαοσ» ζωσ το ΞΩΨ Υαλλινθσ, το δίκτυο υψθλισ τάςθσ 150 kV κα είναι υπόγειο, με 

όδευςθ παράλλθλθ ςτο άκρο υφιςτάμενθσ οδοποιίασ. 

Ψζλοσ, για τισ ανάγκεσ καταςκευισ τθσ Επζνδυςθσ προβλζπεται θ προςωρινι 

εγκατάςταςθ δφο εργοταξιακϊν ςτακμϊν παραςκευισ ετοίμου ςκυροδζματοσ (για τθν 

καταςκευι των βάςεων των ανεμογεννθτριϊν) ςτισ περιοχζσ των ΑΧΥΘΕ Πθλιά και 

Χπθλιά. 

1.3.2 Διοικθτικι υπαγωγι ζργου 

Θ πλειονότθτα τθσ Επζνδυςθσ (Ανεμογεννιτριεσ, Σικίςκοι ελζγχου, Πόνιμοι 

ανεμολογικοί ιςτοί, Σδοποιία πρόςβαςθσ, Εςωτερικι οδοποιία, Δίκτυο Πζςθσ Ψάςθσ 30 

kV, Ωποςτακμοί Ανφψωςθσ Ψάςθσ 30/150 kV, Εναζριο Δίκτυο Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV και 

ζνα πολφ μικρό υπόγειο τμιμα αυτοφ ςτθν κζςθ «Πποφροσ», προςωρινοί εργοταξιακοί 

ςτακμοί παραςκευισ ετοίμου ςκυροδζματοσ) υπάγεται διοικθτικά ςτθν Υεριφζρεια 

Χτερεάσ Ελλάδασ, ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Ευβοίασ, ςτον Ξαλλικράτειο Διμο 

Ξαρφςτου, ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ξαρφςτου, Ξαφθρζα και Παρμαρίου. 
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Ψμιμα ωςτόςο του ζργου, και ςυγκεκριμζνα το υπόγειο Δίκτυο Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV, 

από το ςθμείο προςαιγιάλωςθσ ςτθν κζςθ «Βελάνι – Αγ. Ρικόλαοσ» ζωσ το ΞΩΨ 

Υαλλινθσ, υπάγεται διοικθτικά ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα 

Ανατολικισ Αττικισ, ςτουσ Ξαλλικράτειουσ Διμουσ Φαφινασ – Υικερμίου, Χπάτων – 

Αρτζμιδοσ, Υαιανίασ και Υαλλινθσ, ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Φαφινασ, Χπάτων – 

Οοφτςασ, Υαιανίασ, Υαλλινθσ και Γλυκϊν Ρερϊν. 

Χφμφωνα με τον Ρ.3852/2010 (ΦΕΞ 87 Α’) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ»: 

 ο Διμοσ Ξαρφςτου ζχει ζδρα τθν Ξάρυςτο και αποτελείται από τουσ Διμουσ: α) 

Ξαρφςτου, β) Χτυρζων, γ) Παρμαρίου και τθν Ξοινότθτα Ξαφθρζωσ, που 

καταργοφνται. 

 ο Διμοσ Φαφινασ - Υικερμίου ζχει ζδρα τθ Φαφινα και αποτελείται από το Διμο 

Φαφινασ και τθν Ξοινότθτα Υικερμίου, που καταργοφνται. 

 ο Διμοσ Χπάτων - Αρτζμιδοσ ζχει ζδρα τα Χπάτα και αποτελείται από τουσ Διμουσ: α) 

Χπάτων – Οοφτςασ και β) Αρτζμιδοσ (Οοφτςασ), που καταργοφνται. 

 ο Διμοσ Υαλλινθσ ζχει ζδρα το Γζρακα και αποτελείται από τουσ Διμουσ: α) 

Υαλλινθσ και β) Γζρακα και τθν Ξοινότθτα Ανκοφςθσ, που καταργοφνται. 

 ο Διμοσ Υαιανίασ ζχει ζδρα τθν Υαιανία και αποτελείται από τουσ Διμουσ: α) 

Υαιανίασ και β) Γλυκϊν Ρερϊν, που καταργοφνται. 

1.3.3 Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ ζργου 

Σι ςυντεταγμζνεσ του ζργου παρουςιάηονται αναλυτικά ςτα ςχζδια/ χάρτεσ που 

ςυνοδεφουν τθν παροφςα Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ *ΨΕΩΧΣΧ Δ’+. 

1.4 Κατάταξθ του ζργου 

Χφμφωνα με τθν Ω.Α. 1958/2012 (ΦΕΞ 21 Β’) «Ξατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων 

και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 

παράγραφοσ 4 του Ρ. 4014/21.9.11 (ΦΕΞ 209/Α/2011)» όπωσ αυτι τροποποιικθκε με 

τθν Ω.Α. 20741/2012 (ΦΕΞ 1565 Β’) ανικει ςτθν 10θ Σμάδα ζργων «ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ», α/α 1 «Θλεκτροπαραγωγι από αιολικι ενζργεια» και ειδικότερα ςτθν 

Ωποκατθγορία Α1: «Θλεκτροπαραγωγι από Αιολικι Ενζργεια, με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 

(P)≥60MW ι (P)>30MW και εντόσ περιοχϊν δικτφου Natura 2000 ι  (L) ≥ 20 Km». 

Τςο αφορά τα ζργα οδοποιίασ, αυτά ςφμφωνα με τθν ίδια Ω.Α. ανικουν ςτθν 1θ Σμάδα 

ζργων «ΕΦΓΑ ΧΕΦΧΑΛΩΡ ΞΑΛ ΕΡΑΕΦΛΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ», α/α 11 «Δαςικι οδόσ» και 

ειδικότερα ςτθν Ξατθγορία Β. 

Ψζλοσ, το Δίκτυο Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV μαηί με τουσ Ωποςτακμοφσ Ανφψωςθσ Ψάςθσ 

30/150 kV ανικουν ςτθν 11θ Oμάδα ζργων «ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ, ΞΑΩΧΛΠΩΡ ΞΑΛ 

ΧΘΠΛΞΩΡ ΣΩΧΛΩΡ», α/α 10 «Εναζριεσ γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ με τισ 
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ςυνοδευτικζσ αυτϊν εγκαταςτάςεισ (υποςτακμοί και κζντρα υπερφψθλθσ τάςθσ) και 

ειδικότερα ςτθν Ωποκατθγορία Α1: «Ψα>150 kV ι Ψα=150 kV και L≥20km». 

1.5 Φορζασ ζργου 

Φορζασ του Ζργου είναι οι εξισ Εταιρείεσ: ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΞΑΚΑΦΑΧ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ 

ΥΑΦΞΑ ΑΡΑΨΣΟΘΧ – ΥΦΛΡΛΑΧ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΞΕΦΑΧΛΑΧ Α.Ε.   ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ 

ΠΘΟΛΑΧ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΠΩΨΛΞΑ Α.Ε.  ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ Α.Ε.   

ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΥΟΑΨΑΡΣΧ Α.Ε.   ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΧΥΘΟΛΑΧ Α.Ε. 

Ψα ςτοιχεία επικοινωνίασ για τισ ανωτζρω εταιρείεσ παρουςιάηονται κατωτζρω: 

Διεφκυνςθ: Γραβιάσ 4, ΨΞ 151 25 

Υεριοχι: Παροφςι Αττικισ 

Ψθλζφωνο: 211 18 08 500  

Fax: 211 18 05 515 

Ωπεφκυνοσ επικοινωνίασ: κ. Αναςτάςιοσ Γιαννόπουλοσ 

1.6 Ρεριβαλλοντικόσ μελετθτισ του ζργου 

Θ παροφςα περιβαλλοντικι μελζτθ ανατζκθκε ςτθν εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΡΕ. Χτοιχεία 

ςχετικά με τθν εταιρεία παρουςιάηονται κατωτζρω: 

ΣΛΞΣΠ ΕΥΕ, Ξατθγορία 27, Ψάξθ Γ, Α.Π. 6691 

Διεφκυνςθ: Ρερατηιωτίςςθσ 91, 151 24  

Υεριοχι: Παροφςι Αττικισ 

Ψθλζφωνο: 210 61 07 403, 210 61 07 458 

Fax: 210 61 07 404 

Ε-mail: info@oikom.gr, URL: www.oikom.gr 

Ωπεφκυνοσ επικοινωνίασ: κ. Ευάγγελοσ Υαππάσ 

 

 

 

 

mailto:info@oikom.gr
http://www.oikom.gr/
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2. ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ 

2.1 Συνοπτικι τεχνικι περιγραφι του αδειοδοτθμζνου ζργου 

2.1.1 Αρχικι περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

Σ Φορζασ του Ζργου κατζκεςε με τον υπ’ αρικμ. πρωτ. ΩΥΕΞΑ/ΕΩΥΕ/130501/23-09.2010 

Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για το ςφνολο του ζργου. 

Χυγκεκριμζνα, θ υπό εξζταςθ Επζνδυςθ αφοροφςε ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 

οκτϊ αιολικϊν πάρκων για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με τθ χριςθ του 

αιολικοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ εγκατάςταςισ του. Ψο ζργο χωροκετείτο ςτθ 

νοτιοανατολικι Εφβοια, ςτα διοικθτικά όρια των τότε Ξαποδιςτριακϊν Διμων 

Παρμαρίου και Ξαρφςτου, και τθσ Ξοινότθτασ Ξαφθρζα. Για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ προβλεπόταν θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυνολικά 76 ανεμογεννιτριεσ με 

ονομαςτικι ιςχφ 2,3 ΠW ζκαςτθ. Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του ζργου 

προβλεπόταν ςτα 174,8 MW. 

Ψα κφρια τεχνικά ςτοιχεία του ζργου όπωσ αυτά περιγράφθκαν και εγκρίκθκαν με τθν 

υπ’ αρικμ. πρωτ. 203611-21.09.2011 ΑΕΥΣ αναλφονται ςυνοπτικά ςτισ παρακάτω 

ενότθτεσ. 

Τφποσ Ανεμογεννιτριασ 

Για τα αιολικά πάρκα (Α/Υ) ΞΑΚΑΦΑ, ΑΡΑΨΣΟΘ, ΧΥΘΟΛΑ, ΠΘΟΛΑ, ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ, 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, ΞΕΦΑΧΛΑ και ΥΟΑΨΑΡΣΧ ο προτεινόμενοσ ςτα πλαίςια τθσ ΠΥΕ τφποσ Α/Γ 

ιταν ο ENERCON E-70. 

Θ Ε-70 είναι ζνασ τριπτζρυγοσ μετατροπζασ αιολικισ ενζργειασ, με ενεργό ζλεγχο 

βιματοσ, μεταβλθτζσ ςτροφζσ λειτουργίασ, ονομαςτικισ ιςχφοσ 2.300 kW. Θ 

εκμετάλλευςθ του αιολικοφ δυναμικοφ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

επιτυγχάνεται με ρότορα διαμζτρου 71 m και φψοσ πλιμνθσ 64 m. Σ ρότορασ κακϊσ και 

τα μθχανολογικά μζρθ ζχουν ςχεδιαςτεί, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ Ξατθγορίασ 

Ανζμου ΛΑ. 

Εργαςίεσ οδοποιίασ 

Χτθν Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ζργου προβλεπόταν θ καταςκευι 

οδοποιίασ (εςωτερικι και πρόςβαςθσ), ςυνολικοφ μικουσ 36km περίπου. Εξ αυτϊν τα 

33km αποτελοφςαν εςωτερικι οδοποιία, ενϊ με κατάλλθλθ αξιοποίθςθ του 

υφιςτάμενου ορεινοφ δαςικοφ οδικοφ δικτφου το μικοσ τθσ οδοποιίασ πρόςβαςθσ είχε 

μειωκεί ςε 3km περίπου. Θ επιλογι των χαράξεων βαςίςτθκε τότε αφενόσ ςτο υπάρχον 

επαρχιακό, αγροτικό και δαςικό οδικό δίκτυο για τον κακοριςμό των ειςόδων ςτο 

πολφγωνο εγκατάςταςθσ του πάρκου και αφετζρου ςτθν μορφολογία του εδάφουσ, 

ϊςτε να ακολουκεί το ανάγλυφο με μικτι διατομι, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται 
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μεγάλεσ παρεμβάςεισ ςτο ζδαφοσ. Ψζλοσ, οι κφριεσ χαράξεισ ιταν τεταμζνεσ και 

παράλλθλεσ προσ τθ πολυγωνικι γραμμι που ενϊνει τισ ανεμογεννιτριεσ (Α/Γ) και 

διζρχονταν όςο το δυνατόν πιο κοντά ς’ αυτζσ, με προφανζσ όφελοσ τθν ςυντόμευςθ 

των διαδρομϊν και τθν διάταξθ των αγωγϊν μεταφοράσ του παραγόμενου θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ προσ τον Σικίςκο Ελζγχου (ΣΕ). 

Σφνδεςθ με το ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ 

Θ διαςφνδεςθ του ζργου περιλάμβανε Δίκτυο Πζςθσ Ψάςθσ 20 kV ι 33 kV, τθν 

καταςκευι τριϊν Ωποςτακμϊν Ανφψωςθσ Ψάςθσ 20/150 kV ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, 

Δίκτυο Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθ Ρότια Εφβοια (εναζρια και υπόγεια όδευςθ), 

υποβρφχιο Δίκτυο Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV για τθν μεταφορά τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ από τθν Ξάρυςτο ςτθ Φαφινα θ οποία μζςω κατάλλθλου υπόγειου Δικτφου 

Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV κα κατζλθγε ςτο ΞΩΨ Υαλλινθσ. 

2.1.2 1θ Σροποποίθςθ ΑΕΠΟ 

Θ εν λόγω τροποποίθςθ τθσ αρχικισ ΑΕΥΣ με αρικμ. πρωτ. 201744/13.09.2012 

αφοροφςε ςτθν προςκικθ μιασ (1) ανεμογεννιτριασ ςτο Α/Υ «Ανατολι» με παράλλθλθ 

αφξθςθ ςτον αρικμό των ανεμογεννθτριϊν από ζξι (6) ςε επτά (7) κακϊσ και αφξθςθ 

ςτθν τελικι αδειοδοτθμζνθ ιςχφ (από 13,8 MW ςε 16,1 MW). 

Για τον εν λόγω αιολικό ςτακμό τθσ εταιρείασ «ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΑΡΑΨΣΟΘΧ-ΥΦΛΡΛΑΧ 

Α.Ε.» ςτθ κζςθ «Ανατολι», υπεβλικθ ςχετικά Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για 

ζργο ιςχφοσ 16,1 MW (7 A/Γ). Ξατά τθν αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ, θ αρμόδια Δ/νςθ 

Βυηαντινϊν και Πεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων του ΩΥ.ΥΣ αποφάςιςε με τθν υπ’ αρικ. 

ΩΥΥΣΨ/ΓΔΑΥΞ/ΑΦΧ/Β1/Φ54/23032/810/31-3-2011 γνωμοδότθςι τθσ τθν περικοπι μιασ 

(1) ανεμογεννιτριασ. Θ υπ’ αρικμ. πρωτ. 203611/21.09.2011 ΑΕΥΣ ενζκρινε τθν 

εγκατάςταςθ μόνον ζξι (6) Α/Γ με αποτζλεςμα θ τελικι ιςχφσ του ζργου ςτθ κζςθ 

«Ανατολι» να διαμορφωκεί ςτα 13,8 MW. Ξατόπιν τοφτου, ο Φορζασ του ζργου 

προχϊρθςε ςτθν υποβολι νζου ςχεδιαςμοφ του ζργου, προσ τθν ωσ άνω κεντρικι 

αρχαιολογικι Ωπθρεςία του ΩΥ.ΥΣ., με μετακίνθςθ τθσ εν λόγω ανεμογεννιτριασ ςε νζα 

κζςθ εντόσ του πολυγϊνου. Σ ςχεδιαςμόσ αυτόσ για τελικι ιςχφ 16,1 MW (7 A/Γ) 

ενεκρίκθ με το υπ’ αρικμ. ΩΥΥΣΨ/ΓΔΑΥΞ/ΑΦΧ/Β1/Φ54/86463/2729 π.ε./22-02-2012 

ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Βυηαντινϊν και Πεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων του ΩΥ.ΥΣ. 

Σ Φορζασ του ζργου κατζκεςε ςφμφωνα με τθν τότε ιςχφουςα περιβαλλοντικι 

νομοκεςία Φάκελο τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 203611/21.09.2011 ΑΕΥΣ, 

αιτοφμενοσ τθν ζγκριςθ μιασ επιπλζον Α/Γ ςτο αιολικό πάρκο «Ανατολι» με τα ίδια 

τεχνικά χαρακτθριςτικά με αυτά που περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι Πελζτθ 

Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ζργου και περιγράφθκαν αναλυτικά ςτισ παραπάνω 

ενότθτεσ. 
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2.1.3 2θ Σροποποίθςθ ΑΕΠΟ 

Θ εν λόγω τροποποίθςθ αφοροφςε ουςιαςτικά ςτθν μεταβολι τθσ υπ’ αρικμ. 

16939/08.11.2011 Σριςτικισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ ςτο Χφςτθμα για οκτϊ (8) αιολικά 

πάρκα (Α/Υ) ςυνολικισ ιςχφοσ 167,9 MW ςτισ κζςεισ «Υαλαιόπυργοσ», «Ξεραςία», 

«Υλατανιςτόσ», «Υλάτανοσ», «Πθλιά», «Χπθλιά», «Ανατολι», και «Ξακάρα» του Διμου 

Ξαρφςτου ςτο Ρομό Εφβοιασ, όπωσ αυτι εκδόκθκε από τον Διαχειριςτι Ελλθνικοφ 

Χυςτιματοσ Πεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΔΕΧΠΘΕ), ςφμφωνα με τθν οποία 

οριςτικοποιοφνται οι μθ Δεςμευτικζσ Υροςφορζσ Χφνδεςθσ υπ’ αρικμ. 8920/29-12-2003 

και 11175/21-09-2010 για το ςφνολο του ζργου ςτθ Ρότια Εφβοια.  

Σι προαναφερόμενεσ Υροςφορζσ Χφνδεςθσ του ΔΕΧΠΘΕ  ανζφεραν μεταξφ των άλλων 

πωσ τα οκτϊ (8) Α/Υ του ζργου κα ςυνδζονταν ςε τρείσ (3) νζουσ Ωποςτακμοφσ (Ω/Χ) 

20/150  kV ι 33/150 kV με κωδικά ονόματα «ΑΠΩΓΔΑΟΕΑ», «ΑΡΨΛΑ» και 

«ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ» που κα καταςκευάηονταν ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ. Σι νζοι αυτοί 

υποςτακμοί προβλεπόταν να ςυνδεκοφν με το Χφςτθμα ςτθν πλευρά 150 kV του ΞΩΨ 

Υαλλινθσ μζςω δικτφου 150 kV που κα αποτελοφνταν από υποβρφχια (Ω/Β) καλϊδια, 

υπόγεια (Ω/Γ) καλϊδια και εναζρια τμιματα. Πετά από τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικμ. 

203611/21.09.2011 ΑΕΥΣ του ΩΥΕΞΑ όπωσ αυτι τροποποιικθκε από τθν υπ’ αρικμ. 

πρωτ. 201744/13.09.2012 ΑΕΥΣ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα του εν ιςχφ τότε 

Ρ.3851/2010, ο Φορζασ του ζργου προςκομίηοντασ ςτον ΔΕΧΠΘΕ τθσ ωσ άνω Απόφαςθ, 

αιτικθκε τθν οριςτικοποίθςθ των Υροςωρινϊν Τρων Χφνδεςθσ του ζργου. Σ 

Διαχειριςτισ του Χυςτιματοσ εξζδωςε για τα εν λόγω αιολικά πάρκα (Α/Υ) Σριςτικι 

Υροςφορά Τρων Χφνδεςθσ (ΔΕΧΠΘΕ /16939/08.11.2011) για ςυνολικά εγκατεςτθμζνθ 

ιςχφ 167,9 MW. 

Σ Φορζασ του ζργου με το ζγγραφο υπ’ αρικμ. ΑΔΠΘΕ/ΔΧΑΧ/619/21.05.2012 αιτικθκε 

τθν τροποποίθςθ τθσ Σριςτικισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ λόγω επαφξθςθσ τθσ 

εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ τουσ ςτα 181,7MW. Επιπρόςκετα, με νζο ζγγραφο (ΑΔΠΘΕ/ 

ΔΧΑΧ/785/14.06.2012) θ Εταιρεία κατακζτοντασ τα ςχετικά τεχνικά ςχζδια του ζργου 

ανζκεςε ςτον ΑΔΠΘΕ τθν εκπόνθςθ Πελζτθσ Χφνδεςθσ μζςω τθσ οποίασ κα εξεταηόταν 

εάν πλθροφνται τα κριτιρια αςφαλοφσ λειτουργίασ του Χυςτιματοσ και των 

ςυνδεόμενων Α/Υ με τον ΞΔΧ.   

Χφμφωνα με τα Ψεχνικά Χτοιχεία το δίκτυο Πζςθσ Ψάςθσ για τθν ςφνδεςθ των Α/Υ ςτθ 

Ρότια Εφβοια με τουσ νζουσ υποςτακμοφσ προβλζπεται πλζον να ζχει ονομαςτικι τάςθ 

30 kV. Χφμφωνα με το Άρκρο 11 του Ρ.3851/2010, τα δίκτυα Π.Ψ για τθν ςφνδεςθ ζργων 

ΑΥΕ ςτον ΕΧΠΘΕ μζςω νζων Ω/Χ δφναται να ανικουν ςτον Υαραγωγό. Θ επιλογι του 

επιπζδου τάςεωσ του δικτφου Π.Ψ είναι επομζνωσ δικαίωμα αλλά και ευκφνθ του ιδίου 

του Υαραγωγοφ ο οποίοσ πρζπει να διερευνιςει περαιτζρω τθ προτεινόμενθ τεχνικι 

λφςθ.   

Ζτςι θ ςφνδεςθ των Α/Υ με το Χφςτθμα τελικά κα πραγματοποιθκεί μζςω τριϊν νζων 

Ωποςτακμϊν (Ω/Χ) 30/150 kV με κωδικά ονόματα «ΑΠΩΓΔΑΟΕΑ», «ΑΡΨΛΑ» και 
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«ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ» που κα καταςκευαςτοφν ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ. Ψα αιολικά πάρκα 

(Α/Υ) κα ςυνδεκοφν με τθν πλευρά Πζςθσ Ψάςθσ (Π.Ψ.) των νζων Ω/Χ με αποκλειςτικά 

δίκτυα μζςθσ τάςεωσ. Εξαιτίασ τθσ παραπάνω μεταβολισ εκδόκθκε και θ υπ’ αρικμ. 

20193/18-04-2013 επικαιροποίθςθ τθσ Σριςτικισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ με το Χφςτθμα 

από τον ΑΔΠΘΕ (τζωσ ΔΕΧΠΘΕ).   

Ζχοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω ςτοιχεία, ο Φορζασ του ζργου κατζκεςε φάκελο 

τροποποίθςθσ του ζργου με αποτζλεςμα να εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. πρωτ. 

170735/30.09.2013 ΑΕΥΣ που αφορά πλζον ςτθν μεταβολι του επιπζδου τάςθσ των 

υπόγειων καλωδίων τθσ Πζςθσ Ψάςθσ από 20 kV ι 33 kV ςε 30 kV και των Ω/Χ του ζργου 

από 20/150 kV ι 33/150 kV ςε 30/150 kV, ζτςι ϊςτε να επζλκει προςαρμογι τθσ αρχικισ 

ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι προςφορά ςφνδεςθσ του ΑΔΠΘΕ. 

2.1.4 3θ Σροποποίθςθ ΑΕΠΟ 

Θ τελευταία τροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ αφοροφςε ςτθν προςκικθ πζντε (5) επιπλζον Α/Γ 

εντόσ του αδειοδοτθμζνου πολυγϊνου τθσ εταιρείασ ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΠΩΨΛΞΑΧ Α.Ε. κζςθ 

“Υλατανιςτόσ” και ταυτόχρονθ μεταβολι του αρικμοφ των ανεμογεννθτριϊν (Α/Γ) από 

οκτϊ (8) Α/Γ τθσ εταιρείασ Enercon E-70 ιςχφοσ 2,3 MW ζκαςτθ, ςε δεκατρείσ (13) Α/Γ τθσ 

ίδιασ εταιρείασ με ίδιο τφπο και ιςχφ.  

Ξατά ςυνζπεια, θ ςυνολικι ιςχφοσ του Α/Υ αυξάνεται από 18,4 MW ςε 29,9 MW. Σ 

ςχεδιαςμόσ του εν κζματι ζργου (για ιςχφ 29,9 MW και με τθν ίδια χωροκζτθςθ 

ανεμογεννθτριϊν και πολυγϊνου) είχε αδειοδοτθκεί περιβαλλοντικά από τθν Ε.Ω.Υ.Ε. με 

τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 110580/15.12.2008 απόφαςθ Υ.Υ.Ε.Α, αφοφ είχαν 

γνωμοδοτιςει κετικά και για τισ εν λόγω πζντε (5) ανεμογεννιτριεσ το ςφνολο των 

ςυναρμοδίων Ωπθρεςιϊν.  

Ωςτόςο, θ Φυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ, για λόγουσ περιοριςμοφ τθσ φζρουςασ 

ικανότθτασ του «Ξαποδιςτριακοφ» Διμου Ξαρφςτου αποφάςιςε το 2009 τθν περικοπι 

των πζντε (5) αυτϊν ανεμογεννθτριϊν με αποτζλεςμα να υποβλθκεί ΠΥΕ και να εκδοκεί 

Α.Ε.Υ.Σ για ιςχφ 18,4 MW. Ξατόπιν τθσ κζςθσ ςε ιςχφ  του Ρζου Ξανονιςμοφ Αδειϊν 

Υαραγωγισ τθσ ΦΑΕ (ΩΑΥΕ/Φ1/14810/04.10.2011(ΦΕΞ Β’/2373/25.10.2011) υπιρξε 

άρςθ του εν λόγω περιοριςμοφ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ κακϊσ ςφμφωνα με τθν παρ. 

2θ του άρκρου 13 τθσ ωσ άνω ΩΑ: «Ο ζλεγχοσ υπζρβαςθσ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ εντόσ 

των Περιοχϊν Αιολικισ Προτεραιότθτασ ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3, διενεργείται με 

κριτιριο τθ μθ υπζρβαςθ τθσ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πυκνότθτασ των αιολικϊν 

εγκαταςτάςεων από τθν ακροιςτικι πυκνότθτα των αιολικϊν εγκαταςτάςεων που 

αντιςτοιχοφν ςτισ εκδοκείςεσ Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (και όχι πλζον 

ςτισ εκδοκείςεσ Άδειεσ Παραγωγισ).». 

Ζτςι εξεδόκθ τελικϊσ θ υπ’ αρικ. 52/2012 Ψροποποίθςθ Άδειασ Υαραγωγισ τθσ ΦΑΕ για 

ιςχφ 29,9 MW (13 Α/Γ). 
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Σ Φορζασ του ζργου κατζκεςε εκ νζου Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για το 

αιολικό πάρκο «Υλατανιςτόσ», με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά με αυτά που 

περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ζργου και 

περιγράφθκαν αναλυτικά ςτισ παραπάνω ενότθτεσ. Θ Ειδικι Ωπθρεςία Υεριβάλλοντοσ 

του ΩΥΕΞΑ, αξιολογϊντασ όλα τα παραπάνω δεδομζνα εξζδωςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 

170945/20.02.2014 ΑΕΥΣ ωσ προσ τθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ κατά 11,5 MW ςτθ κζςθ 

«Υλατανιςτόσ» με τθν προςκικθ πζντε (5) Α/Γ αυξάνοντασ τθν τελικι ιςχφ του ζργου 

από 170,2 MW ςε 181,7 MW (79 Α/Γ των 2,3 MW ζκαςτθ). 

2.2 Εξζλιξθ αδειοδοτθμζνου ζργου 

Χτθν παροφςα ενότθτα περιγράφονται οι ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν από τθν 

αρχικι περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου μζχρι και ςιμερα που κατατίκεται θ 

παροφςα μελζτθ περιβάλλοντοσ. Σι ενζργειεσ αυτζσ ςυνζβαλαν ςτθν οριςτικοποίθςθ 

του ςχεδιαςμοφ τθσ Επζνδυςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο τρόπο καταςκευισ και λειτουργίασ 

τθσ. Ειδικότερα: 

Πετά τθν ζκδοςθ τθσ Α.Υ. οικ. 203611/21.09.2011 Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν 

Τρων εξεδόκθςαν οι κάτωκι τρεισ Αποφάςεισ Ψροποποίθςθσ τθσ εν λόγω ΑΕΥΣ: 

 θ Α.Υ. οικ. 201744/13.09.2012 Ψροποποίθςθ ΑΕΥΣ λόγω τθσ προςκικθσ μίασ (1) 

ανεμογεννιτριασ ςτον ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ,  

 θ Α.Υ. οικ. 170735/30.09.2013 Ψροποποίθςθ ΑΕΥΣ λόγω τθσ αλλαγισ του επιπζδου 

τάςθσ των υπογείων καλωδίων μζςθσ τάςθσ από 20 kV ι 33 kV ςε 30 kV, των ΩΧ 

Ανφψωςθσ Ψάςθσ από 20/150 kV ι 33/150 kV ςε 30/150 kV και τθσ προςαρμογισ τθσ 

ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι Υροςφορά Χφνδεςθσ του ΑΔΠΘΕ, και  

 θ Α.Υ. οικ. 170945/20.02.2014 Ψροποποίθςθ ΑΕΥΣ λόγω τθσ προςκικθσ πζντε 

ανεμογεννθτριϊν, ιςχφοσ 11,5 MW, ςτον ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ τθσ εταιρείασ 

«ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΠΩΨΛΞΑ Α.Ε.»,  με αποτζλεςμα θ ςυνολικά περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνθ ιςχφσ του ςυνολικοφ ζργου να διαμορφϊνεται ςε 181,7 MW.  

Υαράλλθλα, και κατόπιν τθσ υποβολισ ςχετικϊν αιτθμάτων ςτισ αρμόδιεσ Δαςικζσ 

Ωπθρεςίεσ (Δαςαρχείο Αλιβερίου και Διεφκυνςθ Δαςϊν Ρ. Ευβοίασ) εξεδόκθςαν οι 

κάτωκι Εγκρίςεισ Πελετϊν Δαςικισ Σδοποιίασ: 

 θ υπ’ αρικ. 1876/90288/23.05.2013 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, 

 θ υπ’ αρικ. 81064/5335/π.ε./03.02.2012 ζγκριςθ για τονΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ, 

 θ υπ’ αρικ. 3623/187069/30.09.2013 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, 

 θ υπ’ αρικ. 4310/227030/18.11.2013 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ, 

 θ υπ’ αρικ. 3622/187060/30.09.2013 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ, 

 θ υπ’ αρικ. 2638/131503/15.07.2013 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, 

 θ υπ’ αρικ. 1078/58159/19.11.2012 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ, και 

 θ υπ’ αρικ. 4333/229375/13.01.2014 ζγκριςθ για τον ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ (εκτόσ από ζνα 

τμιμα μικουσ περίπου 980 μ.). 
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Ξατόπιν τθσ ζκδοςθσ των ωσ άνω Εγκρίςεων Πελετϊν Δαςικισ Σδοποιίασ κατεβλικθ το 

ςφνολο των προβλεπόμενων από το Δαςαρχείο Αλιβερίου ανταλλαγμάτων χριςθσ των 

δθμόςιων δαςικϊν εκτάςεων και υπεγράφθςαν τα κάτωκι Υρωτόκολλα Εγκατάςταςθσ: 

 το από 20.12.2012 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ, 

 το από 25.02.2013 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ, 

 το από 12.05.2014 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, 

 το από 12.05.2014 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ (για τισ 8 εκ 

των 13 Α/Γ), 

 το από 24.07.2014 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, 

 το από 01.08.2014 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ, και 

 το από 23.06.2014 Υρωτόκολλο Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ. 

Εκκρεμεί ςτθν παροφςα φάςθ θ υπογραφι του Υρωτοκόλλου Εγκατάςταςθσ του ΑΧΥΘΕ 

ΧΥΘΟΛΑ για το οποίο ζχει υποβλθκεί το ςχετικό αίτθμα ςτο αρμόδιο Δαςαρχείο 

Αλιβερίου. 
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3. ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘΣ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

Χτο παρόν Ξεφάλαιο περιγράφονται οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ τθσ 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνθσ Επζνδυςθσ (βλ.  Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν 

Τρων του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι 

Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ, Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, Α.Υ. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΛ, Α.Υ. οικ. 

201744/ ΑΔΑ: Β4ΚΦ0-ΧΣΩ, Α.Υ. οικ. 170735/ ΑΔΑ: ΒΟΕΗ0-Κ9Δ, Α.Υ. οικ. 170945/ ΑΔΑ: 

ΒΛΕΟ0-60Χ), οι λόγοι που επζβαλαν τθν τροποποίθςι τθσ και οι εναλλακτικζσ λφςεισ που 

εξετάςτθκαν. Οεπτομζρειεσ και αναλυτικά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτισ ενότθτεσ που 

ακολουκοφν. 

3.1 Ρεριγραφι τθσ τροποποίθςθσ του ζργου 

Σι αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ αφοροφν κυρίωσ τα ακόλουκα: 

 τθν κατάργθςθ των 6 νότιων ανεμογεννθτριϊν του Αιολικοφ Χτακμοφ Υαραγωγισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΧΥΘΕ) ΞΑΚΑΦΑ με μεταβολι τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ του 

ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ από 32,2 MW ςε 18,4 MW και τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ τθσ Επζνδυςθσ 

από 181,7 MW ςε 167,9 MW, 

 τθ μετακίνθςθ 3 ανεμογεννθτριϊν ςτουσ ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ και 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ), κακϊσ και μικρζσ μετακινιςεισ (<17m) εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ 

πλατείασ περαιτζρω 53 ανεμογεννθτριϊν,  

 τθν τροποποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των ανεμογεννθτριϊν με γνϊμονα τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των επεμβάςεων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ανζγερςθσ 

χωρίσ αφξθςθ του εγκεκριμζνου εμβαδοφ των 2,5 ςτρεμμάτων, 

 τισ μικρζσ αλλαγζσ και διαπλατφνςεισ ςτθν εγκεκριμζνθ εςωτερικι οδοποιία των 8 

αδειοδοτθμζνων Αιολικϊν Χτακμϊν Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, 

 το δίκτυο οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ τουσ 8 αδειοδοτθμζνουσ Αιολικοφσ Χτακμοφσ 

Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, 

 τισ μικρζσ τροποποιιςεισ τθσ όδευςθσ του δικτφου μζςθσ τάςθσ 30 kV (ΔΠΨ) λόγω 

των ωσ άνω τροποποιιςεων,  

 τθ μετακίνθςθ του Σικίςκου Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ και τθ μεταβολι του 

εμβαδοφ των 2 Σικίςκων Ελζγχου των ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΞΕΦΑΧΛΑ από 72 m2 

ςε 130 m2, 

 τθν κατάργθςθ του υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ», 

 τισ τροποποιιςεισ τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV λόγω τθσ κατάργθςθσ 

του υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ» και τθ μετατόπιςθ 

οριςμζνων πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια, με 

ελάχιςτεσ πάντωσ παρεκκλίςεισ ωσ προσ τθν όδευςθ τθσ ίδιασ τθσ γραμμισ, 

 τθν οριςτικοποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ 

Πεταφοράσ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV, 
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 το δίκτυο δρόμων πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 

150 kV ςτθν Εφβοια, 

 τθν ελαφρά μετατόπιςθ του ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ πλθςίον του ςθμείου 

προςαιγιάλωςθσ ςτθ κζςθ «Πποφροσ» ςτθν νότια Εφβοια, 

 τθν αλλαγι τθσ όδευςθσ τθσ υπόγειασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Αττικι, 

ϊςτε να αποφεφγεται θ διζλευςθ από τθ Οεωφόρο Παρακϊνοσ, 

 τθν ελαφρά μετατόπιςθ των υποβρφχιων Γραμμϊν Ω/Ψ και επομζνωσ και καλάςςιου 

χϊρου κατάλθψθσ από αυτζσ, κακϊσ και τθν επζκταςθ του ηθτοφμενου χϊρου 

προςαιγιάλωςθσ τόςο ςτθν Εφβοια όςο και ςτθν Αττικι, 

 τθν ελαφρά τροποποίθςθ τθσ διατομισ του υπογείου καλωδίου από 1.200 mm2 ςε 

1.400 mm2 και του υποκαλαςςίου από 630 mm2 ςε 800 mm2, 

 τθν εγκατάςταςθ μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν φψουσ 64 μ. ςε κακζναν από τουσ 8 

αδειοδοτθμζνουσ ΑΧΥΘΕ και τα ςυνοδά τουσ ζργα, ιτοι τουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτοφσ και τισ πλατείεσ ανζγερςισ τουσ, και 

 τθν εγκατάςταςθ 2 προςωρινϊν εργοταξιακϊν ςτακμϊν παραγωγισ ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ για τθν καταςκευι των βάςεων των ανεμογεννθτριϊν ςτισ περιοχζσ 

Πθλιά και Χπθλιά. 

Σι ωσ άνω τροποποιιςεισ ι/ και προςαρμογζσ τθσ Επζνδυςθσ λαμβάνονται υπόψθ για 

τθν αντικειμενικι εκτίμθςθ των νζων περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων με κριτιριο το εάν 

λόγω των τροποποιιςεων κα επζλκει ι όχι ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν αρχικϊσ για τθν 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνθ Επζνδυςθ. 

Αναλυτικά ςτοιχεία των τροποποιιςεων ι/ και των προςαρμογϊν τθσ αδειοδοτθμζνθσ 

Επζνδυςθσ παρουςιάηονται ςτισ ενότθτεσ 3.3 και 3.4 τθσ παροφςασ Πελζτθσ 

Υεριβάλλοντοσ. 

3.2 Σκοπιμότθτα τθσ τροποποίθςθσ του ζργου 

Χτθν υποενότθτεσ που ακολουκοφν αναλφονται οι λόγοι που επζβαλαν τθν τροποποίθςθ 

και προςαρμογι μζρουσ τθσ αδειοδοτθμζνθσ Επζνδυςθσ. Ειδικότερα: 

3.2.1 Κατάργθςθ 6 ανεμογεννθτριϊν του ΑΠΗΕ ΚΑΘΑΡΑ 

Ξατόπιν διενζργειασ ενδελεχϊν ανεμολογικϊν μελετϊν καταδείχκθκε ότι οι κζςεισ των 6 

Α/Γ που αποτελοφν τον νότιο κλάδο του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ (Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14) 

ςτθν αρχικϊσ υποβλθκείςα ΠΥΕ δεν ζχουν κατάλλθλα χαρακτθριςτικά για τθ 

χωροκζτθςθ Α/Γ. Χυγκεκριμζνα, θ τοποκζτθςι τουσ κα προχπζκετε εκτεταμζνεσ 

περικοπζσ για τθν αςφαλι λειτουργία τουσ, οι οποίεσ κρίκθκαν ότι κακιςτοφν τθν 

τοποκζτθςι τουσ οικονομικά αςφμφορθ, και κατ’ επζκταςθ και περιβαλλοντικά μθ ορκι 

από απόψεωσ παρεμβάςεων ςτα επιμζρουσ περιβαλλοντικά ςτοιχεία (π.χ ζδαφοσ, 

βλάςτθςθ/ τφποι οικοτόπων, κ.λπ.). 
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Για το λόγο αυτό θ εταιρεία Αιολικά Υάρκα Ξακάρασ Α.Ε. αποφάςιςε τθ μθ ανάπτυξθ 

ανεμογεννθτριϊν ςτο τμιμα αυτό και τθ ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του αρικμοφ τουσ από 

14 ςε 8 και, επομζνωσ, τθσ ιςχφοσ του ΑΧΥΘΕ από 32,2 MW ςε 18,4 MW. 

3.2.2 Μετακινιςεισ ανεμογεννθτριϊν 

Από τισ 79 ανεμογεννιτριεσ που ζχουν εγκρικεί (και ωσ αναφζρκθκε μειϊνονται ςε 73) 

ηθτείται θ ουςιαςτικι μετατόπιςθ μόνο τριϊν (3) εκτόσ του εγκεκριμζνου γθπζδου 

εγκατάςταςθσ αυτοφ, με τισ αντίςτοιχεσ αλλαγζσ των κλάδων εςωτερικισ οδοποιίασ 

πρόςβαςθσ προσ αυτζσ, ςτισ κζςεισ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ, ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ για γεωλογικοφσ 

και γεωμορφολογικοφσ λόγουσ. Σι ηθτοφμενεσ αλλαγζσ παρουςιάηονται ςτα αντίςτοιχα 

ςχζδια γενικισ διατάξεωσ υπ’ αρικ. (11) ΑΥΑΥΞΑ – ΨΥ1 (ΑΡΑΨΣΟΘ), (12) ΑΥΞΕΠΘ – ΨΥ1 

(ΞΕΦΑΧΛΑ), (15) ΑΥΥΑ – ΨΥ1 (ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ). 

Σι υπόλοιπεσ ανεμογεννιτριεσ μετατοπίηονται ελαφρϊσ, ςε απόςταςθ μικρότερθ των 17 

m από τισ αδειοδοτθμζνεσ τουσ κζςεισ και πάντοτε εντόσ του αδειοδοτθμζνου γθπζδου 

αυτϊν. Χθμειϊνεται ότι βαςικόσ λόγοσ των μετατοπίςεων αυτϊν ιταν θ βελτιςτοποίθςθ 

του ςχεδιαςμοφ των πλατειϊν ανζγερςθσ αυτϊν που περιγράφεται ςτθν ακόλουκθ 

ενότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ οδοποιίασ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ με 

γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και, ταυτόχρονα του 

καταςκευαςτικοφ κόςτουσ λόγω του περιοριςμοφ των επεμβάςεων. 

3.2.3 Πλατείεσ Ανζγερςθσ Α/Γ 

Ζπειτα από κοινι ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι που ζχει επιλεγεί για τθν παροχι των 

Α/Γ τθσ Επζνδυςθσ, οι εταιρείεσ προζβθςαν ςε βελτιςτοποίθςθ/ προςαρμογι τόςο του 

ςχεδιαςμοφ τθσ οδοποιίασ του ζργου όςο και των πλατειϊν ανζγερςθσ των Α/Γ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το μοντζλο ανεμογεννιτριασ που ζχει προκρικεί. 

Θ βελτιςτοποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ είχε ςαν ςτόχο, δεδομζνου του ζντονου 

τοπογραφικοφ αναγλφφου που απαντάται ςε πολλζσ από τισ κζςεισ ανζγερςθσ των 

ανεμογεννθτριϊν του προτεινόμενου ζργου, να ελαχιςτοποιιςει τισ εκςκαφζσ και τα 

πρανι που κα προκφψουν, δεδομζνου και του γεγονότοσ ότι το κεμζλιο των 

ανεμογεννθτριϊν δεν δφναται να χωροκετείται ςε περιοχζσ με επιχϊςεισ, πάντα ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εξαςφάλιςθ ικανοφ λειτουργικοφ χϊρου για τθν πραγματοποίθςθ των 

εργαςιϊν τθσ ανζγερςθσ και τθ μετζπειτα λειτουργικι υποςτιριξθ. 

Αποτζλεςμα τθσ βελτιςτοποίθςθσ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ των χωματουργικϊν 

επεμβάςεων και θ αξιοποίθςθ τθσ γεωμορφολογίασ τθσ περιοχισ, οφτωσ ϊςτε να 

επιτευχκεί ο ςκοπόσ που υπθρετοφν, περιορίηοντασ ταυτόχρονα και το κόςτοσ για τθν 

Επζνδυςθ. 
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3.2.4 Εςωτερικι οδοποιία 

Θ εςωτερικι οδοποιία των αιολικϊν πάρκων παραμζνει ςε ςθμαντικό βακμό παρόμοια 

με αυτι τθσ εκδοκείςασ ΑΕΥΣ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των εγκεκριμζνων 

δαςικϊν μελετϊν Γ’ Ξατθγορίασ που ζχει λάβει θ επενδυτικι πρόταςθ ςτο παρελκόν για 

τθν πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ των ανεμογεννθτριϊν με βαςικι αλλαγι τθν προςωρινι 

διαπλάτυνςθ του καταςτρϊματοσ των δρόμων πζραν των 5 μζτρων, ςφμφωνα με τθσ 

οδθγίεσ τθσ Εγκυκλίου 135661/4400/16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ. 

Σι βαςικοί λόγοι τροποποίθςθσ του άξονα τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ είναι θ καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ ανζγερςθσ των ανεμογεννθτριϊν με 

αυςτθρι τιρθςθ τθσ μθκοτομικισ κλίςθσ του 12% και εκμετάλλευςθ όλων των 

δυνατοτιτων βελτίωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ οδοποιίασ που προζκυψαν κατά τθν ανάπτυξθ 

του ζργου, κακϊσ και οι αναγκαίεσ αλλαγζσ που απαιτικθκαν από τισ μετακινιςεισ των 

ανεμογεννθτριϊν που προτείνονται και του επαναςχεδιαςμοφ των πλατειϊν ανζγερςισ 

τουσ. 

Χτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων οι αλλαγζσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ προκφπτουν 

από τθν τροποποίθςθ του κεντρικοφ κλάδου που διατρζχει ζκαςτο ΑΧΥΘΕ, οι οποίεσ εν 

ςυνεχεία επθρεάηουν, ςε ςυνδυαςμό με τον οριςτικό ςχεδιαςμό των πλατειϊν και τισ 

μικρομετακινιςεισ των Α/Γ που αναφζρκθκαν ανωτζρω, και τουσ επί μζρουσ κλάδουσ 

που οδθγοφν ςτισ πλατείεσ ανζγερςθσ των Α/Γ. 

Χθμειϊνεται ότι ςτθν εςωτερικι οδοποιία κάκε ΑΧΥΘΕ προςτζκθκε επιπλζον κλάδοσ που 

οδθγεί ςτθ κζςθ ανζγερςθσ του μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ που προςτίκεται με το 

παρόν (αναλυτικότερθ παρουςίαςθ ςτθν ενότθτα 3.4.16). Ψο ςυνολικό μικοσ των νζων 

αυτϊν κλάδων ανζρχεται ςε περίπου 1,2 km. 

Ψζλοσ, για όλθ τθν εγκρικείςα εςωτερικι οδοποιία ηθτείται θ προςαρμογι τθσ (τοπικζσ 

κυρίωσ διαπλατφνςεισ ςτισ ςτροφζσ) όπωσ εμφανίηεται ςτουσ πίνακεσ που εκτίκενται ςτα 

αντίςτοιχα ςχζδια γενικισ διάταξθσ των ΑΧΥΘΕ που ςυνοδεφουν τθν παροφςα 

περιβαλλοντικι μελζτθ. 

Χυγκεκριμζνα οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ ςτθν εςωτερικι οδοποιία εντοπίηονται 

ακολοφκωσ:  

ΑΣΡΘΕ ΚΑΘΑΑ – ΑΝΑΤΟΛΘ (βλ. ςχζδιο (11) ΑΡΑΡΚΑ - ΤΡ1) 

 Ψροποποίθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 που προςεγγίηει τισ Α/Γ Α7 και Α8 του 

ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ και Α1 και Α2 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ από νζα διαδρομι. 

 Υροςκικθ νζασ διαδρομισ ςτον Ξλάδο 1 από τον οικίςκο ελζγχου του ΑΧΥΘΕ 

ΞΑΚΑΦΑ προσ τον υφιςτάμενο δρόμο που κινείται παράλλθλα του πολυγϊνου και 

νοτίωσ αυτοφ. 

 Ψροποποίθςθ του αρχικοφ τμιματοσ του Ξλάδου 2 του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, κακϊσ και 

του τμιματοσ του Ξλάδου 2 πλθςίον τθσ Α/Γ 3. 
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 Ξατάργθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 3 του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ με πρόςβαςθ ςτισ Α/Γ 

Α5 και Α6 πλζον μζςω των προτεινόμενων Ξλάδων 5 και 6. 

 Ξατάργθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 5 και τμιματοσ των εγκεκριμζνων κλάδων 4 

και 6 του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, με το λοιπό τμιμα των τελευταίων να είναι ςτενότερου 

καταςτρϊματοσ από ό,τι προβλεπόταν αρχικά και να χρθςιμοποιείται πλζον για τθν 

πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ καταςκευισ των πυλϊνων 10, 11 και 12. 

 Υροςκικθ του Ξλάδου 9 ςτον ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ και του Ξλάδου 7 ςτον ΑΧΥΘΕ 

ΑΡΑΨΣΟΘ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ μόνιμουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ. 

 Ενςωμάτωςθ του Ξλάδου 1Ρ ςτον ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ για τθν πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ Α2Ρ 

που καταργείται ωσ τμιμα του εξωτερικοφ δρόμου πρόςβαςθσ του Ω/Χ Αμυγδαλζασ. 

ΑΣΡΘΕ ΚΕΑΣΙΑ – ΜΘΛΙΑ (βλ. ςχζδιο (12) ΑΡΚΕΜΘ - ΤΡ1) 

 Ψροποποίθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ με νζα όδευςθ 

παράλλθλα τθσ αρχικισ και πλθςίον αυτισ και οι μικρζσ τροποποιιςεισ που αυτό 

επιφζρει ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ πρόςβαςθσ ςτισ πλατείεσ ανζγερςθσ των 

ανεμογεννθτριϊν και του οικίςκου ελζγχου. 

 Υροςκικθ του νζου Ξλάδου 2 προσ τθ νζα κζςθ τθσ Α/Γ 5 και τον μόνιμο 

ανεμολογικό ιςτό που προςτίκεται με τθν παροφςα τροποποιθτικι ΠΥΕ. 

 Ψροποποίθςθ των εγκεκριμζνων κλάδων 1 και 2 του ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ με νζα όδευςθ 

παράλλθλα τθσ αρχικισ. 

 Ξατάργθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 3 προσ τθν Α/Γ 4 του ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ. 

 Υροςκικθ του νζου Ξλάδου 3 προσ τθν πλατεία του μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ 

του ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ. 

ΑΣΡΘΕ ΣΡΘΛΙΑ – ΡΛΑΤΑΝΟΣ (βλ. ςχζδιο (13) ΑΡΣΡΡΛ - ΤΡ1) 

 Ξατάργθςθ του αρχικοφ τμιματοσ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 ςτον ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ 

μικουσ 760 m και πρόςβαςθ μζςω του νζου Ξλάδου 1 προσ τον ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ. 

 Ψροποποίθςθ του λοιποφ εγκεκριμζνου κλάδου 1 του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ με νζα όδευςθ 

παράλλθλα τθσ αρχικισ και πλθςίον αυτισ και οι μικρζσ τροποποιιςεισ που αυτό 

επιφζρει ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ πρόςβαςθσ ςτισ πλατείεσ ανζγερςθσ των 

ανεμογεννθτριϊν και του οικίςκου ελζγχου και επζκταςθ αυτοφ προσ τθ κζςθ του 

μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ. 

 Ψροποποίθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ με νζα όδευςθ 

παράλλθλα τθσ αρχικισ και πλθςίον αυτισ και οι μικρζσ τροποποιιςεισ που αυτό 

επιφζρει ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ πρόςβαςθσ ςτισ πλατείεσ ανζγερςθσ των 

ανεμογεννθτριϊν και του οικίςκου ελζγχου. 

 Υροςκικθ του Ξλάδου 8 ςτον ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ για πρόςβαςθ ςτθ τθ κζςθ του 

μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ. 

ΑΣΡΘΕ ΡΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ (βλ. ςχζδιο (14) ΑΡΜΥ - ΤΡ1) 

 Ψροποποίθςθ του κλάδου 2 προσ τθν ανεμογεννιτρια Α1. 
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 Ξατάργθςθ του κλάδου 6 προσ τθν ανεμογεννιτρια Α7. 

 Υρόςβαςθ ςτισ ανεμογεννιτριεσ Α10-Α13 μζςω νζων Ξλάδων 8 και 9. 

 Υροςκικθ του Ξλάδου 12 για πρόςβαςθ ςτθ τθ κζςθ του μόνιμου ανεμολογικοφ 

ιςτοφ. 

ΑΣΡΘΕ ΡΑΛΙΟΡΥΓΟΣ (βλ. ςχζδιο (15) ΑΡΡΑ - ΤΡ1) 

 Ψροποποίθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 με νζα όδευςθ παράλλθλα τθσ αρχικισ και 

πλθςίον αυτισ και οι μικρζσ τροποποιιςεισ που αυτό επιφζρει ςτουσ λοιποφσ 

κλάδουσ πρόςβαςθσ ςτισ πλατείεσ ανζγερςθσ των ανεμογεννθτριϊν. 

 Πετατόπιςθ του κλάδου 3 προσ τθν ανεμογεννιτρια Α3ΡΕΑ αντί τθσ αρχικισ Α3. 

 Υροςκικθ του Ξλάδου 8 για πρόςβαςθ ςτθ τθ κζςθ του μόνιμου ανεμολογικοφ 

ιςτοφ. 

Υαρακάτω παρατίκενται οι αρικμοί πρωτοκόλλου των εγκεκριμζνων δαςικϊν μελετϊν. 

Επιςθμαίνοντασ ότι ςτθν περίπτωςθ του Υλατανιςτοφ ζχει εγκρικεί θ πρόςβαςθ ςτισ 8 

από τισ 13 ςυνολικά ανεμογεννιτριεσ κακότι κατά τθν περίοδο αδειοδότθςθσ τθσ 

μελζτθσ δεν είχε εκδοκεί ακόμα θ ςχετικι τροποποίθςθ ΑΕΥΣ για τισ επιπλζον 5 

ανεμογεννιτριεσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ Χπθλιάσ δεν ζχει εγκρικεί ο κλάδοσ 5 και 

τμιμα του κλάδου 1. 

Πίνακασ 1: Αρικμοί πρωτοκόλλου εγκεκριμζνων δαςικών μελετών. 

ΑΣΡΘΕ Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 

Πθλιά 81064/5335/π.ε./3-2-2012 

Ξεραςιά 1078/58159/19-11-2012 

Ανατολι 1876/90288/23-5-2013 

Υαλιόπυργοσ 2638/131503/15-7-2013 

Ξακάρα 3623/187069/30-9-2013 

Πφτικασ 3622/187060/30-9-2013 

Υλάτανοσ 4310/227030/18-11-2013 

Χπθλιά 4333/229375/13-1-2014 

 

3.2.5 Οδοποιία πρόςβαςθσ 

Ξάκε Σίκοσ καταςκευισ ανεμογεννθτριϊν ζχει ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τθν 

μεταφορά των μθχανϊν, οι οποίεσ οριςτικοποιοφνται κατά τθν ςυμφωνία αγοράσ και 

μετά από αυτοψίεσ του Σίκου και εςωτερικι του μελζτθ για τον ακριβι τρόπο 

μεταφοράσ (χερςαίασ ι καλάςςιασ και μζχρι ποιου ςθμείου) του εξοπλιςμοφ. Σ ακριβισ 

τρόποσ και θ πορεία τθσ μεταφοράσ, κακϊσ και οι λεπτομερείσ απαιτιςεισ οδοποιίασ του 

Σίκου (πλάτθ οδοςτρϊματοσ ςτισ καμπφλεσ, κλίςεισ, κ.λπ.) δεν ιταν γνωςτά κατά τον 

χρόνο τθσ υποβολισ τθσ αρχικισ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ζργου, για 

το λόγο τοφτο προκφπτει και θ ανάγκθ αδειοδότθςθσ τουσ ςε μεταγενζςτερο χρόνο. 

Επιςθμαίνεται ότι ο Σίκοσ εξζταηε τρία ςενάρια για τθν εκφόρτωςθ των 
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ανεμογεννθτριϊν: Αλιβζρι, Αμυγδαλζα και Ξάρυςτο, όπου κάκε ςενάριο απαιτοφςε 

διαφορετικό οδικό δίκτυο. Ψελικϊσ επελζγθ θ Ξάρυςτοσ.  

3.2.6 Σροποποιιςεισ όδευςθσ Δικτφου Μζςθσ Σάςθσ 30 kV 

Σι τροποποιιςεισ των εςωτερικϊν δρόμων, αλλά και των οδϊν πρόςβαςθσ ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανάγκθ μεταβολισ τθσ όδευςθσ του ΔΠΨ, αφοφ αυτό ωσ επί το πλείςτον 

κινείται παράλλθλα τθσ οδοποιίασ και ςτο άκρο αυτισ. 

Επίςθσ, ζπειτα από ενδελεχζςτερθ τεχνικι ανάλυςθ, τροποποιικθκαν και τα ςθμεία 

όπου το ΔΠΨ κινείται εκτόσ οδοποιίασ, μειϊνοντασ ςε γενικζσ γραμμζσ τα τμιματα αυτά 

μζςω χριςθσ προτεινόμενθσ οδοποιίασ. 

3.2.7 Οικίςκοι Ελζγχου 

Από τουσ 8 Σικίςκουσ Ελζγχου που ζχουν εγκρικεί ηθτείται θ μετακίνθςθ του ενόσ, ςτθν 

κζςθ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ για γεωλογικοφσ και γεωμορφολογικοφσ λόγουσ. Θ ηθτοφμενθ 

αλλαγι παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο γενικισ διατάξεωσ υπ’ αρικ. (15) ΑΥΥΑ – ΨΥ1 

(ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ). Επίςθσ από τουσ 8 Σικίςκουσ Ελζγχου τροποποιείται το εμβαδόν των 2 

εξ’ αυτϊν (ςτουσ ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΞΕΦΑΧΛΑ) από 72 m2 ςε 130 m2. Σι υπόλοιποι 

6 διατθροφνται ςτα 72 m2. 

3.2.8 Κατάργθςθ υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ Αντιάσ 

Ξατά τθ φάςθ βελτιςτοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ του ζργου αποφαςίςτθκε θ μθ 

καταςκευι του Ω/Χ Αντιά, κακϊσ εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ μονάχα ενόσ ΑΧΥΘΕ, του 

ΑΧΥΘΕ Ξεραςιάσ, ενϊ υπιρχε διακζςιμοσ χϊροσ υποδοχισ τθσ ενζργειασ από τον ΑΧΥΘΕ 

Ξεραςιά ςτον Ω/Χ Υλατανιςτοφ που εξυπθρετεί πολλά ζργα. 

Για το λόγο αυτό οι φορείσ των 8 ΑΧΥΘΕ τθσ κοινισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ απευκφνκθκαν 

ςτον Ανεξάρτθτο Διαχειριςτι Πεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΔΠΘΕ) αιτοφμενοι  τθ 

ςχετικι τροποποίθςθ τθσ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ, θ οποία και εδόκθ με το 

ΑΦ./ΘΠ./ΔΧΑΧ/20061/ 4.3.2016 ζγγραφο ΑΔΠΘΕ (Υαράρτθμα Χ). 

3.2.9 Εναζρια Γραμμισ Τψθλισ Σάςθσ (150 kV, ςτθν Εφβοια) 

Σι βαςικζσ τροποποιιςεισ που προζκυψαν προιλκαν από τθν κατάργθςθ του 

υποςτακμοφ Αντιάσ, με ςυνεπαγόμενθ κατάργθςθ των πυλϊνων τθσ διακλάδωςθσ τθσ 

γραμμισ προσ τον εν λόγω υποςτακμό, κακϊσ και ςε μικρζσ μετακινιςεισ οριςμζνων 

πυλϊνων και επομζνωσ και τθσ όδευςθσ τθσ γραμμισ για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 

αναγκϊν του ζργου. 

Θ ανάγκθ των μικρομετατοπίςεων που προαναφζρκθκαν αποτελεί κακαρά κζμα του 

ΑΔΠΘΕ. Χτθν αρχικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων είχε περιλθφκεί θ 

προτεινόμενθ όδευςθ τθσ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV και με βάςθ αυτι ζχει εκδοκεί 

και θ Άδεια Εγκατάςταςθσ του ζργου. Χτθ ςθμερινι φάςθ, μετά από τροποποιιςεισ των 
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Σριςτικϊν Τρων Χφνδεςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ υπογραφισ με τον ΑΔΠΘΕ, τθσ Χφμβαςθσ 

Ξαταςκευισ Ζργων Χφνδεςθσ, νζα αυτοψία με τον ΑΔΠΘΕ επζφερε ελάχιςτθ μόνο 

τροποποίθςθ τθσ όδευςθσ (βλ. ςχζδιο (3) ΞΑ - ΩΔ - Χ1), αλλά επζφερε κάποιεσ 

μετακινιςεισ κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ, οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςτο ςχζδιο 

αυτό κακϊσ και οι ακριβείσ τελικζσ ςυντεταγμζνεσ των πυλϊνων. 

Χθμειϊνεται ότι το ακριβζσ ςθμείο προςαιγιάλωςθσ και θ τελικι όδευςθ προσ αυτό, 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο (3) ΞΑ - ΩΔ - Χ1, τροποποιικθκαν διότι θ εκεί περιοχι είναι 

ιδιωτικι. Πετά από επίπονεσ διαπραγματεφςεισ, με το υπ’ αρ. 5290/16.02.2012 

ςυμβόλαιο τθσ Χυμβολαιογράφου Ακθνϊν κασ Άννασ Υολυμίλθ εξαςφαλίςκθκε λωρίδα 

γθσ, οπότε αναγκαςτικά θ γραμμι ςτο νοτιότερο τμιμα τθσ άλλαξε όδευςθ. 

Ωπενκυμίηεται ότι για μικοσ 100 μ. προ του ςθμείου προςαιγιάλωςθσ θ Γραμμι Ωψθλισ 

Ψάςθσ υπογειοποιείται. 

3.2.10  Οριςτικοποίθςθ ςχεδιαςμοφ πλατειϊν ανζγερςθσ πυλϊνων Γ.Τ.Σ. 

Ζπειτα από κοινι ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι που ζχει επιλεγεί για τθν προμικεια 

του εξοπλιςμοφ και τθν καταςκευι και ανζγερςθ των πυλϊνων τθσ Γ.Π. Ω.Ψ. 150 kV του 

ζργου, οι εταιρείεσ προζβθςαν ςε οριςτικοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ των πλατειϊν 

ανζγερςθσ που κα απαιτθκοφν, με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ των επεμβάςεων και 

του κόςτουσ αυτϊν. 

3.2.11  Οδοποιία για τθν καταςκευι των πυλϊνων τθσ Γραμμισ Τψθλισ Σάςθσ 

Ψο δίκτυο αυτό καταςκευάηεται για τθν πρόςβαςθ ςτισ τελικζσ κζςεισ των πυλϊνων τθσ 

εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ ςτθν Εφβοια (βλ. ςχζδιο (4) ΞΑ – ΓΩΨ – Ψ1). 

Εξυπακοφεται ότι μζχρισ ότου οριςτικοποιθκεί θ κζςθ κάκε πυλϊνα από τον ΑΔΠΘΕ δεν 

μποροφςε να είναι γνωςτι και θ πρόςβαςθ ςε αυτόν. Χτθν παροφςα φάςθ, αφοφ 

οριςτικοποιικθκαν οι ακριβείσ κζςεισ των πυλϊνων υποβάλλεται θ παροφςα αίτθςθ για 

τισ απαραίτθτεσ προςβάςεισ προσ αυτοφσ (βλ. ςχζδια (4) ΞΑ – ΓΩΨ – Ψ1, (5) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ1, 

(6) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ2, (7) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ3, και (8) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ4). 

3.2.12  Δίκτυο Τψθλισ Σάςθσ (150 kV, ςθμείο προςαιγιάλωςθσ ςτθν Εφβοια) 

Θ τροποποίθςθ του τελικοφ τμιματοσ τθσ εναζριασ Γ.Ω.Ψ. όπωσ περιεγράφθκε ςτθν 

ενότθτα 3.2.9 ανωτζρω προζκυψε λόγω τθσ ανάγκθσ εξαςφάλιςθσ ιδιωτικισ γθσ για το 

τμιμα αυτό. Ψο γεγονόσ αυτό είχε ωσ παράπλευρο αποτζλεςμα τθν ελαφρά μετατόπιςθ 

του ςθμείου υπογειοποίθςθσ τθσ εναζριασ Γ.Ω.Ψ. και τθσ όδευςθσ (για λιγότερο από 200 

m) του υπογείου καλωδίου μζχρι το ςθμείο προςαιγιάλωςθσ (βλ. ςχζδιο (3) ΞΑ - ΩΔ - Χ1). 

3.2.13  Τπόγεια Γραμμι Τψθλισ Σάςθσ 150 kV ςτθν Αττικι - Διατάξεισ 

Αντιςτάκμιςθσ Αζργου Ιςχφοσ 

Πετά τισ τελευταίεσ επικαιροποιιςεισ των Σριςτικϊν Τρων Χφνδεςθσ από τον ΑΔΠΘΕ 

(ΑΔΠΘΕ/ 20577/ 02.11.2012, ΑΔΠΘΕ/ 20193/ 18.4.2013 και ΑΔΠΘΕ/ 20107/ 4.4.2014, 
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και 20061/ 4.3.2016) κατζςτθ ςαφζσ ότι δεν απαιτείτο θ εγκατάςταςθ των διατάξεων 

αντιςτάκμιςθσ αζργου ιςχφοσ ςε ξεχωριςτό γιπεδο ςτθν Αττικι, αλλά αυτζσ μποροφςαν 

να εγκαταςτακοφν από πλευράσ μεν Αττικισ εντόσ του γθπζδου του ΞΩΨ Υαλλινθσ, από 

πλευράσ δε Εφβοιασ εντόσ του Ω/Χ «Υλατανιςτόσ».  

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κρίκθκε ςκόπιμο να παρακαμφκεί θ Οεωφόροσ Παρακϊνοσ 

χωρίσ αλλαγι οφτε του ςθμείου προςαιγιάλωςθσ ςτθ Φαφινα, οφτε τθσ κατάλθξθσ τθσ 

Γραμμισ ςτο ΞΩΨ Υαλλινθσ, αφενόσ λόγω φπαρξθσ τεχνικϊν δυςκολιϊν (π.χ πολλά 

υφιςτάμενα υπόγεια δίκτυα κατά μικοσ τθσ λεωφόρου), αφετζρου λόγω του  

ςθμαντικοφ εμπορικοφ και κυκλοφοριακοφ φόρτου (καταςτιματα, οχιματα, 

μαρακϊνιοσ, κτλ.). 

3.2.14  Τποβρφχιο Δίκτυο Τψθλισ Σάςθσ (Μποφροσ/ Εφβοια – Βελάνι, Αγ. 

Νικόλαοσ Ραφινασ/ Αττικι) 

Χτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ προμικειασ του υποβρυχίου καλωδίου οι εταιρείασ 

ανζκεςαν ςε εξειδικευμζνο ςφμβουλο τθ διενζργεια αναλυτικισ μελζτθσ βυκοφ με 

ειδικό πλοιάριο για τον ακριβι ςχεδιαςμό τθσ όδευςθσ του υποβρυχίου καλωδίου Ω.Ψ. Σ 

επαναςχεδιαςμόσ αυτόσ εξαςφαλίηει αφενόσ τθν ιδανικι πορεία για τα καλϊδια, 

αποφεφγοντασ αφενόσ εκτεταμζνεσ εκτάςεισ βραχϊδουσ βυκοφ, αφετζρου τθν αφξθςθ 

του κόςτουσ εγκατάςταςθσ του καλωδίου. 

Σι μετατοπίςεισ που προζκυψαν δεν αλλάηουν τα χαρακτθριςτικά του ζργου, οφτε 

αναμζνεται κάποια αρνθτικι διαφοροποίθςθ των επιπτϊςεϊν του ςτο περιβάλλον.  

Χθμειϊνεται ότι κα ηθτθκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο επιπλζον χϊροσ για τθ διζλευςθ 

των καλωδίων τόςο ςτθν Αττικι, όςο και ςτθν Εφβοια, κακϊσ και καλάςςιοσ χϊροσ 

οφτωσ ϊςτε αυτόσ να ανταποκρίνεται με τθν τελικι χάραξθ τθσ υποβρφχιασ γραμμισ Ω/Ψ, 

ενϊ επιπλζον κα ηθτθκεί και από τον Διμο Φαφινασ επιπλζον χϊροσ ςτθν περιοχι τθσ 

προςαιγιάλωςθσ ςτθ Φαφινα για τον ίδιο λόγο. 

Σ επιπλζον αυτόσ χϊροσ απαιτείται για τθν καλφτερθ λειτουργία τόςο του καλωδίου που 

κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ διαςφνδεςθσ των 8 προτεινόμενων ΑΧΥΘΕ, όςο και αυτοφ για 

τισ ανάγκεσ διαςφνδεςθσ του ςυμπλζγματοσ ΑΧΥΘΕ που αναπτφςςεται από τθν εταιρεία 

ΨΕΦΡΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ και το οποίο κα κινείται παράλλθλα με το προτεινόμενο. Ζπειτα από 

αναλυτικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τον ΑΔΠΘΕ, προζκυψε ότι 

τα καλϊδια κα πρζπει να είναι ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ μεταξφ τουσ κατά τθν 

προςαιγιάλωςι τουσ ϊςτε να μθν ελαττϊνεται θ απόδοςι τουσ από υπερκζρμανςθ 

λόγω εγγφτθτασ. 

3.2.15  Διατομι υπόγειου και υποκαλάςςιου καλωδίου 

Ξατά τελευταίεσ επικαιροποιιςεισ των Σριςτικϊν Τρων Χφνδεςθσ από τον ΑΔΠΘΕ 

(ΑΔΠΘΕ/ 20577/ 02.11.2012, ΑΔΠΘΕ/ 20193/ 18.4.2013 και ΑΔΠΘΕ/ 20107/ 4.4.2014, 

και 20061/ 4.3.2016) αιτικθκε τροποποίθςθ των αγωγϊν των υπογείων και 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
34 

υποκαλαςςίων καλωδίων για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν διαςφνδεςθσ των 

ΑΧΥΘΕ. 

3.2.16  Μόνιμοι Ανεμολογικοί Ιςτοί 

Ζπειτα από απαίτθςθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για τισ ανεμογεννιτριεσ του ζργου 

προζκυψε θ ανάγκθ να τοποκετθκεί από ζνασ υψθλόσ (64 μ.) μόνιμοσ ανεμολογικόσ 

ιςτόσ ςε κατάλλθλθ κζςθ, ςε κάκε ζναν από τουσ 8 ΑΧΥΘΕ. Εν προκειμζνω θ 

καταςκευάςτρια εταιρεία των Α/Γ ENERCON εγγυάται τθν καμπφλθ απόδοςθσ των 

ανεμογεννθτριϊν τθσ, δθλαδι εγγυάται ότι για κάκε ταχφτθτα του ανζμου, θ 

ανεμογεννιτρια κα παράγει ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ. Για να ζχει 

νόθμα όμωσ αυτι θ εγγφθςθ πρζπει να είναι γνωςτι θ ταχφτθτα του ανζμου από 

ανεξάρτθτο ανεμολογικό ιςτό, ανεπθρζαςτο από τθν διατάραξθ του πεδίου ροισ του 

ανζμου που προκαλείται από τον ίδιο τον ΑΧΥΘΕ. Θ ΕΡΕRCON, ςε ςυνεργαςία με 

ειδικοφσ ανεμολόγουσ, υπζδειξε τισ κζςεισ των ιςτϊν, οπότε με τθν παροφςα 

υποβάλλεται αίτθςθ για τθν ζγκριςθ καταςκευισ των δρόμων πρόςβαςθσ προσ αυτοφσ 

οι οποίοι ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εςωτερικι οδοποιία του ζργου, κακϊσ και μια μικρι 

πλατεία ενδεικτικϊν διαςτάςεων 30 m x 30 m για τθν εγκατάςταςθ του κάκε 

ανεμολογικοφ ιςτοφ. Υαράλλθλα θ εγκατάςταςθ του κάκε ανεμολογικοφ ιςτοφ κα 

ςυμβάλλει ςτθν ομαλι λειτουργία και διαχείριςθ των ΑΧΥΘΕ αφοφ κα λαμβάνονται 

πρωτογενι ανεμολογικά δεδομζνα από κάκε ιςτό χωρίσ αλλοίωςθ τουσ από τθν 

λειτουργία των Α/Γ. 

3.2.17  Χϊροι παραςκευισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ 

Χτισ περιοχζσ Πθλιά και Χπθλιά ηθτείται θ ζγκριςθ για τθν προςωρινι εγκατάςταςθ από 

ενόσ εργοταξιακοφ ςτακμοφ παραςκευισ ετοίμου ςκυροδζματοσ που είναι απαραίτθτο 

για τθν καταςκευι των βάςεων των ανεμογεννθτριϊν. 

3.3 Αναλυτικι περιγραφι κυρίωσ ζργου - Σχεδιαςμόσ τροποποίθςθσ 

Ψο κυρίωσ ζργο, όπωσ αυτό αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, αφορά ςε 8 Αιολικοφσ 

Χτακμοφσ Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ που κα εγκαταςτακοφν ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ νοτιοανατολικισ Εφβοιασ και ςυγκεκριμζνα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 

Ξαλλικράτειου Διμου Ξαρφςτου. Σι εν λόγω ΑΧΥΘΕ προβλζπεται να εγκαταςτακοφν ςτισ 

κζςεισ «Ανατολι», «Ξακάρα», «Υλάτανοσ», «Χπθλιά», «Ξεραςιά», «Πθλιά», 

«Υλατανιςτόσ», «Υαλιόπυργοσ» και περιλαμβάνουν 79 Α/Γ ςυνολικισ ιςχφοσ 181,7 MW 

και 8 Σ/Ε (ωσ ζχει ιδθ αναφερκεί παραπάνω ο αρικμόσ των Α/Γων μειϊνεται με τθν 

παροφςα ςε 73 και θ ςυνολικι ιςχφσ είναι πλζον 167,9 MW). 

Σ τφποσ ανεμογεννιτριασ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι θ Enercon E-70/2,3MW. Θ Ε-70 

είναι ζνασ τριπτζρυγοσ μετατροπζασ αιολικισ ενζργειασ, με ενεργό ζλεγχο βιματοσ, 

μεταβλθτζσ ςτροφζσ λειτουργίασ, ονομαςτικισ ιςχφοσ 2.300 kW. Θ εκμετάλλευςθ του 

αιολικοφ δυναμικοφ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ επιτυγχάνεται με ρότορα 
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διαμζτρου 71 m και φψοσ πλιμνθσ 64 m. Σ ρότορασ κακϊσ και τα μθχανολογικά μζρθ 

ζχουν ςχεδιαςτεί, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ Ξατθγορίασ Ανζμου ΛΑ. 

Ψα κυριότερα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου τφπου 

ανεμογεννιτριασ παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακασ 2: Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά ENERCON E-70/2.3 MW. 

Σνομαςτικι Λςχφσ 2.300 kW 

Αιολικι Ξλάςθ IEC / IA 

Σνομαςτικι Ψάςθ 400 Volt 

Σνομαςτικι ςυχνότθτα 50 Hz 

Φφκμιςθ ιςχφοσ Πεταβλθτζσ ςτροφζσ –ρφκμιςθ γωνίασ πτερυγίων 

Διάμετροσ πτερωτισ 71  m 

Αρικμόσ Υτερυγίων 3 

Ψαχφτθτα ακροπτερυγίων 22 - 80  m/s 

Ψαχφτθτα εκκίνθςθσ 2,5 m/s  περίπου 

Ψαχφτθτα αποκοπισ 28 – 34 m/s  περίπου 

Ϊψοσ πλφμνθσ 64  m 

Αναλυτικότερα ςτοιχεία για τον ωσ άνω τφπο ανεμογεννιτριασ παρουςιάςτθκαν ςτο 

τεφχοσ τθσ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων που είχε κατατεκεί κατά τθν αρχικι 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. 

Τςον αφορά το κυρίωσ ζργο ο ςχεδιαςμόσ τροποποίθςθσ περιλαμβάνει ουςιαςτικά 

μόνον τθν μετακίνθςθ 3 ανεμογεννθτριϊν ςτισ κζςεισ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ, ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ 

και μικρομετακινιςεισ των λοιπϊν Α/Γ. Γεωλογικοί και γεωμορφολογικοί λόγοι επζβαλαν 

αυτι τθ μετακίνθςθ. Επίςθσ αιτείται θ κατάργθςθ 6 εκ των 14 Α/Γ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ 

λόγω μθ κατάλλθλων ανεμολογικϊν χαρακτθριςτικϊν ςτισ κζςεισ αυτζσ. 

Ρλζον, μετά τισ αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ για το ςφνολο των ΑΣΡΘΕ προβλζπεται θ 

εγκατάςταςθ 73 Α/Γ και 8 Ο/Ε. Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ τθσ Επζνδυςθσ 

διαμορφϊνεται ςε 167,9 MW. 

Σι μετακινιςεισ των 3 ανεμογεννθτριϊν και θ κατάργθςθ των ζταιρων 6 παρουςιάηονται 

ςτα ςχζδια γενικισ διατάξεωσ υπ’ αρικ. (11) ΑΥΑΥΞΑ – ΨΥ1 (ΑΡΑΨΣΟΘ), (12) ΑΥΞΕΠΘ – 

ΨΥ1 (ΞΕΦΑΧΛΑ), (15) ΑΥΥΑ – ΨΥ1 (ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ). 

3.4 Αναλυτικι περιγραφι ςυνοδϊν υποςτθρικτικϊν ζργων - Σχεδιαςμόσ 
τροποποίθςθσ 

3.4.1 Κατάργθςθ 6 ανεμογεννθτριϊν του ΑΠΗΕ «ΚΑΘΑΡΑ» 

Τπωσ αναφζρκθκε ςτθν Ενότθτα 3.2.1, κατόπιν διενζργειασ ενδελεχϊν 

τεχνοοικονομικϊν μελετϊν αποφαςίςτθκε θ μθ ανάπτυξθ των 6 ανεμογεννθτριϊν που 

αποτελοφν τον νότιο κλάδο του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ (Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14) όπωσ ζχει 

εγκρικεί, τθ ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του αρικμοφ τουσ από 14 ςε 8 και, επομζνωσ, τθσ 

ιςχφοσ του ΑΧΥΘΕ από 32,2MW ςε 18,4MW. 
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Αυτό με τθ ςειρά του ςθμαίνει ότι δεν κα καταςκευαςτοφν και τα κάτωκι ςυνοδά ζργα: 

 Σι πλατείεσ των ςχετικϊν ανεμογεννθτριϊν και τα κεμζλια αυτϊν. 

 Ψο υπόγειο ΔΠΨ από τισ κζςεισ των Α/Γ αυτϊν προσ τον οικίςκο ελζγχου του ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρα. 

 Σ εγκεκριμζνοσ κλάδοσ 5 τθσ οδοποιίασ τθσ ΞΑΚΑΦΑΧ. 

 Ψα πρϊτα περίπου 900 m και τα τελευταία περίπου 700 m του εγκεκριμζνου κλάδου 

4 τθσ οδοποιίασ τθσ Ξακάρασ. 

 Ψα τελευταία 175 m του εγκεκριμζνου κλάδου 6 τθσ οδοποιίασ τθσ ΞΑΚΑΦΑΧ. 

Επίςθσ, το υπόλοιπο τμιμα του εγκεκριμζνου κλάδου 4 τθσ οδοποιίασ τθσ Ξακάρασ 

(περίπου 2.5 km) πλζον κα χρθςιμοποιθκεί μόνο για τθν πρόςβαςθ ςτουσ πυλϊνεσ Φ11 

και Φ12, επομζνωσ κα καταςκευαςτεί με πλάτοσ καταςτρϊματοσ 4 m ςτισ ευκυγραμμίεσ 

και με μικρότερεσ διαπλατφνςεισ ςε ςχζςθ με αυτζσ που κα απαιτοφνταν για τθν 

πρόςβαςθ των απαραίτθτων οχθμάτων μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ των Α/Γ. 

Για το λόγο αυτό θ εταιρεία Αιολικά Υάρκα Ξακάρασ Α.Ε. φρόντιςε και ζλαβε βεβαίωςθ 

(ΑΔΑ: 7Η6ΚΛΔ-Ω95, Υαράρτθμα Χ) για μεταβολι ςτοιχείων τθσ ςχετικισ Άδειασ 

Υαραγωγισ, ϊςτε να ςυμμορφϊνεται με τθν τελικι ιςχφ του ζργου ςτα 18,4 MW από τισ 

εναπομζνουςεσ 8 Α/Γ του βόρειου κλάδου. 

Είναι προφανζσ ότι θ προτεινόμενθ μείωςθ του μεγζκουσ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ κατά 6 

ανεμογεννιτριεσ ςε ςχζςθ με τον εγκεκριμζνο ςχεδιαςμό είναι ςαφϊσ προτιμότερθ 

περιβαλλοντικά, ςυνδυάηοντασ ταυτόχρονα το βζλτιςτο επιχειρθςιακό αποτζλεςμα με 

τισ υψθλότερεσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ. 

3.4.2 Μετακινιςεισ ανεμογεννθτριϊν 

Τπωσ προαναφζρκθκε από τισ 73 ανεμογεννιτριεσ που ζχουν εγκρικεί κατόπιν τθσ 

κατάργθςθσ των 6 νότιων ανεμογεννθτριϊν του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, ηθτείται θ ουςιαςτικι 

μετατόπιςθ μόνο τριϊν (3) εκτόσ του εγκεκριμζνου γθπζδου εγκατάςταςθσ αυτοφ, με τισ 

αντίςτοιχεσ αλλαγζσ των κλάδων εςωτερικισ οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ αυτζσ, ςτισ 

κζςεισ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ, και ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, για γεωλογικοφσ και γεωμορφολογικοφσ 

λόγουσ. 

Χτθν περίπτωςθ τθσ ΑΡΑΨΣΟΘΧ, θ Α/Γ Α2Ρ μετονομάηεται ςε Α2 και μεταφζρεται κατά 

2.1 km ςε νζα κζςθ ςτο δυτικό τμιμα του πολυγϊνου, ανατολικά τθσ Α/Γ1, θ οποία 

υπερτερεί ςε γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά όντασ ομαλότερθ και απαιτϊντασ πολφ 

μικρότερεσ εκςκαφζσ για τθν ανζγερςι τθσ. Επίςθσ, παρουςιάηει το επιπλζον 

πλεονζκτθμα ότι απομακρφνεται θ πλθςιζςτερθ Α/Γ από τον οικιςμό Χχίηαλθ (αρχικι 

απόςταςθ περί τα 500 m) ςε κζςθ μακριά από κατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

Για αντίςτοιχουσ λόγουσ ζχουν μετακινθκεί και οι Α/Γ 5 τθσ ΞΕΦΑΧΛΑΧ και θ Α/Γ του 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΩ κατά 170 m ανατολικά και 67 m δυτικά, αντίςτοιχα. 
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Επιπροςκζτωσ, θ βελτιςτοποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των Α/Γ κατζδειξε ότι οι 

κζςεισ των περιςςοτζρων Α/Γ κα ζπρεπε να μετακινθκοφν ελαφρϊσ ϊςτε να 

εκμεταλλευκεί ςτο ζπακρο θ διακζςιμθ μορφολογία του εδάφουσ κατά τον ςχεδιαςμό 

τθσ πλατείασ. 

Σι μετακινιςεισ αυτζσ εμπίπτουν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εντόσ του εγκεκριμζνου 

γθπζδου ζκταςθσ 50 x 50m και περιορίςτθκαν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςε λιγότερο των 

17 m (δεδομζνθσ τθσ διάςταςθσ των αδειοδοτθμζνων πλατειϊν και τθσ αρχικισ κζςθσ 

τθσ Α/Γ ςτο κζντρο αυτϊν, όλεσ οι μετακινιςεισ μικρότερεσ των 25 m παραμζνουν εντόσ 

τθσ πλατείασ). 

Κα πρζπει να τονιςτεί ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν επθρεάηεται θ ικανοποίθςθ 

οποιουδιποτε κριτθρίου που τίκεται από το Ειδικό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ ΑΥΕ. 

 

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ενδεικτικι μετατόπιςθ κζςθσ Α/Γ εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ πλατείασ (πορτοκαλί) από τθν 
αρχικι κζςθ (μπλε ςταυρόσ) ςτο κζντρο τθσ ςε νζα κζςθ (πτερωτι) εντόσ αυτισ. 

Χτον πίνακα παρακάτω παρατίκενται οι κζςεισ των Α/Γ όπωσ είχαν εγκρικεί και 

ακολοφκωσ οι τελικζσ κζςεισ που αιτοφνται με τθν παροφςα ΠΥΕ. 

 

 

Πίνακασ 3: ΑΠΗΕ και ιςχφσ (MW). 

Πνομα 
Α/Γ 

Θζςθ  
Εγκεκριμζνθσ ΜΡΕ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

 Τελικι Θζςθ  
Βελτιςτοποίθςθσ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 
Απόςταςθ 

[m] 
Χ Ψ  Χ Ψ 

D1 - Κακάρα 

KA1 545018 4218670 KA1 545006 4218671 12 

KA2 545210 4218578 KA2 545214 4218590 13 

KA3 545320 4218288 KA3 545319 4218276 12 

KA4 545442 4218028 KA4 545442 4218040 12 

KA5 545675 4217827 KA5 545665 4217839 16 

KA6 545858 4217938 KA6 545858 4217950 12 

KA7 546543 4218466 KA7 546531 4218465 12 
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Πνομα 
Α/Γ 

Θζςθ  
Εγκεκριμζνθσ ΜΡΕ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

 Τελικι Θζςθ  
Βελτιςτοποίθςθσ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 
Απόςταςθ 

[m] 
Χ Ψ  Χ Ψ 

KA8 546850 4218749 KA8 546844 4218747 6 

KA9 547134 4217433  - - - 

KA10 547370 4217341  - - - 

KA11 547607 4217150  - - - 

KA12 547762 4216919  - - - 

KA13 547934 4216713  - - - 

KA14 548159 4216605  - - - 

D2- Ανατολι 

AN1 547024 4218793 AN1 547033 4218791 9 

   AN2 547236 4218845 - 

AN3 548266 4219182 AN3 548259 4219194 14 

AN4 548429 4219305 AN4 548417 4219293 17 

AN5 548663 4219365 AN5 548675 4219366 12 

AN6 548859 4219459 AN6 548862 4219458 3 

AN7 549021 4219602 AN7 549014 4219590 14 

AN2Ν 549134 4219786     

D3- Σπθλιά 

ΣΡ1 537813 4216271 ΣΡ1 537821 4216264 11 

ΣΡ2 537897 4216103 ΣΡ2 537888 4216102 9 

ΣΡ3 538027 4215944 ΣΡ3 538015 4215954 16 

ΣΡ4 538159 4215796 ΣΡ4 538168 4215791 10 

ΣΡ5 538301 4215649 ΣΡ5 538289 4215649 12 

ΣΡ6 538434 4215504 ΣΡ6 538422 4215516 17 

ΣΡ7 538616 4215417 ΣΡ7 538628 4215411 13 

ΣΡ8 538813 4215328 ΣΡ8 538813 4215328 0 

ΣΡ9 538921 4215148 ΣΡ9 538914 4215138 12 

ΣΡ10 539075 4215014 ΣΡ10 539075 4215014 0 

ΣΡ11 539240 4214913 ΣΡ11 539228 4214924 16 

ΣΡ12 539384 4214806 ΣΡ12 539390 4214818 13 

ΣΡ13 539548 4214672 ΣΡ13 539536 4214684 17 

D4- Μθλιά 

ΜΘ1 542853 4212300 ΜΘ1 542853 4212300 0 

ΜΘ2 543260 4211936 ΜΘ2 543260 4211936 0 

ΜΘ3 543434 4211964 ΜΘ3 543434 4211964 0 

ΜΘ4 543604 4212030 ΜΘ4 543595 4212021 13 

ΜΘ5 543746 4212042 ΜΘ5 543736 4212054 16 

ΜΘ6 543889 4212083 ΜΘ6 543901 4212088 13 

ΜΘ7 544040 4212206 ΜΘ7 544037 4212197 9 

ΜΘ8 544194 4212258 ΜΘ8 544194 4212258 0 

D5- Ρλατανιςτόσ 

ΡΛΣ1 542633 4208376 ΡΛΣ1 542633 4208376 0 

ΡΛΣ2 542850 4208360 ΡΛΣ2 542850 4208360 0 

ΡΛΣ3 543060 4208405 ΡΛΣ3 543060 4208405 0 

ΡΛΣ4 543273 4208427 ΡΛΣ4 543273 4208427 0 

ΡΛΣ5 543485 4208347 ΡΛΣ5 543485 4208347 0 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
39 

Πνομα 
Α/Γ 

Θζςθ  
Εγκεκριμζνθσ ΜΡΕ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

 Τελικι Θζςθ  
Βελτιςτοποίθςθσ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 
Απόςταςθ 

[m] 
Χ Ψ  Χ Ψ 

ΡΛΣ6 543719 4208196 ΡΛΣ6 543716 4208200 5 

ΡΛΣ7 543953 4208090 ΡΛΣ7 543949 4208090 4 

ΡΛΣ8 542819 4207732 ΡΛΣ8 542819 4207732 0 

ΡΛΣ9 543078 4207614 ΡΛΣ9 543078 4207614 0 

ΡΛΣ10 543309 4207512 ΡΛΣ10 543297 4207500 17 

ΡΛΣ11 543539 4207344 ΡΛΣ11 543532 4207335 11 

ΡΛΣ12 543755 4207225 ΡΛΣ12 543763 4207229 9 

ΡΛΣ13 544013 4207157 ΡΛΣ13 544013 4207157 0 

D6- Ραλιόπυργοσ 

ΡΑ1 549213 4207942 ΡΑ1 549201 4207944 12 

ΡΑ2 549424 4207893 ΡΑ2 549412 4207881 17 

ΡΑ3 549625 4208036 ΡΑ3 549558 4208029 67 

ΡΑ4 549832 4208099 ΡΑ4 549820 4208102 12 

ΡΑ5 550075 4208132 ΡΑ5 550083 4208120 14 

ΡΑ6 550260 4208119 ΡΑ6 550260 4208119 0 

D7- Κεραςιά 

KE1 542952 4214775 KE1 542940 4214771 13 

KE2 543186 4214744 KE2 543174 4214732 17 

KE3 543356 4214699 KE3 543346 4214711 16 

KE4 543507 4214636 KE4 543507 4214636 0 

KE5 543685 4214603 KE5 543854 4214584 170 

KE6 544768 4214242 KE6 544764 4214244 4 

KE7 544931 4214175 KE7 544930 4214187 12 

KE8 545093 4214105 KE8 545085 4214105 8 

KE9 545261 4214060 KE9 545253 4214059 8 

KE10 545424 4213985 KE10 545417 4213997 14 

KE11 545595 4213941 KE11 545587 4213953 14 

KE12 545770 4213899 KE12 545758 4213911 17 

D8- Ρλάτανοσ 

ΡΛ1 538846 4216369 ΡΛ1 538834 4216369 12 

ΡΛ2 538997 4216262 ΡΛ2 538985 4216274 17 

ΡΛ3 539102 4216121 ΡΛ3 539090 4216109 17 

ΡΛ4 539239 4215996 ΡΛ4 539227 4216000 13 

ΡΛ5 539418 4215948 ΡΛ5 539406 4215936 17 

ΡΛ6 539595 4215908 ΡΛ6 539607 4215920 17 

3.4.3 Πλατείεσ Ανζγερςθσ Α/Γ 

Τπωσ προαναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 3.2.3, ζπειτα από κοινι ςυνεννόθςθ με τον 

προμθκευτι που ζχει επιλεγεί για τθν παροχι των Α/Γ του ζργου, οι εταιρείεσ 

προζβθςαν ςε βελτιςτοποίθςθ/ προςαρμογι τόςο του ςχεδιαςμοφ τθσ οδοποιίασ του 

ζργου όςο και των πλατειϊν ανζγερςθσ των Α/Γ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μοντζλο 

ανεμογεννιτριασ που ζχει προκρικεί, με ςτόχο, τθν ελαχιςτοποίθςθ των εκςκαφϊν και 

των πρανϊν που κα προκφψουν διατθρϊντασ όμωσ πλιρωσ τισ επιχειρθςιακζσ τουσ 
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δυνατότθτεσ. Αυτό επετεφχκθ ςχεδιάηοντασ τθν πλατεία ανζγερςθσ ζτςι ϊςτε θ κζςθ του 

κεμελίου να είναι ςε ςθμείο εκτόσ του κυρίου τμιματοσ τθσ πλατείασ μεγιςτοποιϊντασ 

τον ωφζλιμο χϊρο και τοποκετϊντασ τα ςθμεία τθσ πλατείασ ςε κατάλλθλθ κζςθ 

χωρομετρικά ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι ανάγκεσ εκςκαφισ. 

Σι πλατείεσ που προκφπτουν είναι ελαφρϊσ μικρότερου εμβαδοφ από τισ αρχικζσ και 

ζχουν τθ μορφι που παρουςιάηεται παρακάτω ςτθν Εικόνα 2. Θ περιοχι 18,8 x 22,1 m 

πάνω αριςτερά είναι θ κζςθ που κα τοποκετθκεί το κεμζλιο τθσ Α/Γ, ενϊ ο λοιπόσ χϊροσ 

46 x 43,4 m κα χρθςιμοποιθκεί για τθσ ανάγκεσ ανζγερςθσ και ςυντιρθςθσ των Α/Γ.Ψο 

ςυνολικό εμβαδόν ζχει μειωκεί από τα 2,5 ςτα 2,416 ςτρζμματα, ιτοι 176,4 ςτρζμματα 

για τισ 73 Α/Γ που κα καταςκευαςτοφν ςυνολικά από τα 182,5 ςτρζμματα αρχικά ενϊ 

επιπλζον δεν κα καταλθφκοφν και τα 15 ςτρζμματα των 6 πλατειϊν ανζγερςθσ του 

νότιου τμιματοσ (6 Α/Γ) του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ που δεν κα καταςκευαςτεί. 

 

Εικόνα 2:καρίφθμα πλατείασ ανζγερςθσ Α/Γ με τισ ςχετικζσ διαςτάςεισ. 

Χτο ςχιμα που ακολουκεί παρατίκεται τυπικι περίπτωςθ τροποποίθςθσ πλατείασ 

ανζγερςθσ (ςυγκεκριμζνα θ Α/Γ 8 του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ), ςτθν οποία φαίνεται θ αλλαγι 

ςτθ λογικι ςχεδιαςμοφ τθσ πλατείασ. 

 

Εικόνα 3:Σροποποιιςεισ ςχεδιαςμοφ πλατείασ ανζγερςθσ τθσ Α/Γ 8 του ΑΠΘΕ πθλιά. 

Τπωσ είναι εμφανζσ, τοποκετϊντασ τθν Α/Γ ςτθν άκρθ τθσ πλατείασ μεγιςτοποιείται ο 

ωφζλιμοσ χϊροσ για τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ και του γερανοφ ςτθ φάςθ τθσ 

ανζγερςθσ. 
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Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι μόνο για τθν περίπτωςθ τθσ πλατείασ τθσ Α/Γ 10 του ΑΧΥΘΕ 

ΧΥΘΟΛΑ απαιτικθκε, λόγω των ειδικϊν μορφολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ, χριςθ 

πλατείασ ελαφρϊσ διαφορετικϊν διαςτάςεων, πάντα τθσ ίδιασ λογικισ, που όμωσ ζχει 

ακόμα μικρότερο εμβαδόν 2,38 ςτρεμμάτων. 

Ψα ςυνολικά μεγζκθ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό των πλατειϊν ανζγερςθσ 

των Α/Γ του ζργου παρατίκενται παρακάτω: 

Πίνακασ 4: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Πλατειών Ανεμογεννθτριών. 

Μζγεκοσ Τιμι 

Επιφάνεια Επζμβαςθσ [m2] 179.525 

Εκςκαφζσ *m3] 337.135 

Επιχϊςεισ *m3] 198.982 

Υλεονάηοντα Ωλικά προσ Απόκεςθ *m3] 138.153 

 

Διευκρινίηεται τζλοσ ότι ςτθν περίπτωςθ του ςχεδιαςμοφ των πλατειϊν ανζγερςθσ και 

κεμελίωςθσ των Α/Γ, ο νζοσ προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ είναι ςαφϊσ προτιμότεροσ 

περιβαλλοντικά. Ψο εφροσ των παρεμβάςεων από τουσ χϊρουσ των πλατειϊν μειϊνεται 

και ςυνεπϊσ τα οφζλθ από τθν μείωςθ των παρεμβάςεων ςτο περιβάλλον είναι 

μεγαλφτερα. 

3.4.4 Εςωτερικι οδοποιία 

Για 8 Αιολικοφσ Χτακμοφσ Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, είχε εγκρικεί με τθν ΑΕΥΣ 

ωσ τροποποιθκείςα ιςχφει, ςυνολικό μικοσ εςωτερικισ οδοποιίασ 34,55 km, το οποίο 

ζπειτα από τισ τροποποιιςεισ που περιγράφονται ςτθν παροφςα ΠΥΕ μειϊνεται ςε 

34,19 km. 

Θ ςυνολικι επιφάνεια χριςθσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ όπωσ ζχει εγκρικεί με τθν ωσ 

άνω ΑΕΥΣ, ωσ τροποποιθκείςα ιςχφει, ιταν 172,74 ςτρ., και κατόπιν τθσ προςαρμογισ 

από το Δαςαρχείο, 204,33 ςτρ. (λόγω προςκικθσ 0,85 m πλάτουσ για το κανάλι 

απορροισ ομβρίων), ενϊ θ ςυνολικι εγκρικείςα από το Δαςαρχείο επιφάνεια 

επζμβαςθσ ιταν 235,98 ςτρ. εκ των οποίων 204,32 ςτρ. προσ χριςθ και 31,66 ςτρ. προσ 

αποκατάςταςθ. 

Υλζον θ ςυνολικι επιφάνεια επζμβαςθσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ όπωσ αιτείται είναι 

346,74 ςτρ. εκ των οποίων 200,02 ςτρ. προσ χριςθ και 146,71 ςτρ. προσ αποκατάςταςθ. 

Πίνακασ 5: υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

Πικοσ Σδοποιίασ *m] 34.192 

Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 346.735 

Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 200.022 

Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 112.651+34.062 

Εκςκαφζσ *m3] 458.084 

Επιχϊςεισ *m3] 134.502 
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Υλεονάηοντα Ωλικά προσ Απόκεςθ *m3] 323.581 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 34.062 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.1 Εςωτερικι oδοποιία ΑΠΘΕ ΚΑΘΑΡΑ 

Υροτείνεται τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 που διαςχίηει το πάρκο ΞΑΚΑΦΑ 

και ςυναντάται με υπάρχοντα χωματόδρομο που οδεφει παράλλθλα νοτίωσ αυτοφ 

(διαδρομι παραλλιλωσ πολυγϊνου μικουσ 2,1 km), ο οποίοσ και κα βελτιωκεί επίςθσ 

για τθν κυκλοφορία ελαφρϊν οχθμάτων ςφμφωνα με προδιαγραφζσ Δαςικϊν δρόμων Γ’ 

κατθγορίασ.  

Από το ςθμείο 200 μζτρα περίπου βορείωσ του ςθμείου εκκίνθςθσ αυτοφ αναχωρεί ο 

νζοσ Ξλάδοσ 2 με κατεφκυνςθ ΒΔ, για τθν προςπζλαςθ των Α/Γ 4 ζωσ Α/Γ 1. 

Θ πορεία που ακολουκεί ο νζοσ Ξλάδοσ 2 είναι παραπλιςια με αυτιν που ζχει προτακεί 

ςτθν εγκεκριμζνθ ΠΥΕ, με μικρι παράκαμψθ 40 m περίπου δυτικότερα ςτο φψοσ τθσ 

Α/Γ 3 και νζο Ξλάδο 3 μικουσ περίπου 60 m για τθν πρόςβαςθ ςτθν πλατεία τθσ εν λόγω 

Α/Γ. 

Ξατά τθ φάςθ βελτιςτοποίθςθσ τθσ οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ παρατθρικθκε ότι 

μικρι μετατόπιςθ του ίχνουσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ ςε οριςμζνα ςθμεία απζφερε 

ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτισ εκςκαφζσ και το ιςοηφγιο χωματιςμϊν. Ξρίκθκε ςκόπιμθ θ 

αλλαγι τθσ όδευςθσ του κεντρικοφ εςωτερικοφ κλάδου 1 μετά τθ Χ.Κ. 0+900 τόςο από 

περιβαλλοντικισ, όςο και από γεωμετρικισ ςκοπιάσ. 

Σ νζοσ Ξλάδοσ 1 παρζχει τθ δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςτισ πλατείεσ Α5 και Α6 μζςω των 

νζων Ξλάδων 5 και 6, μικουσ περίπου 120 και 35 m, αντίςτοιχα, και καταργϊντασ τθν 

ανάγκθ καταςκευισ του κλάδου 3, 530 μζτρων, όπωσ είχε αρχικά προτακεί. Για να 

επιτευχκεί αυτό ςτθν περιοχι βόρεια τθσ Α/Γ 6 θ χάραξθ του Ξλάδου 1 ζχει μετατοπιςτεί 

κατά μζχρι περίπου 40 m νοτιότερα. 

Από το μικοσ τθσ κζςθσ τθσ Α/Γ 6 ο νζοσ Ξλάδοσ 1 κινείται ανατολικά με παρόμοια 

χάραξθ με τον αρχικϊσ προτακζντα μζχρι τθν περιοχι του Σικίςκου Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρα, ο οποίοσ προςεγγίηεται με τον νζο Ξλάδο 10 μικουσ 95 m. Εν ςυνεχεία κινείται 

ςε νζα χάραξθ μζχρι να ςυναντιςει τον υφιςτάμενο χωματόδρομο που κινείται νοτίωσ 

του πολυγϊνου του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ και παράλλθλα αυτοφ. Ψο τμιμα αυτό του Ξλάδου 1 

κα χρθςιμοποιθκεί για τθ μεταφορά εξοπλιςμοφ προσ το νότιο τμιμα του πολυγϊνου 

του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ (για τισ ανάγκεσ καταςκευισ τθσ Γ.Π. Ω.Ψ. 150 kV), προσ τον ΑΧΥΘΕ 

ΑΡΑΨΣΟΘ κακϊσ και τθ μεταφορά του μεταςχθματιςτι προσ τον Ω/Χ Αμυγδαλζασ. 

Σι Α/Γ 7 και Α/Γ 8 του πάρκου ΞΑΚΑΦΑ και Α/Γ 1 και Α/Γ 2 του πάρκου ΑΡΑΨΣΟΘ, κακϊσ 

και ο μόνιμοσ ανεμολογικόσ ιςτόσ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ προςεγγίηονται μζςω του νζου 

Ξλάδου 7 μικουσ 1,4 km ο οποίοσ αντικακιςτά το τελευταίο τμιμα του εγκεκριμζνου 

κλάδου 1, με τελείωσ νζα χάραξθ, περνϊντασ από τθν άλλθ πλευρά τθσ κορυφισ 
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Χτακεράτι, κακϊσ και αυτισ ΒΑ τθσ Α/Γ 7 τθσ ΞΑΚΑΦΑΧ. Από αυτόν ξεκινοφν οι παρακάτω 

διακλαδϊςεισ: 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 7 του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 

8, ο οποίοσ ζχει μικοσ περίπου 80 m. 

 Θ πρόςβαςθ του μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ 

πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 8, ο οποίοσ ζχει μικοσ περίπου 125 m. 

Πίνακασ 6: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ ΚΑΘΑΡΑ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D1- ΚΑΘΑΑ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 5.469 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 56.003 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 31.996 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 17.267+6.739 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 6.739 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.2 Εςωτερικι oδοποιία ΑΠΘΕ ΑΝΑΣΟΛΘ 

Τπωσ προαναφζρκθκε, ο Ξλάδοσ 1 τθσ ΞΑΚΑΦΑΧ εξυπθρετεί και τθν πρόςβαςθ ςτισ Α/Γ 1 

και Α/Γ 2 του ΑΧΥΘΕ Ανατολι με μία μικρι μετατόπιςθ 15 m από τθ χάραξθ του αρχικϊσ 

εγκεκριμζνου κλάδου 7 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ. 

Θ περιγραφείςα τροποποίθςθ τθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ νζασ οδοφ VLZZ’ κα επιφζρει και 

οριςμζνεσ αλλαγζσ ςτισ οδοφσ που εκκινοφςαν από τμιματα τθσ υφιςτάμενθσ οδοφ που 

κα καταργθκοφν: 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 1 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ για πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 7 πλζον κα εκκινεί 

από νζο ςθμείο βορειότερα του εγκεκριμζνου με ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του μικουσ 

του από τα 680 m ςε περίπου 245 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 2 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ που προςεγγίηει τθν Α/Γ 6 πλζον κα εκκινεί 

από νζο ςθμείο βορειότερα του εγκεκριμζνου με ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του μικουσ 

του από τα 785 m ςε περίπου 745 m.  

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 3 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ για πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 5 παραμζνει 

πρακτικά ο ίδιοσ με τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 4 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ για πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 3 και τον Σικίςκο 

Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ Ανατολι παραμζνει πρακτικά ο ίδιοσ με τθν εγκεκριμζνθ 

πρόταςθ. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 5 του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ για πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 4 κινείται παράλλθλα 

και δυτικά ςε ςχζςθ με τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ και ςε απόςταςθ μζχρι περίπου 35 

m. 

Πίνακασ 7: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ Ανατολι. 
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Μζγεκοσ Τιμι 

D2 – ΑΝΑΤΟΛΘ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 3.017 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 30.170 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 17.652 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 10.064+2.455 

 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 2.455 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.3 Εςωτερικι oδοποιία ΑΠΘΕ ΠΘΛΙΑ 

Θ εςωτερικι οδοποιία του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ μελετικθκε ξανά με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςι 

τθσ ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν δαςικϊν δρόμων Γ’ Ξατθγορίασ. 

Θ λογικι που ακολουκείται είναι ςε γενικζσ γραμμζσ θ ίδια, με μικρζσ αποκλίςεισ από τισ 

αρχικζσ χαράξεισ, οι οποίεσ είναι κατά κφριο λόγο τθσ τάξεωσ των 10 - 20 m αλλά ςε 

οριςμζνα ςθμεία φτάνει ζωσ και τα 40 m. 

Ζχουν προκφψει και τροποποιιςεισ ςτουσ κλάδουσ ειςόδου των πλατειϊν των Α/Γ οι 

οποίεσ προκφπτουν από τισ μετατοπίςεισ των κεντρικϊν κλάδων 1 και 7, αλλά και από 

τθν τεχνικι βελτιςτοποίθςθ του προγράμματοσ ανζγερςθσ των Α/Γ που μπορεί να 

απαιτιςει αλλαγζσ ςτθν προςζγγιςθ και είςοδο των πλατειϊν ανζγερςθσ. 

Βαςικι αλλαγι ςτθν εςωτερικι οδοποιία είναι θ αλλαγι τθσ αρχικισ χάραξθσ του 

κλάδου 1 οφτωσ ϊςτε να μθν ειςζρχεται ςε περιοχι ςυςτάδασ πλατανόδενδρων 

ςφμφωνα με τθν αρχικι λφςθ. Υλζον μετά το ςθμείο εκκίνθςθσ ο νζοσ Ξλάδοσ 1 κινείται 

παράλλθλα με τον εγκεκριμζνο κλάδο 7 και εν ςυνεχεία περίπου 50 m βορειοδυτικότερα 

του εγκεκριμζνου κλάδου 1 του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ. Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιεί 

αναςτροφι προσ τα δυτικά και προςζγγιςθ τθσ Α/Γ 10 του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ, όπου κατόπιν 

οριςμζνων ελιγμϊν ξαναπροςεγγίηει τθν αρχικι χάραξθ του εγκεκριμζνου τμιματοσ του 

κλάδου 1 και με μικρζσ αποκλίςεισ όπωσ προαναφζρκθκαν φτάνει μζχρι τθ κζςθ του 

μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ. Από τον νζο Ξλάδο 1 αναχωροφν οι 

ακόλουκεσ διακλαδϊςεισ: 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 2 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 6 πλζον κα εκκινεί από νζο ςθμείο 

βορειότερα του εγκεκριμζνου κλάδου 3 με ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του μικουσ του 

από τα 145 m ςε περίπου 75 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 3 μικουσ 110 μζτρων περίπου που οδθγεί ςτθ κζςθ του Σικίςκου 

Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ Χπθλιά. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 4 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 8 πλζον κα εκκινεί από νζο ςθμείο περί τα 

30 m δυτικότερα του εγκεκριμζνου κλάδου 4 και κα κινείται παράλλθλα με αυτόν, 

με ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του μικουσ του από τα 115 m ςε περίπου 100 m. 
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 Σ νζοσ Ξλάδοσ 5 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 13 πλζον κα εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 1 

και κα κινείται με χάραξθ παραπλιςια του εγκεκριμζνου κλάδου 7, μικουσ περίπου 

530 m.  

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 6 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 11 πλζον κα εκκινεί από νζο ςθμείο από 

τον νζο Ξλάδο 1 και κα κινείται περίπου τα 30 m δυτικότερα του εγκεκριμζνου 

κλάδου 6 και κα κινείται παράλλθλα με αυτόν, με ςυνεπαγόμενθ αφξθςθ του 

μικουσ του από τα 195 m ςε περίπου 285 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 7 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 12 πλζον κα εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 1 

και κα κινείται με χάραξθ παραπλιςια του εγκεκριμζνου κλάδου 8, με 

ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του μικουσ του από τα 155 m ςε περίπου 85 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 8 μικουσ 40 m περίπου που οδθγεί ςτθ κζςθ τθσ Α/Γ 9. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 9 μικουσ 80 m περίπου που οδθγεί ςτθ κζςθ τθσ Α/Γ 5. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 10 μικουσ 100 m περίπου που οδθγεί ςτθ κζςθ τθσ Α/Γ 3. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 11 μικουσ 120 m περίπου που οδθγεί ςτθ κζςθ τθσ Α/Γ 1. 

Σ κλάδοσ 5 μικουσ 175 m όπωσ είχε αρχικά προτακεί καταργείται, αφοφ θ πλατεία 

ανζγερςθσ τθσ Α/Γ 10 εξυπθρετείται από τον νζο Ξλάδο 1. 

Πίνακασ 8: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ πθλιά. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D3 - ΣΡΘΛΙΑ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 5.623 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 62.124 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 32.893 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 21.219+8.013 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 8.013 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.4 Εςωτερικι Οδοποιία ΑΠΘΕ ΠΛΑΣΑΝΟ 

Τπωσ και για τον ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ θ εςωτερικι οδοποιία του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ 

μελετικθκε επίςθσ ξανά για τθ βελτιςτοποίθςι τθσ ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ των 

τελευταίων, ακολουκϊντασ πάλι αντίςτοιχθ λογικι. 

Θ ςθμαντικότερθ αλλαγι αφορά τον νζο Ξλάδο 1 του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ που εκκινεί από 

νζο ςθμείο του νζου Ξλάδου 1 του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ, περίπου 100 m. βορειοανατολικά του 

αρχικοφ ςθμείου εκκίνθςθσ από τον κλάδου 7 του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ. Σ νζοσ Ξλάδοσ 1 

κινείται ςτο αρχικό του τμιμα μικουσ περίπου 650 m παράλλθλα με τθν αρχικι χάραξθ 

και ςε απόςταςθ τθσ τάξεωσ των 50 m. από αυτιν. Για το επόμενο 1,1 km και μζχρι τθ 

κζςθ του κλάδου 2 κινείται περίπου ςτθν ίδια χάραξθ με τθν αρχικι με αποκλίςεισ τθσ 

τάξεωσ των 15 m., ενϊ από το ςθμείο εκείνο και ζπειτα οι απόκλιςθ αυξάνεται με 

μζγιςτθ τιμι τα 40 m. περίπου ςτον ελιγμό για τθν προςζγγιςθ τθσ Α/Γ 1 του ΥΟΑΨΑΡΣΩ.  
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Επίςθσ ζχουν προκφψει τροποποιιςεισ και ςτουσ κλάδουσ ειςόδου των πλατειϊν των 

Α/Γ οι οποίεσ προκφπτουν από τισ μετατοπίςεισ του κεντρικοφ κλάδου 1, αλλά και από 

τθν τεχνικι βελτιςτοποίθςθ του προγράμματοσ ανζγερςθσ των Α/Γ που μπορεί να 

απαιτιςει αλλαγζσ ςτθν προςζγγιςθ και είςοδο των πλατειϊν ανζγερςθσ. Χυγκεκριμζνα: 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 2 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 2 πλζον κα εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 1 και 

κα κινείται με χάραξθ παραπλιςια του εγκεκριμζνου κλάδου 2, με ςυνεπαγόμενθ 

αφξθςθ του μικουσ του από τα 135 m ςε περίπου 205 m. 

 Από τον νζο Ξλάδο 2 εκκινεί ο νζοσ Ξλάδοσ 7 που οδθγεί ςτον Σικίςκο Ελζγχου του 

ΑΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ αντικακιςτϊντασ τον εγκεκριμζνο κλάδου 3, με ςυνεπαγόμενθ 

αφξθςθ του μικουσ του από τα 45 m ςε περίπου 155 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 3 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 3 πλζον κα εκκινεί από νζο ςθμείο του 

νζου Ξλάδου 1 με ςυνεπαγόμενθ αφξθςθ του μικουσ του από τα 85μ ςε περίπου 

195 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 14 μικουσ 100 m περίπου που οδθγεί ςτθ κζςθ τθσ Α/Γ 4. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 5 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 5 πλζον κα εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 1 και 

κα κινείται με χάραξθ παραπλιςια του εγκεκριμζνου κλάδου 6, με ςυνεπαγόμενθ 

αφξθςθ του μικουσ του από τα 255 m ςε περίπου 270 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 6 που προςεγγίηει τθν Α/Γ 6 πλζον κα εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 1 και 

κα κινείται με χάραξθ παραπλιςια του εγκεκριμζνου κλάδου 7, με ςυνεπαγόμενθ 

αφξθςθ του μικουσ του από τα 475 m ςε περίπου 520 m. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 8 που προςεγγίηει τθ κζςθ του μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ του 

ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 1. 

Πίνακασ 9: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ Πλάτανοσ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D8 – ΡΛΑΤΑΝΟΣ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 3.664 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 34.567 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 21.435 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 9.924+3.208 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 3.208 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.5 Εςωτερικι Οδοποιία ΑΠΘΕ ΚΕΡΑΙΑ 

Σι τροποποιιςεισ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ προκφπτουν πρωτίςτωσ 

από τθν μετακίνθςθ του νζου Ξλάδου 1 που αποτελεί τθ βαςικι ραχοκοκαλιά ςτθν 

περιοχι τθσ Α/Γ 2 και ςτο ανατολικό τμιμα του ΑΧΥΘΕ όπου χαράχτθκε νοτιότερα κατά 

μζχρι 55 m περίπου. Σ νζοσ Ξλάδοσ 1 εξαςφαλίηει τθν απευκείασ πρόςβαςθ ςτισ 

πλατείεσ ανζγερςθσ των Α/Γ 1, και 4, ενϊ όλεσ οι υπόλοιπεσ πλατείεσ προςεγγίηονται 

από νζουσ ωσ επί το πλείςτον κλάδουσ. Χυγκεκριμζνα: 
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 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 2 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 11, ο οποίοσ κινείται ςε 

τελείωσ νζα χάραξθ ςε ςχζςθ με τον κλάδο 2 που είχε εγκρικεί και ζχει αυξθμζνο 

μικοσ από 100 m ςε 230. 

 Θ πρόςβαςθ ςτισ Α/Γ 3 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 3, ο οποίοσ ζχει μικοσ 

περίπου 80 m80m. 

 Θ πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 5 και τον μόνιμο ανεμολογικό ιςτό γίνεται μζςω του νζου 

Ξλάδου 2. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 6 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 3, ο οποίοσ κινείται ςε 

παραπλιςια χάραξθ με τον εγκεκριμζνο κλάδο 4 με μικρι απόκλιςθ ςτο ςθμείο 

εκκίνθςθσ και ςτθν πρόςβαςθ τθσ πλατείασ τθσ Α/Γ 6 λόγω τθσ αλλαγισ του 

ςχεδιαςμοφ τθσ και παραπλιςιο μικοσ. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 7 πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 4, ο οποίοσ ζχει 

μικοσ περίπου 60 m. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 8 πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 5, ο οποίοσ ζχει 

μικοσ περίπου 115 m. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 9 πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 6, ο οποίοσ ζχει 

μικοσ περίπου 190 m. 

 Θ πρόςβαςθ ςτον Σικίςκο Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 7 

μικουσ 70 m που εκκινεί από τον νζο Ξλάδο 6. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 10 επιτυγχάνεται μζςω του νζου Ξλάδου 8, ο οποίοσ ζχει μικοσ 

περίπου 155 m. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 11 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 9, ο οποίοσ ζχει μικοσ 

περίπου 125 m. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 12 πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 10, ο οποίοσ ζχει 

μικοσ περίπου 90 m. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι μεταξφ των Α/Γ 4 και 12 ζχει διανοιχκεί δρόμοσ, ο οποίοσ κα 

αποκαταςτακεί, πλιρωσ ι τουλάχιςτον ςτο μεγαλφτερο μικοσ αυτοφ, χωματουργικά και 

φυτοτεχνικά, ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ και τυχόν ιδιωτϊν που 

ενδζχεται να επθρεάηονται. 

Πίνακασ 10: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ Κεραςιά. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D7– ΚΕΑΣΙΑ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 6.750 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 64.937 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 39.490 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 19.614+5.833 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 5.833 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 
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3.4.4.6 Εςωτερικι Οδοποιία ΑΠΘΕ ΜΘΛΙΑ 

Θ εςωτερικι οδοποιία του ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ μελετικθκε επίςθσ ξανά για τθ βελτιςτοποίθςι 

τθσ ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν δαςικϊν δρόμων Γ’ Ξατθγορίασ, 

ακολουκϊντασ πάλι αντίςτοιχθ λογικι. 

Θ πρόςβαςθ των Α/Γ 1-4 παραμζνει βαςικά θ ίδια με τθν εγκεκριμζνθ, χρθςιμοποιϊντασ 

τθν υφιςτάμενθ οδό με όποιεσ βελτιϊςεισ και διαπλατφνςεισ απαιτοφνται για τθν 

πρόςβαςθ των οχθμάτων μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ των ανεμογεννθτριϊν ςτισ 

πλατείεσ ανζγερςθσ. 

Θ πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ Α/Γ πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 1 ο οποίοσ 

κινείται παράλλθλα με τον εγκεκριμζνο κλάδο 1 και ςε απόςταςθ περίπου 40 m 

βορειότερα αυτοφ. Ψο μικοσ το ζχει αυξθκεί από περίπου 430 m ςε 600 m κυρίωσ λόγω 

του διαφορετικοφ ςθμείου εκκίνθςθσ. 

Σ Ξλάδοσ 2 που οδθγεί ςτθν Α/Γ 7 είναι μειωμζνοσ κατά 10 m ςε ςχζςθ με τον 

εγκεκριμζνο, ενϊ προτείνεται νζοσ Ξλάδοσ 3 μικουσ 112 m προσ τθν πλατεία του 

μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ. 

Πίνακασ 11: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ Μθλιά. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D4– ΜΘΛΙΑ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 1.189 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 12.309 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 6.956 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 4.275+1.079 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 1.079 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.7 Εςωτερικι Οδοποιία ΑΠΘΕ ΠΛΑΣΑΝΙΣΟ 

Θ εςωτερικισ οδοποιία του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ ζχει μικρζσ αλλαγζσ: 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 1 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 2, ο οποίοσ κινείται ςε τελείωσ 

νζα χάραξθ αν και ζχει παραπλιςιο ςθμείο εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ με τον 

εγκεκριμζνο κλάδο 2 και ζχει μειωμζνο μικοσ κατά περίπου 25 m. 

 Θ πρόςβαςθ ςτισ Α/Γ 3 και Α/Γ 4 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 3, ο οποίοσ κινείται 

παραπλιςια με τον εγκεκριμζνο κλάδο 4 και ζχει αυξθμζνο μικοσ κατά περίπου 75 

m, κυρίωσ λόγω νζου ςθμείου εκκίνθςθσ δυτικότερα του αρχικοφ. 

 Θ πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 5 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 5, μικουσ 85 m. 

 Θ πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 6 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 6, ο οποίοσ κινείται 

παραπλιςια με τον εγκεκριμζνο κλάδο 5 και αποκλίςεισ μζχρι 35 m και ζχοντασ 

περίπου το ίδιο μικοσ.  
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 Θ πρόςβαςθ ςτθν Α/Γ 7 πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 4 μικουσ 125 m, ο 

οποίοσ εκκινεί από υφιςτάμενο δρόμο. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 8 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 7, ο οποίοσ κινείται ςε 

παραπλιςια χάραξθ με τον εγκεκριμζνο κλάδο 3 με μικρι απόκλιςθ ςτθν πρόςβαςθ 

τθσ πλατείασ τθσ Α/Γ 8 λόγω τθσ αλλαγισ του ςχεδιαςμοφ τθσ και αφξθςθ του 

μικουσ του κατά περίπου 40 m. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 9 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 1, ο οποίοσ κινείται ςε 

παραπλιςια χάραξθ με τον εγκεκριμζνο κλάδο 1 με μικρζσ αποκλίςεισ ςτουσ 

διαδοχικοφ ελιγμοφσ και ςτθν πρόςβαςθ τθσ πλατείασ τθσ Α/Γ 9 λόγω τθσ αλλαγισ 

του ςχεδιαςμοφ τθσ. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 10 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 9, ο οποίοσ εκκινεί από τον 

νζο Ξλάδο 8 και με κατάργθςθ του τμιματοσ του εγκεκριμζνου κλάδου 1 κατάντθ 

τθσ Α/Γ 9. 

 Θ πρόςβαςθ των Α/Γ 12 και Α/Γ 13 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 8, το τελικό τμιμα 

του οποίου κινείται ςε παραπλιςια χάραξθ με το τελικό τμιμα του κλάδου 1 όπωσ 

είχε προτακεί ςτθν αρχικι ΠΥΕ με μικρζσ αποκλίςεισ μζχρι 20μ και για μικοσ 160 m 

ςτθν περιοχι ανατολικά τθσ Α/Γ 11, κακϊσ και ςτισ πλατείεσ ανζγερςθσ των Α/Γ 12 

και Α/Γ 13 λόγω τθσ αλλαγισ του ςχεδιαςμοφ τουσ. 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 11 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 10, ο οποίοσ εκκινεί από τον 

νζο Ξλάδο 8 και κινείται ςε παραπλιςια χάραξθ με τον εγκεκριμζνο περιβαλλοντικά 

κλάδο 7 με μικρι αφξθςθ του μικουσ του κατά περίπου 15 m λόγω διαφορετικισ 

πρόςβαςθσ τθσ πλατείασ τθσ Α/Γ 11 λόγω τθσ αλλαγισ του ςχεδιαςμοφ τθσ. 

 Θ πρόςβαςθ ςτον Σικίςκο Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 11 

μικουσ 80 m που εκκινεί από τον Ξλάδο 4 ανάμεςα ςτισ Α/Γ 4 και Α/Γ 4. 

 Θ πρόςβαςθ ςτον μόνιμο ανεμολογικό ιςτό του ΑΧΥΘΕ γίνεται μζςω του νζου 

Ξλάδου 12 μικουσ 105 m. 

Πίνακασ 12: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ Πλατανιςτόσ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D5– ΡΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 5.113 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 53.005 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 29.909 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 17.434+5.662 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 5.662 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.4.8 Εςωτερικι Οδοποιία ΑΠΘΕ ΠΑΛΙΟΠΤΡΓΟ 

Θ λογικι τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ παραμζνει θ ίδια. 

Διατθρείται ο βαςικόσ εςωτερικόσ κλάδοσ 1 ο οποίοσ διατρζχει όλο το πάρκο με μικρζσ 
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τροποποιιςεισ και μικοσ πλζον 2.430 m αντί 2.385 m  που ιταν αρχικά. Ψο Αρχικό του 

τμιμα περίπου 350 m κινείται ςτθν ίδια χάραξθ με τθν εγκεκριμζνθ, ακολουκοφμενο 

από 750 m με απόκλιςθ μζχρι 30 μζτρα μζχρι λίγο μετά τθν ζναρξθ του εγκεκριμζνου 

κλάδου 2. Χτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιείται θ εγκεκριμζνθ χάραξθ μζχρι τθν πλατεία τθσ Α/Γ 

4 όπου εκτρζπεται περνϊντασ από τθν άλλθ πλευρά τθσ κορυφογραμμισ και 

ςυνεχίηοντασ προσ τθν Α/Γ 1 περίπου 30 m βορειότερα τθσ εγκεκριμζνθσ πορείασ. 

Θ ωσ άνω τροποποίθςθ του κλάδου 1 επιφζρει αλλαγζσ και ςτισ διακλαδϊςεισ προσ τισ 

πλατείεσ των Α/Γ του ΑΧΥΘΕ, κακϊσ και του Σικίςκου Ελζγχου και του μονίμου 

ανεμολογικοφ ιςτοφ: 

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 1 πραγματοποιείται μζςω του νζου Ξλάδου 6 εκκινϊντασ από 

τον νζο Ξλάδο 1 αντί μζςω του δεφτερου τμιματοσ μικουσ περίπου 230 m  του 

εγκεκριμζνου κλάδου 2. 

 Σ νζοσ Ξλάδοσ 2 εκκινεί από νζο ςθμείο ςτον Ξλάδο 1 και ζχει μικοσ περίπου 153 m 

αντί των 345 m του αρχικοφ τμιματοσ του εγκεκριμζνου κλάδου 2.  

 Θ πρόςβαςθ τθσ Α/Γ 3 γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 3, ο οποίοσ κινείται 

παράλλθλα με τον εγκεκριμζνο κλάδο 3 προσ τθ νζα κζςθ τθσ μετατοπιςμζνθσ 

πλατείασ ανζγερςθσ τθσ Α/Γ 3. 

 Θ πρόςβαςθ ςτισ Α/Γ 4 και Α/Γ 5 γίνεται μζςω των νζων Ξλάδων 4 και 5 μικουσ 60 

και 75 m περίπου, αντίςτοιχα. 

 Θ πρόςβαςθ ςτον Σικίςκο Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ γίνεται μζςω του νζου Ξλάδου 7 

μικουσ 50 m που εκκινεί από τθν αρχι του Ξλάδου 1. 

 Θ πρόςβαςθ ςτον μόνιμο ανεμολογικό ιςτό του ΑΧΥΘΕ γίνεται μζςω του νζου 

Ξλάδου 8. 

Πίνακασ 13: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Εςωτερικισ Οδοποιίασ ΑΠΗΕ Παλιόπυργοσ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

D6– ΡΑΛΙΟΡΥΓΟΣ 

Χυνολικό Πικοσ Εςωτερικισ Σδοποιίασ *m] 3.366 

Χυνολικι Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 33.618 

Χυνολικι Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 19.691 

Χυνολικι Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 12.854+1.074 

Χθμειϊνεται ότι κα απαιτθκεί πρόςκετθ επιφάνεια χριςθσ 1.074 m2 για τισ προςωρινζσ 

διαπλατφνςεισ τθσ οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 135661/4400/16-9-2013 του 

ΩΥΕΞΑ, θ οποία εν ςυνεχεία κα αποκαταςτακεί. 

3.4.5 Οδοποιία πρόςβαςθσ 

Ψουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ αποτελοφν οι διαδρομζσ ςε υπάρχοντεσ 

δρόμουσ που μελετικθκαν ωσ Δαςικοί Δρόμοι Γ’ Ξατθγορίασ με εφαρμογι τθσ Εγκυκλίου 

135661/4400/ 16.09.2013, με ςκοπό τθ βελτίωςθ μθκοτομισ, οριηοντιογραφίασ και 

βατότθτασ. Σι ςυνολικζσ διαδρομζσ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ ΑΧΥΘΕ ανζρχονται ςε 

περίπου 66 km, από τα οποία απαιτοφνται επεμβάςεισ ςε περίπου 52 km. Από τα 52 km 
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ςτα οποία απαιτοφνται επεμβάςεισ, τα περίπου 40 km αφοροφν υφιςτάμενουσ δρόμουσ, 

ενϊ τα υπόλοιπα 12 km νζα τμιματα οδοποιίασ πρόςβαςθσ. Ψζλοσ, τισ ανάγκεσ 

πρόςβαςθσ εξυπθρετοφν και τμιματα εςωτερικισ οδοποιίασ μικουσ περίπου 8 km. 

3.4.5.1 υνολικά τοιχεία 

Κα γίνουν επεμβάςεισ επί μικουσ 52.095 m. Εξ αυτϊν 12.099 m αφοροφν ςε πλιρωσ νζα 

τμιματα οδϊν που είτε διαςυνδζουν με πρόςφορο τρόπο υφιςτάμενεσ οδοποιίεσ, είτε 

αφοροφν ςε τοπικζσ παρακάμψεισ κυρίωσ για βελτίωςθ τθσ ακτίνασ των ςτροφϊν. Επί 

μικουσ 39.995 m οι επεμβάςεισ αφοροφν ςε διαπλατφνςεισ - βελτιϊςεισ τθσ 

υφιςτάμενθσ οδοποιίασ, ενϊ κα εγκαταλειφκεί (και κα γίνει φυτοτεχνικι 

αποκατάςταςθ) τμιμα οδοφ μικουσ 6.311 m. 

Ψο όλον δίκτυο οδοποιίασ πρόςβαςθσ κα ζχει ςυνολικι επιφάνεια χριςθσ 305 ςτρ. 

(ακριβϊσ 304.754 m2 δθλαδι 52,1 km. μικοσ με μζςο πλάτοσ χριςθσ τα 5,85 m) 

ςυνυπολογίηοντασ τα υφιςτάμενα τμιματα. 

Ψο ςυνολικό εμβαδόν των πρόςκετων επεμβάςεων είναι τθσ τάξθσ των 276 ςτρ. (275.508 

m2) εκ των οποίων 105 ςτρ. κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ οδόςτρωμα και τα υπόλοιπα 171 

ςτρ. (170.501 m2) κα αποκαταςτακοφν. 

Πίνακασ 14: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Οδοποιίασ Πρόςβαςθσ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

Πικοσ Σδοποιίασ *m] 52.0950 

Πικοσ Ρζασ Σδοποιίασ *m] 12.099 

Πικοσ Ωφιςτάμενθσ Σδοποιίασ προσ βελτίωςθ *m] 39.995 

Υρόςκετθ Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 275.508 

Υρόςκετθ Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 105.007 

Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 170.501 

Εκςκαφζσ *m3] 312.376 

Επιχϊςεισ *m3] 188.521 

Υλεονάηοντα Ωλικά προσ Απόκεςθ *m3] 123.855 

3.4.5.2 Αναλυτικι Περιγραφι 

Θ Σδοποιία Υρόςβαςθσ ςτουσ 8 ΑΧΥΘΕ, κακϊσ και ςτουσ 2 Ωποςτακμοφσ Ανφψωςθσ 

Ψάςθσ 30/150 kV αποτελείται από τα κάτωκι τμιματα όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτο 

Ψοπογραφικό Διάγραμμα υπ’ αρικ. (2) ΞΑ-ΥΦ-Ψ1. 

 τθ βαςικι αςφαλτοςτρωμζνθ ι τςιμεντοςτρωμζνθ διαδρομι AFO μικουσ 14,0 km 

που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ και των οκτϊ ΑΧΥΘΕ, 

 τθ διαδρομι OΒ μικουσ 4,7 km που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ και των οκτϊ 

ΑΧΥΘΕ, 

 τθ διαδρομι ΒΑ’-Α/Γ7 και Α’-Α/Γ2 ςυνολικοφ μικουσ 4,2 km που χρθςιμοποιείται για 

τθν πρόςβαςθ του πάρκου Υλατανιςτόσ, 
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 τθ διαδρομι BC μικουσ 1,8 km, κοινι για τθν πρόςβαςθ των υπολοίπων επτά 

ΑΧΥΘΕ, 

 τθ διαδρομι CGTB’ μικουσ 7,5 km που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ των 

ΑΧΥΘΕ Χπθλιά και Υλάτανοσ, 

 τθ διαδρομι CC’C” μικουσ 9,2 km που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ των 

ΑΧΥΘΕ Πθλιάσ και Ξεραςιάσ, 

 τθ διαδρομι C”Ε μικουσ 5,0 km που εξυπθρετεί τισ εςωτερικζσ ανάγκεσ του ΑΧΥΘΕ 

Ξεραςιάσ και χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του πάρκου Ξακάρασ, 

 τθ διαδρομι ERS μικουσ 2,4 km, που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρασ, 

 τθ διαδρομι SX μικουσ 1,7 km, που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρασ, 

 τθ διαδρομι XJKV μικουσ 2,3 km, που εξυπθρετεί τισ εςωτερικζσ ανάγκεσ του ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρασ και χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του πάρκου Ανατολισ, 

 τθ διαδρομι VLΗΗ’-Ω/Χ Αμυγδαλιάσ μικουσ 3,8 km, που χρθςιμοποιείται για τθν 

πρόςβαςθ του ΑΧΥΘΕ Ανατολισ και του Ω/Χ Αμυγδαλιάσ, 

 τθ διαδρομι DPU μικουσ 8,7 km, που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του ΑΧΥΘΕ 

Υαλιόπυργοσ, 

 τθν αςφαλτοςτρωμζνθ διαδρομι UQ, που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του 

ΑΧΥΘΕ Υαλιόπυργοσ και θ οποία δεν απαιτεί βελτιϊςεισ και 

 τθ διαδρομι QD’ μικουσ 1 km, που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ του ΑΧΥΘΕ 

Υαλιόπυργοσ. 

Ακολοφκωσ, περιγράφονται οι ιδιαιτερότθτεσ των παραπάνω τμθμάτων. 

Διαδρομι AFO (μικουσ 14,0 km) 

εκινϊντασ από το ςθμείο Α ςτο λιμάνι τθσ Ξαρφςτου, αρχικά για τθ μεταφορά 

χρθςιμοποιείται ο επαρχιακόσ δρόμοσ Ξαρφςτου – Αμυγδαλιάσ για μικοσ 3,5 km και ςτθ 

ςυνζχεια θ διαδρομι ειςζρχεται ςε περιοχι που ανικει ςε οικιςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ 

για μικοσ 3,8 km. 

Χτθ Χ.Κ. 7+300 ςτο ςθμείο F, θ διαδρομι ςυναντάται ξανά με τθν επαρχιακι οδό 

Ξαρφςτου-Αμυγδαλιάσ, και απαιτοφνται μικροεπεμβάςεισ ςτθν ανάντθ πλευρά του 

δρόμου που αφοροφν κυρίωσ ςτον κακαριςμό τθσ τάφρου απορροισ ομβρίων. 

Χτθ ςυνζχεια, ςτθ Χ.Κ. 12+650, εγκαταλείπεται ο δρόμοσ Ξαρφςτου - Αμυγδαλιάσ και θ 

διαδρομι ςυνεχίηεται μζχρι τθ Χ.Κ. 14+028 ςε τςιμεντοςτρωμζνο δρόμο χωρίσ 

προβλιματα πλάτουσ και κλίςθσ για τον οποίο απαιτείται μόνο ςυντιρθςθ τθσ τάφρου 

απορροισ ομβρίων. 

Χθμειϊνεται ότι οι διαπλατφνςεισ του τμιματοσ τθσ οδοφ που εμπίπτουν ςτθν 

αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων τθσ Υ.Ε. Ευβοίασ, ιτοι οι Χ.Κ 3+596 – 

4+159 και 7+300 - 14+028 ζχουν λάβει τθν υπ. αρ. 43763/1049/Φ.Π./25.5.2016 ζγκριςθ 

μελζτθσ οδοποιίασ για τθ βελτίωςθ υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου με ςκοπό τθ μεταφορά 
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εξοπλιςμοφ που αφορά τθν καταςκευι αιολικϊν πάρκων ςτθν περιοχι τθσ νότιασ 

Εφβοιασ, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα Χ τθσ παροφςασ Πελζτθσ 

Υεριβάλλοντοσ. Ψο αρχικό τμιμα του δρόμου (Χ.Κ. 0+000-3+596) που δεν καλφπτεται 

από τθν εν λόγω απόφαςθ εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου Ξαρφςτου και δεν 

απαιτεί κάποια βελτίωςθ ι διαπλάτυνςθ. 

Διαδρομι ΟΒ (μικουσ 4,7 km) 

Από το Χθμείο Σ θ οδοποιία πρόςβαςθσ κινείται βόρεια προσ το Χθμείο Β. Χτο εν λόγω 

τμιμα κα πραγματοποιθκοφν βελτιϊςεισ-διαπλατφνςεισ του υφιςτάμενου δρόμου. 

Υρόκειται για χαλικοςτρωμζνο δρόμο με ιπιεσ κατά μικοσ κλίςεισ και επαρκζσ πλάτοσ 

οδοςτρϊματοσ, με εξαίρεςθ μικρά τμιματα (μικουσ 20-60m) όπου απαιτοφνται 

εργαςίεσ βελτίωςθσ-διαπλάτυνςθσ ςτθν ανάντθ πλευρά του δρόμου. 

Επιςθμαίνεται ότι χρειάηεται επίςθσ ςυντιρθςθ τθσ τάφρου απορροισ ομβρίων και 

προτείνεται μια ςτρϊςθ αμμοχάλικου για όλο το μικοσ του δρόμου για τθ βελτίωςθ τθσ 

βατότθτασ. 

Διαδρομι ΒΑ’-Α/Γ 7 ΡΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ (μικουσ 4,2 m) 

Από το Χθμείο Β θ οδοποιία πρόςβαςθσ κινείται νοτιοανατολικά προσ το Χθμείο Α’ και 

τον ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ. Χτο εν λόγω τμιμα μικουσ περίπου 1,9 km, κα 

πραγματοποιθκοφν βελτιϊςεισ-διαπλατφνςεισ του υφιςτάμενου δρόμου. 

Θ διαδρομι ΒΑ’-Α/Γ7 πρόκειται για υφιςτάμενο χωματόδρομο μικουσ 2,2 km περίπου 

με ανεπαρκζσ πλάτοσ αλλά χωρίσ προβλιματα ςτισ κατά μικοσ κλίςεισ. Εργαςίεσ 

διαπλάτυνςθσ απαιτοφνται ςε όλο το μικοσ μζχρι τθν είςοδο του πάρκου Υλατανιςτόσ. 

Χτο ςθμείο Α’ κα καταςκευαςτεί ζνασ προςωρινόσ ελιγμόσ μικουσ 133 m για τθν 

διευκόλυνςθ ειςόδου των βαρζων οχθμάτων μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ των Α/Γ χωρίσ 

να απαιτθκεί οπιςκοπορεία. Πετά το πζρασ των εργαςιϊν καταςκευισ το τμιμα αυτό 

κα αποκαταςτακεί χωματουργικά και φυτοτεχνικά. 

Επιςθμαίνεται ότι για τθν προςπζλαςθ των πζντε (5) επιπλζον Α/Γ που προςτίκενται ςτο 

πάρκο ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ, απαιτείται ακόμθ θ βελτίωςθ 2 km περίπου του υπάρχοντοσ 

χωματόδρομου μετά από το ςθμείο Α’ και μζχρι τθν περιοχι τθσ Α/Γ 7 (όπου 

απαιτοφνται περίπου 60 m νζασ διακλάδωςθσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν πλατεία 

ανζγερςθσ), κακϊσ επίςθσ και 0,5 km από το ςθμείο Α’ μζχρι τθν Α/Γ 2. 

Χτθν υφιςτάμενθ οδό πρόςβαςθσ προσ τθν Α/Γ 7 του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ υπάρχει ζνα 

ςθμείο που θ κατά μικοσ κλίςθ ζφτανε μζχρι και 24% και θ οποία απαιτικθκε να 

μειωκεί ςε 12% ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των δαςικϊν δρόμων Γ’ Ξατθγορίασ. Για 

να επιτευχκεί αυτό απαιτικθκαν εκτεταμζνεσ επεμβάςεισ ανφψωςθσ/ υποβιβαςμοφ του 

δρόμου ςε ςχζςθ με τον υφιςτάμενο, με αποτζλεςμα τθν εκτροπι του ίχνουσ του μζχρι 

κατά περίπου 17 m για ζνα μικοσ περίπου 350 m. 
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Για τθ βελτίωςθ τθσ βατότθτασ, προτείνεται μια ςτρϊςθ οδοςτρωςίασ ςε όλο το μικοσ 

του δρόμου. 

Διαδρομι BC (μικουσ 1,8 km) 

Από το Χθμείο B’ θ οδοποιία πρόςβαςθσ κινείται βόρεια προσ το Χθμείο C.  

Υρόκειται για χαλικοςτρωμζνο δρόμο που χρειάηεται διαπλάτυνςθ μόνο ςτθν καμπφλθ 

Ξ5 (από Χ.Κ. 0+195 ζωσ 0+260), αλλά φζρει ςθμαντικζσ φκορζσ ςτθν επιφάνεια από τθ 

ροι των ομβρίων. Σι τάφροι χρειάηονται ςυντιρθςθ και πρζπει να αφαιρεκοφν απ’ 

αυτζσ πζτρεσ που εμποδίηουν τθ ροι των ομβρίων με αποτζλεςμα να υπερχειλίηει θ 

τάφροσ και τα όμβρια να ρζουν ςτο κατάςτρωμα του δρόμου. 

Πια ςτρϊςθ οδοςτρωςίασ προτείνεται για όλο το μικοσ του δρόμου για τθ βελτίωςθ τθσ 

βατότθτασ. 

Διαδρομι CGΤB’ (μικουσ 7,5 km) 

Από το ςθμείο C ο δρόμοσ κινείται βόρεια προσ το Χθμείο G, ενϊ εν ςυνεχεία κα 

διανοιχκεί νζα οδοποιία πρόςβαςθσ θ οποία κα κινείται βόρεια προσ το Χθμείο Ψ 

ακολουκοφμενθ από υφιςτάμενο τμιμα μζχρι το Β’.  

Ψο πρϊτο τμιμα τθσ διαδρομισ CG, μικουσ 0,5 km, είναι χαλικοςτρωμζνοσ δρόμοσ με 

ςθμαντικζσ φκορζσ ςτθν επιφάνεια από τθ ροι των ομβρίων. Σι τάφροι χρειάηονται 

ςυντιρθςθ και πρζπει να αφαιρεκοφν απ’ αυτζσ πζτρεσ που εμποδίηουν τθ ροι των 

ομβρίων με αποτζλεςμα να υπερχειλίηει θ τάφροσ και τα όμβρια να ρζουν ςτο 

κατάςτρωμα του δρόμου.  

Πια ςτρϊςθ οδοςτρωςίασ προτείνεται για όλο το μικοσ του δρόμου για τθ βελτίωςθ τθσ 

βατότθτασ. 

Ψο επόμενο τμιμα τθσ διαδρομισ CG, μικουσ 1.543 m είναι ςκυροδετθμζνο και 

τελειϊνει 400 m πριν το ορειβατικό καταφφγιο του όρουσ ΣΧΘ, περιζχει τμιματα με 

δφςκολεσ κλίςεισ μζχρι 18% και δφο καμπφλεσ ςτισ Χ.Κ. 2+600 και 3+260 που χρειάηονται 

βελτίωςθ τθσ ακτίνασ. Θ βελτίωςθ τουσ απαιτεί εκςκαφζσ ςε βραχϊδθ εδάφθ που κα 

διατεκοφν για τθν καταςκευι επιχωμάτων. 

Θ υπόλοιπθ διαδρομι GT είναι μια δφςκολθ διαδρομι μζχρι τθν κοινι είςοδο των 

πάρκων Χπθλιά και Υλάτανοσ. Για τθ διάβαςθ του όρουσ Τχθ από τθ Δυτικι πλευρά του, 

μελετικθκε νζα διάνοιξθ μικουσ 2,8 km με προδιαγραφζσ δαςικϊν δρόμων Γ’ 

Ξατθγορίασ με κατά τόπουσ διαπλατφνςεισ, από το ςθμείο G κοντά ςτο ορειβατικό 

καταφφγιο του όρουσ, μζχρι το ςθμείο Ψ όπου ςυναντάται με τον επαρχιακό δρόμο που 

οδθγεί από τθν Ξάρυςτο ςτθν αρχι του μονοπατιοφ ςτο φαράγγι Δθμοςάρθ. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ζχει μελετθκεί πλιρωσ και αναφζρεται ωσ εναλλακτικι και θ 

λφςθ που ζχει εγκρικεί με τθν 203611/21.09.2011 ΑΕΥΣ που προβλζπει διάβαςθ του 

όρουσ Τχθ από ανατολικότερα, θ οποία παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο (17) ΞΑ-ΥΦ-Ε1. 
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Πετά από διαδρομι 300 m περίπου επί του προαναφερκζντα επαρχιακοφ δρόμου 

Ξαρφςτου – Δθμοςάρθ, για τθν προςπζλαςθ τθσ κοινισ ειςόδου των πάρκων ΧΥΘΟΛΑ και 

ΥΟΑΨΑΡΣΧ απαιτείται θ βελτίωςθ-ςυντιρθςθ υπάρχοντοσ δρόμου μικουσ 2.659 m 

(διαδρομι TB’ ) με τελείωσ ανεπαρκζσ πλάτοσ και δφςκολεσ κατά μικοσ κλίςεισ (κατά 

τμιματα ζωσ και 20%) που είναι όμωσ εφικτό να βελτιωκοφν χωρίσ αλλαγι τθσ χάραξθσ, 

ϊςτε να μθν ξεπερνοφν τισ προδιαγραφζσ κατά μικοσ κλίςθσ. 

Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι μελετικθκε πλιρωσ εναλλακτικι διαδρομι 

μικουσ 1,5 km για τθν προςζγγιςθ του ςθμείου Β’ θ οποία περιγράφεται ςτθν Ενότθτα 

Εναλλακτικζσ Οφςεισ και παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο (17) ΞΑ-ΥΦ-Ε1. 

Διαδρομι CC’C’’ (μικουσ 9,2 km) 

Από το Χθμείο C θ οδοποιία πρόςβαςθσ κινείται ανατολικά προσ το Χθμείο C’ (ι Χθμείο 

D). Χτθ ςυνζχεια διαςχίηοντασ τον ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ (και τουσ δφο κλάδουσ αυτοφ και 

ςυνδζεται και με τθν εςωτερικι του οδοποιία) καταλιγει οδεφοντασ βορείωσ προσ το 

Χθμείο C’’. Χτο Χθμείο C’’ θ οδοποιία πρόςβαςθσ ςυνδζεται με τθν εςωτερικι οδοποιία 

του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ. Ψμιμα μικουσ 466 m κα αποτελζςει νζα οδοποιία (παρακάμψεισ), 

ενϊ ςε τμιμα μικουσ 8.681 m κα πραγματοποιθκοφν βελτιϊςεισ-διαπλατφνςεισ του 

υφιςτάμενου δρόμου. 

Υρόκειται για χωματόδρομο με λίγεσ κλειςτζσ ςτροφζσ (6 ςυνολικά ςε όλο το μικοσ του), 

χωρίσ όμωσ προβλιματα ςτισ κατά μικοσ κλίςεισ. Πετά τισ εργαςίεσ διαπλάτυνςθσ των 

ςτροφϊν αυτϊν και τθ βελτίωςθ τθσ μθκοτομισ ςε κλίςεισ μζχρι 12%, ο δρόμοσ 

υπερκαλφπτει τισ προδιαγραφζσ δαςικϊν δρόμων Γϋ Ξατθγορίασ (με εφαρμογι των 

προβλεπόμενων τθσ Εγκυκλίου 135661/4400/ 16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ) μζχρι τθν αρχι του 

εγκεκριμζνου νζου δρόμου ανόδου προσ πάρκο ΞΕΦΑΧΛΑ. Πια ςτρϊςθ οδοςτρωςίασ 

προτείνεται ςε όλο το μικοσ για τθ βελτίωςθ τθσ βατότθτασ. 

Διαδρομι C”Ε (μικουσ 5,0 km) 

Υρόκειται για τον νζο Ξλάδο 1, που ζχει αδειοδοτθκεί και διατρζχει το πάρκο ΞΕΦΑΧΛΑ, 

παρζχοντασ πρόςβαςθ ςτισ πλατείεσ και ςτον οικίςκο ελζγχου. Σ δρόμοσ αυτόσ κα 

χρθςιμοποιθκεί επίςθσ και ωσ δρόμοσ πρόςβαςθσ προσ τα πάρκα ΞΑΚΑΦΑ και 

ΑΡΑΨΣΟΘ. 

Βάςει τθσ γεωλογικισ μελζτθσ, ποςότθτα 45.000 m3 εκςκαφϊν ςε βραχϊδεσ 

αςβεςτολικικό ζδαφοσ από τα πρϊτα 1.800 m τθσ διαδρομισ είναι κατάλλθλθ για 

κραφςθ και κάλυψθ αναγκϊν παραγωγισ αδρανϊν ςκυροδζματοσ και υλικοφ 

οδοςτρωςίασ για τα πάρκα Πθλιάσ - Ξεραςιάσ. 

Υροτείνεται όπωσ ποςότθτα 6.000 m3 από τα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν του 

πάρκου Ξεραςιά να χρθςιμοποιθκοφν για να αποκαταςτακεί το ζδαφοσ ςτθν αρχικι του 

μορφι (ςφμφωνα με τθ ςχετικι μελζτθ), ςτο μικοσ του χωρίσ αδειοδότθςθ δρόμου που 
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κινείται ςε μικρι απόςταςθ νοτίωσ του εγκεκριμζνου δρόμου, μετά από ςυνεννόθςθ με 

τισ Ωπθρεςίεσ του Δαςαρχείου. 

Διαδρομι ΕRS (μικουσ 2,4 km) 

Από το Χθμείο Ε θ οδοποιία πρόςβαςθσ κινείται αρχικϊσ βορειοδυτικά προσ το Χθμείο R 

και ςτθ ςυνζχεια βόρεια καταλιγοντασ ςτο Χθμείο S. Ψμιμα μικουσ 706 m κα 

αποτελζςει νζα οδοποιία (παρακάμψεισ) ενϊ ςε τμιμα μικουσ 1.692 m κα 

πραγματοποιθκοφν βελτιϊςεισ-διαπλατφνςεισ του υφιςτάμενου δρόμου. 

Υρόκειται για υφιςτάμενο ςτενό χωματόδρομο με ικανοποιθτικζσ κλίςεισ. Για τθ 

βελτίωςθ του απαιτοφνται πζραν τθσ διαπλάτυνςθσ ςε όλο το μικοσ, δφο παραλλαγζσ: 

 Χτθ Χ.Κ. 0+850 ςτο ςθμείο R ξεκινά νζα χάραξθ για μικοσ 280 m που παρακάμπτει 

δφο πολφ κλειςτζσ ςτροφζσ και μελετικθκε με προδιαγραφζσ δαςικϊν δρόμων Γ’ 

κατθγορίασ με χριςθ των προβλεπόμενων τθσ Εγκυκλίου 135661/4400/16.09.2013 

του ΩΥΕΞΑ. Θ περίςςεια εκςκαφϊν που κα προκφψει από τθν καταςκευι τθσ κα 

διατεκεί για τθν υπερφψωςθ του δρόμου πριν και μετά τθν παραλλαγι. 

 Θ λφςθ αυτι προτιμάται ζναντι τθσ βελτίωςθσ του παραλλαςςόμενου τμιματοσ που 

κα απαιτοφςε οπιςκοπορεία με κλίςθ 10% και καταςκευι δφο ραμπϊν για 

αναςτροφι τθσ κίνθςθσ με ςθμαντικζσ εκςκαφζσ.  

 Χτο τελευταίο τμιμα τθσ διαδρομισ RS περί τθ Χ.Κ. 1+900, ξεκινά επίςθσ νζα χάραξθ 

για μικοσ 500 m που αναρριχάται ςτθν κορυφογραμμι ςτθν οποία και κινείται ςτθ 

ςυνζχεια μζχρι το τζλοσ του τμιματοσ ςτο ςθμείο S. Επιςθμαίνεται ότι το τελευταίο 

τμιμα τθσ διαδρομισ μικουσ 150 m χρθςιμοποιείται από κοινοφ με τισ εταιρίεσ RF 

ENERGY και ΨΕΦΡΑ ΕΡΕΓΕΛΑΞΘ. 

 Θ λφςθ αυτι διερευνικθκε εξαιτίασ φόβων που εκφράςτθκαν ςτθ γεωλογικι ζρευνα 

για τθν ευςτάκεια του πρανοφσ περί το τζλοσ τθσ διαδρομισ και παρακάμπτει τθν 

προβλθματικι περιοχι. Υροτιμάται ζναντι τθσ διαπλάτυνςθσ του παραλλαςςόμενου 

τμιματοσ που κα απαιτοφςε ςε μια περιοχι με πλάτοσ δρόμου περίπου 3 m τθν 

εκςκαφι και διατάραξθ του υφιςτάμενου απότομου πρανοφσ φψουσ μεγαλφτερου 

των 25 m. Ψο ςφνολο των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ ςτο τμιμα ERS που 

ανζρχεται ςε 16.000 m3, προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί για τθν επαναφορά του 

εδάφουσ ςτθν αρχικι του μορφι ςτθν περιοχι των δυο παραλλαγϊν, βάςει τθσ 

ςχετικισ μελζτθσ αποκατάςταςθσ και βάςει φυτοτεχνικισ μελζτθσ που κα 

εκπονθκεί. 

Διαδρομι SX (μικουσ 1,7 km) 

Ξατεβλικθ προςπάκεια για τθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου ςτενοφ χωματόδρομου 

μικουσ 5 km περίπου θ χριςθ του οποίου είχε προτακεί ςτθν εγκεκριμζνθ ΑΕΥΣ, αλλά 

απεδείχκθ ότι θ βελτίωςθ αυτι απαιτεί πάνω από 100.000 m3 εκςκαφζσ και τθν κοπι 

πολλϊν δζντρων δεδομζνου ότι κινείται ςε εξαιρετικά δαςωμζνθ περιοχι. Επιςθμαίνεται 

επίςθσ ότι ςυναντάται με 27 ρζματα και ωσ εκ τοφτου απαιτείται θ καταςκευι 
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ιςάρικμων οχετϊν κακϊσ και ότι τα υπόγεια νερά είναι εμφανι ςτο κατάςτρωμα ςτο 

χαμθλό τμιμα τθσ διαδρομισ. Ψα παραπάνω κακιςτοφν τθ βελτίωςθ ςτο τμιμα αυτό μθ 

ςυμφζρουςα τόςο από περιβαλλοντικισ όςο και από τεχνικισ πλευράσ. 

Ψελικά, για τθν προςπζλαςθ των πάρκων Ξακάρα και Ανατολι μελετικθκε με 

προδιαγραφζσ δαςικϊν δρόμων Γ’ Ξατθγορίασ και με χριςθ των προβλεπόμενων τθσ 

Εγκυκλίου 135661/4400/ 16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ χάραξθ ςφμφωνα με τισ οποίεσ 

απαιτείται διάνοιξθ νζου δρόμου μικουσ 1,7 km, από τθν Ανατολικι πλευρά τθσ 

Ξορυφισ Πφτικασ (Ψςοφκα).  

Θ λφςθ αυτι εξυπθρετεί εξίςου καλά τισ μεταφορικζσ ανάγκεσ τόςο τισ ανάγκεσ των 

ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι, όςο και τισ ανάγκεσ πρόςβαςθσ ςε ΑΧΥΘΕ που 

αναπτφςςουν οι εταιρείεσ RFENERGY και ΨΕΦΡΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ςτθν περιοχι.  

Ψο ςφνολο των προϊόντων εκςκαφϊν τθσ νζασ διάνοιξθσ, μεγζκουσ περίπου 26.000 m3 

αποτελείται από βραχϊδθ αςβεςτολικικά εδάφθ που κεωροφνται βάςει αποτελεςμάτων 

εργαςτθριακισ ζρευνασ, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα ΛΧ, κατάλλθλα για 

παραγωγι αδρανϊν ςκυροδζματοσ και οδοςτρωςίασ και ωσ εκ τοφτου προτείνεται να 

χρθςιμοποιθκοφν μετά από κραφςθ για τισ ανάγκεσ καταςκευισ των βάςεων των Α/Γ 

ςτα πάρκα Ξεραςιάσ και Ξακάρασ. 

Διαδρομι XV (μικουσ 2,1 km) 

Από το Χθμείο X θ οδοποιία πρόςβαςθσ κινείται ανατολικά προσ το Χθμείο V 

διαςχίηοντασ το πολφγωνο του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ ενϊ ςυνδζεται και με τθν εςωτερικι 

οδοποιία αυτοφ. Χτο εν λόγω τμιμα κα πραγματοποιθκοφν βελτιϊςεισ-διαπλατφνςεισ 

του υφιςτάμενου δρόμου για τθν κυκλοφορία ελαφρϊν οχθμάτων ςφμφωνα με 

προδιαγραφζσ Δαςικϊν δρόμων Γ’ κατθγορίασ. 

Επίςθσ, για τθ μεταφορά του βαρζωσ εξοπλιςμοφ κα χρθςιμοποιθκεί και θ εςωτερικι 

οδοποιία του ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και, ςυγκεκριμζνα θ διαδρομι XJV (Ξλάδοσ 1 εςωτερικισ 

οδοποιίασ ΞΑΚΑΦΑΧ). 

Διαδρομι VLΗΗ’ – Υ/Σ Αμυγδαλζασ (μικουσ 3,8 km) 

Θ πρόςβαςθ ςτισ ανατολικζσ Α/Γ του ΑΧΥΘΕ Ανατολι, κακϊσ και ςτον Ω/Χ Αμυγδαλζασ 

προτεινόταν να πραγματοποιθκεί μζςω τθσ υφιςτάμενθσ οδοφ V-L-Ε’ όπωσ φαίνεται ςτο 

Χχζδιο 2 ΞΑ-ΥΦ-Ψ1 που ςυνοδεφει το παρόν, που χρθςιμοποιείται κυρίωσ από ντόπιουσ 

κτθνοτρόφουσ και είναι ςε πάρα πολφ κακι κατάςταςθ. 

Υρόκειται για πολφ δφςκολθ διαδρομι ςε υφιςτάμενο χωματόδρομο με μεγάλεσ κατά 

μικοσ κλίςεισ ζωσ 24%, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςαν πρόςβαςθ του πάρκου 

ΑΡΑΨΣΟΘ μζχρι το ςθμείο Z, κακϊσ και (από το ςθμείο L) προσ το νότιο τμιμα του 

ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ που ναι μεν πλζον δεν κα αναπτυχκεί αλλά θ πρόςβαςθ αυτοφ 

απαιτείται για τισ ανάγκεσ καταςκευισ των πυλϊνων τθσ Γ.Π. Ω.Ψ. 150 kV. 
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Σ υφιςτάμενοσ δρόμοσ μετά τθ βελτίωςθ ιταν δυνατόν να αποκτιςει κατά μικοσ κλίςεισ 

ζωσ 16% θ οποία δεν ικανοποιοφςε τισ προδιαγραφζσ δαςικϊν δρόμων Γ’ Ξατθγορίασ. 

Πελετικθκε πρόςβαςθ μζςω νζασ οδοποιίασ Γ’ Ξατθγορίασ με χριςθ των 

προβλεπόμενων τθσ Εγκυκλίου 135661/4400/ 16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ, θ οποία κινείται 

παραπλεφρωσ τθσ υφιςτάμενθσ και θ οποία περιορίηεται ςε κατά μικοσ κλίςεισ 12%. Θ 

οδόσ αυτι εκτρζπεται από τθν υφιςτάμενθ οδό VLZZ’ περίπου 460 m. μετά το ςθμείο V 

και ανατολικά αυτοφ και κατόπιν διπλισ αναςτροφισ (S) και τθν ξαναςυναντά μετά από 

1,1 km (επί του υφιςτάμενου δρόμου) ςτθν περιοχι ανάμεςα ςτουσ πυλϊνεσ Φ6 και Φ7. 

Χτθ ςυνζχεια κινείται παραπλεφρωσ τθσ υφιςτάμενθσ οδοφ προσ τα ανατολικά μζχρι 

περίπου το μικοσ του Φ5 από όπου παρεκκλίνει προσ τον βορρά προσ το ςθμείο Η. 

Πετά το ςθμείο Η, υπάρχει διπλόσ ελιγμόσ με πολφ μικρζσ ακτίνεσ τθσ τάξθσ 5-7 m και 

πολφ μεγάλθ κλίςθ του οποίου είναι αδφνατθ θ βελτίωςθ για τισ ανάγκεσ προςπζλαςθσ 

τθσ Α/Γ 7 και του μονίμου ανεμολογικοφ ιςτοφ του πάρκου κακϊσ και τθσ μεταφοράσ του 

μεταςχθματιςτι ςτον Ω/Χ Αμυγδαλιάσ. 

Πετά από διερεφνθςθ διαφόρων λφςεων, επιλζχτθκε θ αδειοδότθςθ και καταςκευι 

νζασ διαδρομισ Η-Η’-Ω/Χ Αμυγδαλζασ μικουσ 1.925 m, που ςυνδζει το ςθμείο Η με τθν 

ιδθ αδειοδοτθμζνθ διαδρομι Ε’-ΑΓ7 ιτοι τον Ξλάδο 1 του ΑΧΥΘΕ Ανατολι, επίςθσ 

προδιαγραφϊν Γ Ξατθγορίασ με χριςθ των προβλεπόμενων τθσ Εγκυκλίου 

135661/4400/ 16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ. Εν ςυνεχεία προςεγγίηει τον μόνιμο ανεμολογικό 

ιςτό του ΑΧΥΘΕ Ανατολι κινοφμενοσ αρχικά προσ τα βόρεια κατά μικοσ του 

εγκεκριμζνου κλάδου 1Ρ προσ τθν Α/Γ Α2Ρ που πλζον καταργείται και ζπειτα από 

αναςτροφι ςτο φψοσ τθσ κζςθσ του ιςτοφ προσ τα νότια προσ τθ κζςθ του Ω/Χ 

Αμυγδαλζασ προςεγγίηοντάσ τον παραπλεφρωσ του δυτικοφ ςυνόρου του γθπζδου 

χωροκζτθςισ του. 

Θ διαδρομισ Η-Η’-Ω/Χ Αμυγδαλζασ κα χρθςιμοποιθκεί και για τθ μεταφορά του 

μεταςχθματιςτι Π.Ψ./Ω.Ψ. που κα τοποκετθκεί ςτον Ω/Χ Αμυγδαλζασ και επίςθσ από τα 

οχιματα μεταφοράσ ςκυροδζματοσ για τθν καταςκευι των βάςεων των Α/Γ των πάρκων 

Ξακάρασ και Ανατολισ. Επίςθσ εξυπθρετεί και ζργα τθσ εταιρείασ ΨΕΦΡΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ 

που αναπτφςςονται ςτθν περιοχι του ακρωτθρίου του Ξαφθρζα. 

Πια ςτρϊςθ οδοςτρωςίασ προτείνεται ςε όλο το μικοσ για βελτίωςθ τθσ βατότθτασ. 

Ξατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ και τθν ντόπια αποκεντρωμζνθ 

διοίκθςθ τα τμιματα του υφιςτάμενου δρόμου που πλζον είναι περιττά κα 

αποκαταςτακοφν μορφολογικά και φυτοτεχνικά με εκτιμϊμενο όγκο επιχϊςεων περί τα 

30.000 m3. 

Διαδρομι DPU (μικουσ 8,7 km) 

Από τθν αρχι του τμιματοσ μζχρι τθν είςοδο ςτθν περιοχι του πάρκου ΦΣΞΑ (διαδρομι 

DP μικουσ 5,8 km) και για όλο το μικοσ, απαιτοφνται διαπλατφνςεισ λόγω ανεπαρκϊν 

ακτίνων και μικροφ πλάτουσ. Θ μελζτθ βελτίωςθσ εκπονικθκε με κανονιςμοφσ δαςικϊν 
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δρόμων Γϋ Ξατθγορίασ με χριςθ των προβλεπόμενων τθσ Εγκυκλίου 135661/4400/ 

16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ. 

Θ διζλευςθ δια μζςου του πάρκου ΦΣΞΑ που λειτουργεί ςτθν περιοχι, απορρίφκθκε 

λόγω αλλθλουχίασ δφςκολων ελιγμϊν με ανεπαρκείσ ακτίνεσ, υπζρβαςθσ επιτρεπόμενθσ 

κλίςθσ και πρόςφατθσ υπογειοποίθςθσ του καλωδίου Π.Ψ. ςτο πάρκο που δεν επιτρζπει 

εκςκαφζσ και επιχϊςεισ και ζτςι εγκαταλείφκθκε θ προςπάκεια βελτίωςθσ μζχρι τον 

επαρχιακό δρόμο Ξαρφςτου – Αμυγδαλιάσ. 

Θ προτεινόμενθ χάραξθ PU απαιτεί διάνοιξθ νζου δρόμου μικουσ 1,27 km που 

μελετικθκε με προδιαγραφζσ δαςικϊν δρόμων Γϋ Ξατθγορίασ με χριςθ των 

προβλεπόμενων τθσ Εγκυκλίου 135661/4400/ 16.09.2013 του ΩΥΕΞΑ και ςτθν ςυνζχεια 

κινείται επί υφιςτάμενου δρόμου τον οποίο και βελτιϊνει για μικοσ 1,6 km περίπου 

μζχρι να ςυναντθκεί με τον προαναφερκζντα δρόμο Ξαρφςτου - Αμυγδαλιάσ. 

Πια ςτρϊςθ οδοςτρωςίασ προτείνεται ςε όλο το μικοσ για βελτίωςθ τθσ βατότθτασ. 

Διαδρομι UQ (μικουσ 2,8 km) 

Από το Χθμείο U ακολουκείται ο υφιςτάμενοσ αςφαλτοςτρωμζνο δρόμοσ Ξαρφςτου - 

Αμυγδαλιάσ με νότια/νοτιοδυτικι κατεφκυνςθ προσ το ςθμείο Q. Χτο τμιμα αυτό δεν κα 

πραγματοποιθκοφν παρεμβάςεισ (βελτιϊςεισ ι διαπλατφνςεισ). 

Διαδρομι QD’ (μικουσ 0,9 km) 

Υρόκειται για υπάρχοντα δρόμο κινοφμενοσ ανατολικά από το ςθμείο Q, που 

προτείνεται ωσ θ καλφτερθ λφςθ για τθν μεταφορά των ανεμογεννθτριϊν ςτο πάρκο 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ. Απαιτείται πζραν τθσ βελτίωςθσ και θ διάνοιξθ δυο μικρϊν τμθμάτων 

μικουσ 155 m περίπου το κακζνα για τθν αποφυγι ελιγμϊν μικρισ ακτίνασ των οποίων 

θ βελτίωςθ για τισ ανάγκεσ κίνθςθσ των οχθμάτων μεταφοράσ είναι αδφνατθ, ενϊ ςε 

τμιμα μικουσ 944 m κα πραγματοποιθκοφν βελτιϊςεισ-διαπλατφνςεισ του υφιςτάμενου 

δρόμου. 
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Χτον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνονται αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ οδοποιίασ πρόςβαςθσ ςτα οποία κα 

πραγματοποιθκοφν παρεμβάςεισ (νζα οδοποιία, παρακάμψεισ, διαπλατφνςεισ).  

 

 

Α Β Γ Γ Δ Α' Β' Γ' Γ' Δ'

F-O 148 1,952 864 864 1,088 4,074 2,004 2,071 6,541 18,606 -2,271 38,264 20,878 14,745 77 14,668 709 112

O'-B 2,166 67 413 12,671 -346 2,804 659 2,145

B-A' 1,768 8,768 3,282 10,340 5,486 4,041 2,517 1,524

A'-A7 ΡΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 125 1,458 733 733 724 2,064 354 1,710 1,680 11,850 3,137 9,826 8,713 11,089 10,857 232 456 132

A'-A2 ΡΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 134 1,751 783 783 968 74 2,454 -2,380 436 2,374 1,236 2,552 1,138 1,953 395 1,558

B-C-G 3,758 3,805 -3,823 21,982 7,628 3,471 13 3,458

G-T 2,749 23,849 16,084 16,084 7,765 44,275 6,645 37,630

T-B' 439 5,254 2,568 2,568 2,685 1,572 3,071 -1,500 2,313 16,248 8,933 13,531 7,315 10,819 17,244 -6,425 1,614 393

C-C'-C" 466 7,112 2,727 2,727 4,385 4,509 16,688 -12,179 8,681 39,283 4,986 50,783 34,297 33,662 43,346 -9,684 2,730 451

E-R-S 706 7,269 4,129 4,129 3,140 12,741 3,036 9,705 1,692 4,458 1,274 9,900 3,184 10,343 8,537 1,806 3,911 873

S-X 1,691 14,711 9,890 9,890 4,821 26,776 1,340 25,437

X-V 2,174 9,699 5,607 12,720 4,092 6,575 1,678 4,897

V-L-E'-Υ/Σ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 3,843 46,819 22,482 22,482 24,338 85,055 22,120 62,935 825 6,856 1,164 4,826 5,692 8,836 17,478 -8,642 12,609 2,941

D-P 371 2,659 2,168 2,168 491 2,840 1,665 1,176 5,433 11,979 6,115 31,781 5,864 3,173 5,528 -2,355 2,213 418

P-U 1,272 12,911 7,444 7,444 5,467 7,910 7,775 136 1,586 8,573 2,687 9,276 5,887 6,076 4,873 1,203 3,585 743

Q-D' 155 2,105 909 909 1,196 17 3,453 -3,437 944 5,090 1,486 5,521 3,604 2,880 4,713 -1,833 1,258 248

ΜΕΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12,099 127,851 70,781 70,781 57,070 191,908 70,605 121,303 39,995 147,657 34,226 233,973 113,431 120,468 117,916 2,552 29,083 6,311

Α+Α' Β+Β' Γ+Γ' Δ+Δ' Ε+Ε'

ΣΥΝΟΛΑ 52,095 275,508 105,007 304,754 170,501 312,376 188,521 123,855 29,083 6,311

ΜΘΚΟΣ 

(m)

ΤΕΛΙΚΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΧΘΣΘΣ

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ ΡΟΣ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΡΟΣΘΕΤΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ

ΡΟΣΘΕΤΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΧΘΣΘΣ

ΤΕΛΙΚΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΧΘΣΘΣ

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ ΡΟΣ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ

ΜΘΚΟΣ 

(m)

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΩΝ ΔΠΔΜΒΑΗ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΓΡΟΜΟΙ
ΕΜΒΑΔΟ 

(m2)

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

(m3)

ΕΡΙΧΩΣΕΙΣ 

(m3)

ΙΣΟΗΥΓΙΟ 

(m3)

ΝΔΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΟΓΟΠΟΙΪΑ (ΠΛΗΡΩ ΝΔΑ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΔΙ) ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΓΡΟΜΩΝ (ΓΙΑΠΛΑΣΤΝΔΙ)

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

(m3)

ΕΡΙΧΩΣΕΙΣ 

(m3)

ΙΣΟΗΥΓΙΟ 

(m3)

ΜΘΚΟΣ 

(m)

ΡΟΣΘΕΤΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ

ΡΟΣΘΕΤΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΧΘΣΘΣ
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3.4.6 Σροποποιιςεισ όδευςθσ Δικτφου Μζςθσ Σάςθσ (ΔΜΣ) 30 kV 

Θ μόνθ τροποποίθςθ επί του Δικτφου Πζςθσ Ψάςθσ 30 kV αφορά ςτθν προςαρμογι του 

ςτθν τροποποιθμζνθ οδοποιία (πρόςβαςθσ και εςωτερικι), δεδομζνου ότι ο ςχεδιαςμόσ 

για το ΔΠΨ προβλζπει τθν υπογειοποίθςι του ςε κανάλια κατά μικοσ τθσ οδοποιίασ 

(πρόςβαςθσ και εςωτερικι). Επίςθσ, ςε οριςμζνα ςθμεία κρίκθκε ςκόπιμο να 

επανεξεταςτοφν τα τμιματα του ΔΠΨ εκτόσ τθσ οδοποιίασ, και αποφαςίςτθκαν 

οριςμζνεσ αλλαγζσ. 

Ξαμία άλλθ μεταβολι δεν πραγματοποιείται επί του ΔΠΨ. Ωπενκυμίηεται ότι θ δεφτερθ 

τροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ τθσ Επζνδυςθσ αφοροφςε ςτθν μεταβολι του επιπζδου τάςθσ 

των υπόγειων καλωδίων Πζςθσ Ψάςθσ από 20 kV ςε 30 kV (και των Ωποςτακμϊν 

Ανφψωςθσ Ψάςθσ 20/150 kV ςε 30/150 kV). Θ τροποποίθςθ πραγματοποιικθκε κφρια για 

τθν προςαρμογι τθσ ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι προςφορά ςφνδεςθσ του ΑΔΠΘΕ. 

Σι βαςικζσ αλλαγζσ τθσ όδευςθσ του ΔΠΨ ςυνοψίηονται ςτο ςχζδιο (3) ΞΑ-ΘΔ-Χ1, ενϊ 

φαίνονται και ςτα ςχζδια (11) ΑΥΑΥΞΑ - ΨΥ1, (12) ΑΥΞΕΠΘ - ΨΥ1, (13) ΑΥΧΥΥΟ - ΨΥ1, 

(14) ΑΥΠΩ - ΨΥ1, και (15) ΑΥΥΑ - ΨΥ1. 

ΑΣΡΘΕ ΚΑΘΑΑ – ΑΝΑΤΟΛΘ (βλ. ςχζδιο (11) ΑΡΑΡΚΑ - ΤΡ1) 

 Ξατάργθςθ του τμιματοσ προσ τθν Α/Γ Α2Ρ τθσ ΑΡΑΨΣΟΘΧ που καταργείται. 

 Υρόςβαςθ προσ τον υποςτακμό Αμυγδαλζασ μζςω τθσ νζασ οδοφ VLZZ’-Y/Χ 

Αμυγδαλζασ. 

 Υρόςβαςθ προσ τθν ανεμογεννιτρια Α6 τθσ ΑΡΑΨΣΟΘΧ κατά το ιμιςυ εκτόσ 

οδοποιίασ πρόςβαςθσ. 

 Υρόςβαςθ προσ τθν ανεμογεννιτρια Α2 που προςτίκεται ςτθν ΑΡΑΨΣΟΘ. 

 Ξατάργθςθ του τμιματοσ του ΔΠΨ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ προσ τισ νότιεσ 6 

ανεμογεννιτριεσ αυτοφ που καταργοφνται. 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ. 

ΑΣΡΘΕ ΚΕΑΣΙΑ – ΜΘΛΙΑ (βλ. ςχζδιο (12) ΑΡΚΕΜΘ - ΤΡ1) 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ. 

 Ξατάργθςθ ςτον ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ του τμιματοσ Π.Ψ. που χρθςιμοποιοφταν για τθ 

διαςφνδεςθ τθσ παλιάσ κζςθσ τθσ ανεμογεννιτριασ Α5 και πρόςβαςθ τθσ νζασ κζςθσ 

μζςω του προτεινόμενου Ξλάδου 2. 

 Ξατάργθςθ του τμιματοσ Π.Ψ. εκτόσ οδοποιίασ που χρθςιμοποιοφταν για τθ 

διαςφνδεςθ των ανεμογεννθτριϊν Α6-Α7-Α8-Α9 του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ και όδευςθ 

μζςω τθσ προτεινόμενθσ εςωτερικισ οδοποιίασ για τθ διαςφνδεςι τουσ. 
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 Ψο εξωτερικό ΔΠΨ πλζον ςυνδζει τον ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ με τον υποςτακμό 

Υλατανιςτοφ μζςω του δικτφου εςωτερικισ οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ (Ξλάδοι 

7, 6, και 1) και του υφιςτάμενου δρόμου πρόςβαςθσ μεταξφ ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑΧ και 

ΞΕΦΑΧΛΑΧ, κατόπιν τθσ κατάργθςθσ του υποςτακμοφ Αντιά. 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ. 

ΑΣΡΘΕ ΣΡΘΛΙΑ – ΡΛΑΤΑΝΟΣ (βλ. ςχζδιο (13) ΑΡΣΡΡΛ - ΤΡ1) 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ του εξωτερικοφ τμιματοσ Π.Ψ. μεταξφ του οικίςκου ελζγχου 

του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ και του Ω/Χ Υλατανιςτοφ που προκφπτουν από τον 

επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ. 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ του εςωτερικοφ ΔΠΨ κακϊσ και του εξωτερικοφ τμιματοσ 

Π.Ψ. μεταξφ του οικίςκου ελζγχου του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ και του υποςτακμοφ 

Υλατανιςτοφ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ. 

 Υρόςβαςθ του εξωτερικοφ ΔΠΨ των ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ και ΧΥΘΟΛΑ μζςω τθσ νζασ 

προτεινόμενθσ παράκαμψθσ του όρουσ Τχθ. 

ΑΣΡΘΕ ΡΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ (βλ. ςχζδιο (14) ΑΡΜΥ - ΤΡ1) 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ. 

 Διαςφνδεςθ των ανεμογεννθτριϊν Α12-Α13 μζςω νζου τμιματοσ εκτόσ τθσ 

εςωτερικισ οδοποιίασ (Ξλάδοσ 8). 

ΑΣΡΘΕ ΡΑΛΙΟΡΥΓΟΣ (βλ. ςχζδιο (15) ΑΡΡΑ - ΤΡ1) 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ που προκφπτουν από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ και τθ μικρι μετατόπιςθ του Σικίςκου Ελζγχου 

αυτοφ. 

 Διαςφνδεςθ των ανεμογεννθτριϊν Α1-Α2 μζςω νζου τμιματοσ τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ (Ξλάδοι 6, 1, και 8) αντί μζςω τμιματοσ εκτόσ οδοποιίασ που ζχει 

εγκρικεί. 

 Διαςφνδεςθ των ανεμογεννθτριϊν Α2-Α3-Α4 μζςω νζου τμιματοσ εκτόσ τθσ 

εςωτερικισ οδοποιίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νζα προτεινόμενθ κζςθ τθσ Α/Γ 3 

ΡΕΑ. 

 Αλλαγζσ ςτθν όδευςθ του εξωτερικοφ ΔΠΨ μεταξφ του οικίςκου ελζγχου του ΑΧΥΘΕ 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ και του υποςτακμοφ Υλατανιςτοφ που προκφπτουν από τον 

επαναςχεδιαςμό τθσ οδοποιίασ πρόςβαςθσ, αποφεφγοντασ τθ διάβαςθ του πάρκου 

τθσ εταιρείασ IBERDROLA (ΦΣΞΑΧ) ςτθ κζςθ Ψςοφκα. 
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3.4.7 Οικίςκοι ελζγχου 

Σι Σικίςκοι ελζγχου χωροκετοφνται εντόσ του γθπζδου εγκατάςταςθσ του κάκε ΑΧΥΘΕ. 

Από αυτόν κα διεξάγεται ο ζλεγχοσ και θ προςταςία των διατάξεων του ΑΧΥΘΕ. Σ Σ/Ε κα 

φιλοξενεί τθν εγκατάςταςθ του κεντρικοφ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ του 

ΑΧΥΘΕ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ και του ςυςτιματοσ τθλε-επίβλεψθσ, ελζγχου και 

αςφάλειασ. Επιπλζον, κα διακζτει τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ μικροεπιςκευϊν και 

αποκικευςθσ των απαραίτθτων εργαλείων, αναλϊςιμων, ανταλλακτικϊν, κ.λπ., κακϊσ 

και χϊρο αποδυτθρίων και WC για λόγουσ υγιεινισ του προςωπικοφ που κα ςυντθρεί 

περιοδικά το ΑΧΥΘΕ. Ψο κτιριο κα είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να 

ανταποκρίνεται ςτουσ κανονιςμοφσ και ςτισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ΑΧΥΘΕ, ενϊ ο 

εξωτερικόσ ςχεδιαςμόσ του κα ακολουκεί κατά τον δυνατόν τθν αρχιτεκτονικι των 

κτιρίων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

Από τουσ 8 Σικίςκουσ Ελζγχου που ζχουν εγκρικεί ηθτείται θ μετακίνθςθ μόνο ενόσ (1), 

ςτθν κζςθ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ για γεωλογικοφσ και γεωμορφολογικοφσ λόγουσ. Θ ηθτοφμενθ 

αλλαγι παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο γενικισ διατάξεωσ υπ’ αρικ. (15) ΑΥΥΑ – ΨΥ1 

(ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ). Επίςθσ από τουσ 8 Σικίςκουσ Ελζγχου τροποποιείται το εμβαδόν των 2 

εξ’ αυτϊν (ςτουσ ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΞΕΦΑΧΛΑ) από 72 m2 ςε 130 m2. Σι υπόλοιποι 

6 διατθροφνται ςτα 72 m2. 

3.4.8 Κατάργθςθ υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ Αντιάσ 

Θ άςκθςθ βελτιςτοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ των ζργων που πραγματοποιικθκε από τισ 

εταιρείεσ κατζδειξε ότι εφόςον μόνο ο ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ κα ςυνδεόταν ςτον υποςτακμό 

Αντιά, θ καταςκευι του τελευταίου δεν ιταν ςυμφζρουςα, ενϊ οι ανάγκεσ διαςφνδεςθσ 

του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν μζςω του υποςτακμοφ 

Υλατανιςτοφ. Σι μεγαλφτερεσ απϊλειεσ λόγω του αυξθμζνου μικουσ του διαςυνδετικοφ 

ΔΠΨ προσ τον υποςτακμό Υλατανιςτό αντιςτακμίηονται υπζρ το δζον από τθ μείωςθ του 

κόςτουσ από τθ μθ καταςκευι του υποςτακμοφ Αντιά. 

Για το λόγο αυτό οι φορείσ των 8 ΑΧΥΘΕ τθσ κοινισ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ εξαςφάλιςαν 

από τον ΑΔΠΘΕ τθ ςχετικι τροποποίθςθ τθσ Υροςφοράσ Χφνδεςθσ, με το 

ΑΦ./ΘΠ./ΔΧΑΧ/20061/ 4.3.2016 ζγγραφο ΑΔΠΘΕ, το οποίο επιςυνάπτεται ςτο 

Υαράρτθμα Χ τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. 

Υλζον, θ διαςφνδεςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω υπογείων καλωδίου Π.Ψ. 30 kV τα 

οποία κα οδεφουν δυτικά από τθ κζςθ του οικίςκου ελζγχου του ΑΧΥΘΕ Ξακάρα, 

παράλλθλα με το εςωτερικό ΔΠΨ του ΑΧΥΘΕ και μετά τθν περιοχι τθσ Α/Γ 1 του ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρα κα οδεφουν νότια κατά τθν πορεία τθσ διαςυνδετικισ οδοφ μεταξφ των ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρα και Πθλιά μζχρι τον Σικίςκο Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ Πθλιά και εν ςυνεχεία νότια 

μζχρι το γιπεδο του Ω/Χ Υλατανιςτοφ. 

Εφόςον πλζον δεν κα καταςκευαςτεί ο Ω/Χ Αντιάσ, δεν απαιτείται πλζον και θ καταςκευι 

των πυλϊνων τθσ Γραμμισ Πεταφοράσ Ωψθλισ Ψάςθσ (Γ.Π. Ω.Ψ.) των 150 kV οι οποίοι 
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διακλαδϊνονται για τθ διαςφνδεςθ του εν λόγω Ω/Χ κακϊσ, φυςικά και οι ςχετικοί 

αγωγοί θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε μικοσ περίπου 2,5 km. Επίςθσ, δεν απαιτοφνται πλζον 

και οι δρόμοι που προτείνονταν για τθν πρόςβαςθ ςτουσ ανωτζρω πυλϊνεσ (Γ’ 

Ξατθγορίασ και τρακτερόδρομοι), ενϊ δεν κα απαιτθκεί και θ πικανι ανάγκθ βελτίωςθσ 

ι διαπλάτυνςθσ του υφιςτάμενου τοπικοφ δικτφου. 

Ξακίςταται ςαφζσ ότι θ νζα προτεινόμενθ λφςθ είναι ςαφϊσ προτιμότερθ 

περιβαλλοντικά, εν ςυγκρίςει με τον προθγοφμενο ςχεδιαςμό, ςυνδυάηοντασ 

ταυτόχρονα το βζλτιςτο επιχειρθςιακό αποτζλεςμα με τισ υψθλότερεσ περιβαλλοντικζσ 

επιδόςεισ. Χτθν ουςία θ κατάργθςθ ενόσ Ω/Χ ςυνεπάγεται λιγότερεσ παρεμβάςεισ από 

εργαςίεσ οδοποιίασ, κακϊσ και μικρότερο αρικμό πυλϊνων υψθλισ τάςθσ. 

3.4.9 Σροποποιιςεισ εναζριασ Γραμμισ Τψθλισ Σάςθσ (150 kV, ςτθν Εφβοια) 

Ψο μικοσ τθσ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV μειϊνεται κυρίωσ λόγω τθσ κατάργθςθσ του 

κλάδου προσ τον υποςτακμό Αντιά που πλζον δεν κα καταςκευαςτεί και δευτερευόντωσ 

από μικροαλλαγζσ ςτθν όδευςι του, από 25,4 km ςε 23,3 km) με ςυνεπακόλουκθ 

μείωςθ του αρικμοφ των πυλϊνων μειϊνεται από 86 ςε 74, από τουσ οποίουσ οι 70 

βρίςκονται εκτόσ των υποςτακμϊν «Αμυγδαλζασ», «Υλατανιςτοφ» και του ςτακμοφ 

υπογειοποίθςθσ ςτθ κζςθ «Πποφροσ».  

Θ χάραξθ τθσ όδευςθσ αλλάηει ελάχιςτα όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο (3) ΞΑ - ΘΔ - Χ1. Σι 

ςθμαντικότερεσ διαφορζσ τθσ όδευςθσ εντοπίηονται ςτθν περιοχι του νοτίου τμιματοσ 

του πολυγϊνου του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, ςτα δυτικά του ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ, κακϊσ και 

ςτο ςθμείο απόλθξισ τθσ και υπογειοποίθςθσ ςτθ κζςθ ΧΥΘΟΛΑ ΠΥΣΩΦΣΩ. 

Ψο εμβαδόν επζμβαςθσ ορίηεται από τθ ηϊνθ κατάλθψθσ πλάτουσ 40 m τθσ Γραμμισ 

Πεταφοράσ ΩΨ (20 m από κάκε πλευρά του άξονα τθσ Γραμμισ που ορίηεται ςτο ςχζδιο 

(4) ΞΑ - ΓΩΨ - Ψ1). To εμβαδόν επζμβαςθσ διαμορφϊνεται ςε 922 ςτρ. αντί του 

εγκρικζντοσ εμβαδοφ επζμβαςθσ των 1.020 ςτρ.  

Ψο εμβαδόν που πραγματικά κα χρθςιμοποιθκεί αφορά μόνο ςτισ βάςεισ των πυλϊνων 

70 x 1.044 m2 = 73,1 ςτρ.,  ενϊ ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηϊνθ κατάλθψθσ καμία καταςτροφι 

δαςικισ βλάςτθςθσ δεν πρόκειται να γίνει (θ υπόλοιπθ ηϊνθ κατάλθψθσ εκτόσ των 

βάςεων των πυλϊνων  - δθλ. 848,9 ςτρ. - αφορά ζγκριςθ επζμβαςθσ κακαρά διοικθτικοφ 

χαρακτιρα). 

3.4.10  Οριςτικοποίθςθ ςχεδιαςμοφ πλατειϊν ανζγερςθσ πυλϊνων Γ.Τ.Σ. 

Σ ςχεδιαςμόσ των πλατειϊν ανζγερςθσ των πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ 

Ψάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία που εξαρτάται πρωτίςτωσ 

από τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ αλλά και τθν ακριβι διάταξθ του 

προσ ανζγερςθ πυλϊνα. 
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Ωσ εκ τοφτου, δεδομζνθσ και τθσ μικρισ κλίμακασ τθσ επζμβαςθσ, επιλζχκθκε να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο παρόν ζγγραφο θ γενικι αρχι ςχεδιαςμοφ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 

και τα ςυνολικά μεγζκθ που κα προκφψουν, ενϊ ο ακριβισ ςχεδιαςμόσ κα προκφψει 

κατά τθ διαδικαςία τθσ εξαςφάλιςθσ Υρωτοκόλλου Εγκατάςταςθσ από τισ οικείεσ 

δαςικζσ υπθρεςίεσ. 

Χαν λφςθ, επιλζχκθκε θ διαπλάτυνςθ του καταςτρϊματοσ των τελευταίων 60 μζτρων 

οδοποιίασ πριν από τθ κζςθ του πυλϊνα ςε 15 μζτρα και θ καταςκευι ξεχωριςτισ 

πλατεία 12 x 12 m, θ οποία προορίηεται αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ κεμελίωςθσ του 

πυλϊνα και θ ακριβισ κζςθ τθσ οποίασ κα τελειϊνει περίπου 8 μζτρα πριν από το τζλοσ 

του μικουσ τθσ πλατείασ για τθ βζλτιςτθ εργονομία του εξοπλιςμοφ ανζγερςθσ που κα 

χρθςιμοποιθκεί. 

 
Εικόνα 4: Σροποποιιςεισ ςχεδιαςμοφ πλατείασ ανζγερςθσ πυλϊνων Γ.Μ. Τ.Σ. – Διαςτάςεισ. 

Χυνολικά κα απαιτθκοφν 1.044m2 για κάκε πυλϊνα και, δεδομζνθσ και τθσ ςυνολικισ 

μείωςθσ των πυλϊνων εκτόσ γθπζδων υποςτακμϊν από 86 ςε 70 (εκτόσ των 

υποςτακμϊν «Αμυγδαλζασ» και «Υλατανιςτοφ» και του ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ ςτθ 

κζςθ «Πποφροσ») λόγω τθσ αφαίρεςθσ του κλάδου προσ τον Ω/Χ Αντιά που δεν κα 

καταςκευαςτεί και τθσ φπαρξθσ, το ςυνολικό εμβαδό χριςθσ διαμορφϊνεται περίπου ςε 

73,1 ςτρζμματα. 

3.4.11  Οδοποιία για τθν καταςκευι των πυλϊνων τθσ Γραμμισ Τψθλισ Σάςθσ 

Υροβλζπεται θ διάνοιξθ δαςικϊν δρόμων πρόςβαςθσ Γ’ Ξατθγορίασ ςυνολικοφ μικουσ 

26,7 km για τθν πρόςβαςθ ςτουσ 70 πυλϊνεσ που κα εγκαταςτακοφν εκτόσ των 

υποςτακμϊν «Αμυγδαλζασ» και «Υλατανιςτοφ» και του ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ ςτθ 

κζςθ «Πποφροσ», όπωσ αναλφκθκε ανωτζρω. 

Ψο ωφζλιμο πλάτοσ τουσ είναι 4 m ςτισ ευκυγραμμίεσ, με κατάλλθλεσ διαπλατφνςεισ ςτισ 

ςτροφζσ για τθν πρόςβαςθ των μθχανθμάτων (ανυψωτικοί γερανοί, κτλ.) που 

απαιτοφνται για τθν καταςκευι τουσ. Θ ςυνολικι επιφάνεια επζμβαςθσ είναι 264,8 ςτρ., 

εκ των οποίων 110,0 ςτρ. κα αποτελζςει τθν απαιτοφμενθ επιφάνεια χριςθσ ενϊ τα 

υπόλοιπα 154,8 ςτρ. κα αποκαταςτακοφν ςφμφωνα με φυτοτεχνικι μελζτθ που κα 

εγκρίνει θ δαςικι υπθρεςία και κα επανζλκουν ςτθ φυςικι τουσ κατάςταςθ. 
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Χθμειϊνεται ότι για τθν καταςκευι των πυλϊνων τθσ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ απαιτείται, 

πζραν τθσ καταςκευισ των νζων αυτϊν οδϊν και βελτίωςθ υφιςτάμενων δρόμων. Για 

τθν καταςκευι των δρόμων αυτϊν προκρίκθκε θ λφςθ που περιλαμβάνεται ςτα ςχζδια 

(4) ΞΑ-ΓΩΨ-Ψ1, (5) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ1, (6) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ2, (7) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ3, και (8) ΞΑ-ΓΩΨ-ΧΧ4. 

Υροτοφ καταλιξουν ςτον προτεινόμενο ςχεδιαςμό, οι εταιρείεσ εξζταςαν περαιτζρω δφο 

ξεχωριςτζσ εναλλακτικζσ λφςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο (17) ΞΑ-ΥΦ-Ε1. 

Χθμειϊνεται ότι ο εν λόγω ςχεδιαςμόσ πραγματοποιικθκε ακολουκϊντασ τισ υποδείξεισ 

των δαςικϊν υπθρεςιϊν, οφτωσ ϊςτε να εξυπθρετεί και δικζσ τουσ ανάγκεσ πρόςβαςθσ 

(π.χ. για δαςοπυρόςβεςθ) και επομζνωσ ζχουν ςυμπεριλθφκεί και κάποια μικρά 

τμιματα οδοποιίασ ωσ διευκόλυνςθ αυτϊν. 

Πίνακασ 15: Βαςικά υνολικά Μεγζκθ Οδοποιίασ Πρόςβαςθσ ςτουσ πυλώνεσ τθσ ΓΤΣ. 

Μζγεκοσ Τιμι 

Πικοσ Σδοποιίασ *m] 26.674 

Επιφάνεια Επζμβαςθσ *m2] 264.817 

Επιφάνεια Χριςθσ *m2] 110.040 

Επιφάνεια Αποκατάςταςθσ *m2] 154.777 

Εκςκαφζσ *m3] 207.284 

Επιχϊςεισ *m3] 121.616 

Υλεονάηοντα Ωλικά προσ Απόκεςθ *m3] 85.668 

3.4.12  Δίκτυο Τψθλισ Σάςθσ (150 kV, ςθμείο προςαιγιάλωςθσ ςτθν Εφβοια) 

Ψο μικοσ του προσ υπογειοποίθςθ τμιματοσ τθσ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV 

αυξάνεται ελαφρϊσ, αλλά εξακολουκεί να είναι πολφ μικρό (λιγότερο από 200 m) κακϊσ 

αλλάηει τοπικά θ όδευςθ όπωσ αναφζρκθκε ςτθν παραπάνω ενότθτα και όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχζδιο (3) ΞΑ – ΘΔ –Χ1. 

3.4.13  Δίκτυο Τψθλισ Σάςθσ (150 kV, υπόγειο ςτθν Αττικι) 

Θ όδευςθ τθσ Γραμμισ χαράςςεται νοτιότερα, προσ αποφυγι τθσ Οεωφόρου 

Παρακϊνοσ φαίνεται ςτο ςχζδιο (9) ΞΑ – ΩΥ –Ψ1. Αυτό πρακτικά δεν ζχει επίδραςθ ςτο 

μικοσ τθσ που από 18,1 km γίνεται 18,2 km. 

Για του λόγουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, πρόκειται να παρακαμφκεί θ Οεωφόροσ 

Παρακϊνοσ χωρίσ αλλαγι οφτε του ςθμείου προςαιγιάλωςθσ ςτθ Φαφινα, οφτε τθσ 

κατάλθξθσ τθσ Γραμμισ ςτο ΞΩΨ Υαλλινθσ. 

3.4.14  Τποβρφχιο Δίκτυο Τψθλισ Σάςθσ (Μποφροσ/ Εφβοια – Βελάνι, Αγ. 
Νικόλαοσ Ραφινασ/ Αττικι) 

Αφορά ςτθν ελαφρά μετατόπιςθ τοπικά τθσ υποβρφχιασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ. Θ εν 

λόγω τροποποίθςθ είναι αδιάφορθ ωσ προσ τισ παρεμβάςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον και 

ειδικότερα ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Άποψθ τθσ ελαφράσ μετατόπιςθσ παρουςιάηεται 
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ςτο ςυνθμμζνο ςχζδιο (10) ΞΑ – ΩΥΒ –Ψ1. Χχετικά με τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ απόςταςθσ 

τουλάχιςτον 200 μζτρων από τισ νθςίδεσ Ξοκκινονιςια που τζκθκε από τθ Διεφκυνςθ 

Βυηαντινϊν και Πεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ & Ψουριςμοφ, 

αυτι ςυνεχίηει να ικανοποιείται, αφοφ το τμιμα τθσ νζασ χάραξθσ του υποκαλαςςίου 

πλθςίον των εν λόγω νιςων απομακρφνεται περαιτζρω από αυτζσ. 

Χθμειϊνεται ότι κα ηθτθκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο (για τθ ηϊνθ αιγιαλοφ) επιπλζον 

χϊροσ για τθ διζλευςθ των καλωδίων τόςο ςτθν Αττικι, όςο και ςτθν Εφβοια, κακϊσ και 

καλάςςιοσ χϊροσ οφτωσ ϊςτε αυτόσ να ανταποκρίνεται με τθν τελικι χάραξθ τθσ 

υποβρφχιασ γραμμισ Ω/Ψ, ενϊ επιπλζον κα ηθτθκεί και από τον Διμο Φαφινασ επιπλζον 

χϊροσ ςτθν περιοχι τθσ προςαιγιάλωςθσ ςτθ Φαφινα για τον ίδιο λόγο. Αναφζρεται ότι 

οι ωσ άνω χϊροι αφοροφν τόςο το υποβρφχιο καλϊδιο για τουσ αιτοφμενουσ ΑΧΥΘΕ, όςο 

και αυτό που κα εξυπθρετιςει τουσ ΑΧΥΘΕ τθσ εταιρείασ ΨΕΦΡΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ που 

αναπτφςςονται ςτθν περιοχι του Ξαφθρζα και μοιράηονται το διαςυνδετικό δίκτυο ΩΨ, 

το οποίο κα κινείται παράλλθλα με το πρϊτο. 

Τπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα 3.2.14, ο επιπλζον αυτόσ χϊροσ απαιτείται για τθν 

απομάκρυνςθ των δφο αυτϊν καλωδίων για τθν καλφτερθ απόδοςι τουσ κατόπιν τθσ 

μελζτθσ καταςκευισ ςε ςυνεργαςία με τον ΑΔΠΘΕ και όχι λόγω μεγαλφτερων 

επεμβάςεων που απαιτοφνται κατά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των καλωδίων, 

επομζνωσ θ επζμβαςθ ςτο περιβάλλον παραμζνει ουςιαςτικά θ ίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
68 

Σι εκτάςεισ που κα ηθτθκοφν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςχζδιο (10) ΞΑ – ΩΥΒ –Ψ1 και 

επίςθσ παρακάτω. 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Αιγιαλοφ-Ραραλίασ  
ςτθ κζςθ «Άγιοσ Νικόλαοσ» αφινασ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Ε 501984,35 4205495,26 4 501989,64 4205490,07 

Η 501997,05 4205509,81 Β 501985,42 4205494,21 

Γ 501998,23 4205508,89 Γ 501998,23 4205508,89 

Β 501985,42 4205494,21 5 502003,00 4205505,35 

Εμβαδόν *m2] 29,00 Εμβαδόν *m2] 117,66 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου Χϊρου μζχρι 500 m από τθν 
ακτογραμμι ςτθ κζςθ «Άγιοσ Νικόλαοσ» αφινασ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Γ 501998,23 4205508,89 5 502003,00 4205505,35 

Η 501997,05 4205509,81 Γ 501998,23 4205508,89 

Θ 502326,44 4205887,22 Ι 502327,57 4205886,23 

Ι 502327,57 4205886,23 10 502358,67 4205855,41 

Εμβαδόν *m2] 749,54 Εμβαδόν *m2] 12.404,99 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Δθμοτικισ Ζκταςθσ παραλίασ ςτθ αφινα 
*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

Ε 501984,35 4205495,26 

4 501989,64 4205490,07 

Κ 501972,23 4205470,15 

Λ 501968,46 4205476,92 

Εμβαδόν *m2] 186,16 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Αιγιαλοφ ςτθ Θζςθ «Σπθλιά Μποφρου» ςτθν Εφβοια 
*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Ε 543397,23 4200300,92 Β 543397,96 4200299,94 

Β 543397,96 4200299,94 3 543402,09 4200294,40 

Β’ 543390,06 4200275,30 4 543394,99 4200264,50 

Γ 543388,85 4200265,44 Γ 543388,85 4200265,44 

Θ 543387,86 4200265,59 Β’ 543390,06 4200275,30 

Η 543389,08 4200275,52    

Εμβαδόν *m2] 36,18 Εμβαδόν *m2] 215,67 
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Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου Χϊρου μζχρι 500 m από τθν 
ακτογραμμι ςτθ κζςθ «Σπθλιά Μποφρου» ςτθν Εφβοια 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Μ 543387,86 4200265,59 4 543394,99 4200264,50 

Β 543388,85 4200265,47 5 543393,70 4199965,77 

Γ 543348,82 4199939,44 ε 543285,54 4199778,83 

Δ 543348,20 4199938,88 δ 543348,20 4199938,88 

Ε 543285,54 4199778,83 γ 543348,82 4199939,44 

Η 543284,61 4199779,19 β 543388,85 4200265,47 

Θ 543346,54 4199937,37 Κορυφι Χ Υ 

Λ 543347,78 4199939,17 θ 543346,54 4199937,37 

   η 543284,61 4199779,19 

   6 543245,77 4199795,58 

   7 543238,04 4199804,12 

Εμβαδόν *m2] 499,11 Εμβαδόν *m2] 15.233,48 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ 
Θαλαςςίου Χϊρου πζραν των 500m 
από τισ Ακτζσ ςε Εφβοια και Αττικι 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

3 501984,35 4205495,26 

6 501997,05 4205509,81 

9 502326,47 4205887,25 

K2-1 502348,00 4205865,96 

K2-2 502410,77 4205928,99 

K2-3 503357,22 4206343,01 

K2-4 503786,09 4206555,63 

K2-5 504707,28 4206585,01 

K2-6 506051,11 4206437,56 

K2-7 506791,13 4205990,72 

K2-8 507810,87 4205622,97 

K2-9 508354,52 4205003,73 

K2-10 511391,64 4203556,01 

K2-11 514808,96 4202116,24 

K2-12 515643,34 4202019,56 

K2-13 516732,26 4201498,13 

K2-14 517513,73 4200478,45 

K2-15 518870,88 4199833,11 

K2-16 521367,41 4199587,46 

K2-17 524826,66 4199085,11 

K2-18 526396,17 4198806,00 

K2-19 527336,81 4198288,72 

K2-20 529985,49 4197788,34 

K2-21 531019,61 4197892,83 

K2-22 532550,62 4197901,16 

K2-23 534534,38 4197720,75 

K2-24 536248,49 4197714,23 
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Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ 
Θαλαςςίου Χϊρου πζραν των 500m 
από τισ Ακτζσ ςε Εφβοια και Αττικι 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

K2-25 537603,47 4197609,37 

K2-26 538464,84 4197685,88 

K2-27 539816,64 4197918,86 

K2-28 541151,34 4198270,62 

K2-29 542648,59 4199010,94 

K2-30 543249,41 4199794,04 

K2-31 543258,89 4199790,05 

K2-32 542655,11 4199003,01 

K2-33 541154,86 4198261,21 

K2-34 539818,77 4197909,08 

K2-35 538466,14 4197675,95 

K2-36 537603,53 4197599,34 

K2-37 536248,09 4197704,23 

K2-38 534533,90 4197710,75 

K2-39 532550,19 4197891,16 

K2-40 531020,14 4197882,83 

K2-41 529985,05 4197778,24 

K2-42 527333,39 4198279,19 

K2-43 526392,79 4198796,45 

K2-44 524825,07 4199075,24 

K2-45 521366,20 4199577,53 

K2-46 518868,16 4199823,33 

K2-47 517507,26 4200470,46 

K2-48 516725,78 4201490,15 

K2-49 515640,53 4202009,82 

K2-50 514806,39 4202106,47 

K2-51 511387,55 4203546,89 

K2-52 508348,37 4204995,59 

K2-53 507805,05 4205614,44 

K2-54 506786,81 4205981,65 

K2-55 506047,83 4206427,86 

K2-56 504706,90 4206574,99 

K2-57 503788,59 4206545,71 

K2-58 503361,45 4206333,94 

K2-59 502416,51 4205920,59 

K2-60 502355,12 4205858,93 

10 502358,67 4205855,42 

5 502003,02 4205505,38 

4 501989,64 4205490,07 

Εμβαδόν *m2] 451.610,36 

 

 

Επιπροςκζτωσ κα αδειοδοτθκοφν από κοινοφ με τον όμιλο ΨΕΦΡΑ Ενεργειακι 
(δεδομζνου του ότι θ απόφαςθ παραχϊρθςθσ ηϊνθσ Αιγιαλοφ και Καλαςςίου Χϊρου 
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είναι κοινι για τισ δφο επενδυτικζσ προτάςεισ) οι ακόλουκοι όμοροι χϊροι για τισ 
ανάγκεσ του ομίλου ΨΕΦΡΑ Ενεργειακι: 
 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Αιγιαλοφ-Ραραλίασ  
ςτθ κζςθ «Άγιοσ Νικόλαοσ» αφινασ τθσ ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Α 501983,28 4205496,31 1 501978,88 4205501,02 

Δ 501995,87 4205510,73 2 501980,60 4205498,89 

Η 501997,05 4205509,81 Α 501983,28 4205496,31 

Ε 501984,35 4205495,26 Δ 501995,87 4205510,73 

   7 501991,29 4205514,71 

Εμβαδόν 
[m2] 

28,80 Εμβαδόν *m2] 117,86 

 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου Χϊρου μζχρι 500 m από τθν 
ακτογραμμι ςτθ κζςθ «Άγιοσ Νικόλαοσ» αφινασ τθσ ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Η 501997,05 4205509,81 7 501991,29 4205514,71 

Δ 501995,87 4205510,73 Δ 501995,87 4205510,73 

Θ 502325,31 4205888,21 Θ 502325,31 4205888,21 

Θ 502326,44 4205887,22 8 502294,39 4205918,80 

Εμβαδόν 
[m2] 

750,06 Εμβαδόν *m2] 12.404,55 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Δθμοτικισ 
Ζκταςθσ παραλίασ ςτθ αφινα τθσ ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

1 501978,88 4205501,02 

2 501980,60 4205498,89 

Ε 501984,35 4205495,26 

Λ 501968,46 4205476,92 

Μ 501964,43 4205483,98 

Εμβαδόν *m2] 176,70 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Αιγιαλοφ ςτθ Θζςθ «Σπθλιά Μποφρου»  
ςτθν Εφβοια τθσ ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Α 543396,49 4200301,90 1 543391,97 420306,80 

Ε 543397,23 4200300,92 2 543392,86 4200306,77 

Η 543389,08 4200275,52 Α 543396,49 4200301,90 

Θ 543387,86 4200265,59 Δ’ 543388,09 4200275,73 

Δ 543386,88 4200265,83 Δ 543386,88 4200265,83 
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Δ’ 543388,09 4200275,73 10 543380,57 4200267,37 

Εμβαδόν 
[m2] 

37,20 Εμβαδόν *m2] 214,65 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου Χϊρου μζχρι 500 m από τθν ακτογραμμι ςτθ 
κζςθ «Σπθλιά Μποφρου» ςτθν Εφβοια τθσ ΤΕΝΑ Ενεργειακι 

*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Αρχικόσ Χϊροσ Ρρόςκετοσ Χϊροσ 

Κορυφι Χ Υ Κορυφι Χ Υ 

Α 543386,86 4200265,71 Δ 543386,88 4200265,83 

Μ 543387,86 4200265,59 α 543386,86 4200265,71 

Λ 543347,78 4199939,17 κ 543346,74 4199938,90 

Θ 543346,54 4199937,37 ι 543220,16 4199823,86 

Θ 543220,83 4199823,12 8 543188,70 4199858,61 

Ι 543220,16 4199823,86 9 543329,14 4199984,64 

Κ 543346,74 4199938,90 10 543380,57 4200267,37 

   Κορυφι Χ Υ 

   θ 543346,54 4199937,37 

   κ 543220,83 4199823,12 

   7 543238,04 4199804,12 

Εμβαδόν 
[m2] 

501,02 Εμβαδόν *m2] 15.231,58 

 

Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου 
Χϊρου πζραν των 500m από τισ Ακτζσ ςε Εφβοια και 

Αττικι τθσ ΤΕΝΑ Ενεργειακι 
*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

1 501979,10 4205500,76 

7 501991,29 4205514,71 

8 502294,39 4205918,80 

Κ1-1 502318,84 4205894,75 

Κ1-2 502400,53 4205989,54 

Κ1-3 503314,37 4206436,13 

Κ1-4 503889,86 4206693,40 

Κ1-5 504932,65 4206789,02 

Κ1-6 505847,00 4206662,71 

Κ1-7 506945,10 4206179,25 

Κ1-8 507873,51 4205738,04 

Κ1-9 508399,85 4205146,94 

Κ1-10 511291,22 4203766,12 

Κ1-11 512374,35 4203415,26 

Κ1-12 514444,35 4202425,01 

Κ1-13 515669,36 4202083,27 

Κ1-14 516771,11 4201613,29 

Κ1-15 517603,09 4200581,53 

Κ1-16 518913,46 4199952,60 

Κ1-17 521383,51 4199718,05 

Κ1-18 524841,86 4199208,71 

Κ1-19 526453,10 4198914,66 
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Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου 
Χϊρου πζραν των 500m από τισ Ακτζσ ςε Εφβοια και 

Αττικι τθσ ΤΕΝΑ Ενεργειακι 
*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

Κ1-20 527321,27 4198411,12 

Κ1-21 530060,11 4197909,53 

Κ1-22 531095,48 4198019,05 

Κ1-23 532860,55 4198021,84 

Κ1-24 534501,00 4197852,21 

Κ1-25 536484,29 4197874,09 

Κ1-26 537124,02 4197767,77 

Κ1-27 538268,21 4197748,44 

Κ1-28 539919,21 4198059,67 

Κ1-29 541055,01 4198354,77 

Κ1-30 542276,97 4198937,70 

Κ1-31 543207,76 4199837,56 

Κ1-32 543214,47 4199830,14 

Κ1-33 542282,74 4198929,38 

Κ1-34 541058,45 4198345,33 

Κ1-35 539921,39 4198049,91 

Κ1-36 538269,06 4197738,42 

Κ1-37 537123,11 4197757,78 

Κ1-38 536483,52 4197864,08 

Κ1-39 534500,54 4197842,20 

Κ1-40 532860,04 4198011,84 

Κ1-41 531096,01 4198009,05 

Κ1-42 530059,73 4197899,43 

Κ1-43 527317,76 4198401,59 

Κ1-44 526449,59 4198905,14 

Κ1-45 524840,23 4199198,85 

Κ1-46 521382,30 4199708,12 

Κ1-47 518910,74 4199942,81 

Κ1-48 517596,72 4200573,50 

Κ1-49 516764,89 4201605,07 

Κ1-50 515666,04 4202073,81 

Κ1-51 514440,83 4202415,61 

Κ1-52 512370,64 4203405,95 

Κ1-53 511287,51 4203756,81 

Κ1-54 508393,72 4205138,78 

Κ1-55 507867,38 4205729,88 

Κ1-56 506940,94 4206170,16 

Κ1-57 505844,25 4206652,99 

Κ1-58 504932,42 4206778,95 

Κ1-59 503892,43 4206683,59 

Κ1-60 503318,60 4206427,07 

Κ1-61 502406,77 4205981,46 

K1-62 502325,98 4205887,73 

9 502326,47 4205887,25 

6 501997,05 4205509,81 
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Συντεταγμζνεσ Ηϊνθσ Ραραχϊρθςθσ Θαλαςςίου 
Χϊρου πζραν των 500m από τισ Ακτζσ ςε Εφβοια και 

Αττικι τθσ ΤΕΝΑ Ενεργειακι 
*ΕΓΣΑ ‘87+ 

Κορυφι Χ Υ 

3 501984,35 4205495,26 

2 501980,63 4205498,89 

Εμβαδόν *m2] 451.138,98 

 

3.4.15 Διατομι υπόγειου και υποκαλάςςιου καλωδίου 

Αφορά ςτθν ελαφρά τροποποίθςθ τθσ διατομισ του υπογείου καλωδίου από 1.200mm2 

ςε 1.400mm2 και του υποκαλαςςίου από 630mm2 ςε 800mm2. Θ εν λόγω τροποποίθςθ 

δεν ενζχει καμία απολφτωσ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ. 

3.4.16  Μόνιμοι ανεμολογικοί Ιςτοί 

Χφμφωνα με τον ςχεδιαςμό τροποποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ 

ενόσ υψθλοφ (64 μ.) μόνιμου ανεμολογικοφ ιςτοφ ςε κατάλλθλθ κζςθ, ςε κάκε ζναν από 

τουσ 8 ΑΧΥΘΕ. Θ καταςκευάςτρια εταιρεία των ανεμογεννθτριϊν (ENERCON) εγγυάται 

τθν καμπφλθ απόδοςθσ των ανεμογεννθτριϊν τθσ, δθλαδι εγγυάται ότι για κάκε 

ταχφτθτα του ανζμου, θ ανεμογεννιτρια κα παράγει ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Για να ζχει νόθμα όμωσ αυτι θ εγγφθςθ πρζπει να είναι γνωςτι θ ταχφτθτα 

του ανζμου από ανεξάρτθτο ανεμολογικό ιςτό, ανεπθρζαςτο από τθν διατάραξθ του 

πεδίου ροισ του ανζμου που προκαλείται από τον ίδιο τον ΑΧΥΘΕ.  

Σι δρόμοι πρόςβαςθσ ςτουσ 8 ανεμολογικοφσ ιςτοφσ ζχουν ενταχκεί πλζον ςτθν 

εςωτερικι οδοποιία των ζργων ωσ δαςικοί δρόμοι Γ’ Ξατθγορίασ με ωφζλιμο πλάτοσ 4 m 

και είναι ςυνολικοφ μικουσ περίπου 1,122 km.  

Ζπειτα από κοινι ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι που ζχει επιλεγεί για τθν προμικεια 

του εξοπλιςμοφ και τθν ανζγερςθ των πυλϊνων των μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν, οι 

οποίοι κα παραμείνουν ςε λειτουργία ςε όλθ τθν περίοδο λειτουργίασ του ζργου, 

αποφαςίςτθκε ο τελικόσ ςχεδιαςμόσ των πλατειϊν που κα ανεγερκοφν οι μόνιμοι 

ανεμολογικοί ιςτοί. 

Σ ςχεδιαςμόσ των πλατειϊν ζγινε με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ των επεμβάςεων 

βάςει του αναλυτικοφ πλάνου ανζγερςθσ που ζχει ςυμφωνθκεί με τον προμθκευτι-

εργολάβο. Για το λόγο αυτό επιλζχκθκε ζνα ςφνκετο ςχιμα βαςικϊν διαςτάςεων 25 x 30 

m, το οποίο φζρει μικρζσ προεξοχζσ πλάτουσ 5m για τθν ςυναρμολόγθςθ του ιςτοφ προ 

τθσ ανζγερςθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν κάτωκι εικόνα. 
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Εικόνα 5: Σροποποιιςεισ ςχεδιαςμοφ πλατείασ ανζγερςθσ πυλϊνων μόνιμων ανεμολογικϊν 

ιςτϊν - Διαςτάςεισ. 

Χυγκεκριμζνα για τουσ ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΑΚΑΦΑ, ΧΥΘΟΛΑ και ΥΟΑΨΑΡΣΧ κα υπάρχει 

μόνο μια μικρι προεξοχι, μικουσ περίπου 4,6 m, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ ΑΧΥΘΕ, ιτοι 

ΞΕΦΑΧΛΑ, ΠΘΟΛΑ, ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, κα υπάρχει και δεφτερθ, 

αντιδιαμετρικι προεξοχι, μικουσ περίπου 28,4 m από τθν άλλθ πλευρά τθσ πλατείασ. Θ 

δεφτερθ προεξοχι ιταν αναγκαία ςτισ περιπτϊςεισ που θ μορφολογία τθσ περιοχισ ςε 

ςυνδυαςμό με τθ κζςθ του ιςτοφ δεν επζτρεπαν τθ χριςθ του τελευταίου τμιματοσ του 

δρόμου πρόςβαςθσ για τισ ανάγκεσ ςυναρμολόγθςθσ του ιςτοφ. 

Χτθν πρϊτθ των περιπτϊςεων κα απαιτθκοφν 778 m2 ανά πλατεία, ενϊ ςτθ δεφτερθ 915 

m2 ανά πλατεία. Χυνολικά κα απαιτθκοφν 6,77 ςτρζμματα χριςθσ. 

Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά των ςυνοδϊν ζργων για τουσ μόνιμουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ 

ςυνοψίηονται ςτα ςχζδια (11) ΑΥΑΥΞΑ - ΨΥ1, (12) ΑΥΞΕΠΘ - ΨΥ1, (13) ΑΥΧΥΥΟ - ΨΥ1, 

(14) ΑΥΠΩ - ΨΥ1, και (15) ΑΥΥΑ - ΨΥ1. 

3.4.17  Χϊροι καταςκευισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ 

Χτο ςχεδιαςμό τθσ τροποποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ περιλαμβάνονται και 2 προςωρινοί 

χϊροι παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ ςτισ περιοχζσ Πθλιά και Χπθλιά. Ψο ςυνολικό 

εμβαδόν αυτϊν των χϊρων κα είναι 8 ςτρ. (διαςτάςεων 100 m x 40 m). Αναλυτικι 

περιγραφι επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. Χτο 

ίδιο Υαράρτθμα επιςυνάπτεται ςχζδιο που απεικονίηει ςε τριςδιάςτατθ μορφι τον χϊρο 

παραγωγισ ςκυροδζματοσ, ςχζδια ςχετικά με το ςιλό και τεχνικι περιγραφι του 

θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ. 

3.4.18  Χϊροσ απόκεςθσ του εξοπλιςμοφ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία 
των ανεμογεννθτριϊν 

Σ Σίκοσ καταςκευισ ανεμογεννθτριϊν ENERCON, από τον οποίο ο Φορζασ του Ζργου κα 

προμθκευτεί τισ ανεμογεννιτριεσ τφπου Enercon E-70/2,3MW, ζχει γνωςτοποιιςει τθν 

πικανι μελλοντικι ανάγκθ για εξεφρεςθ χϊρου απόκεςθσ του εξοπλιςμοφ. Σ χϊροσ 
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αυτόσ προβλζπεται να ζχει ςυνολικό εμβαδόν περίπου 20 ςτρ. Θ οριςτικι επιλογι του 

πικανοφ/-ϊν χϊρου/-ων ςτθν περιοχι κα γίνει κατόπιν κοινισ ςυνεννόθςθσ του Φορζα 

του Ζργου με τον Σίκο καταςκευισ ανεμογεννθτριϊν, αφοφ γίνουν γνωςτζσ όλεσ οι 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί ο χϊροσ αυτόσ. 

Δεδομζνων των παραπάνω θ τελικι επιλογι του χϊρου και θ περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςι του κα γίνει μετά από υποβολι και αξιολόγθςθ Ψεχνικισ Υεριβαλλοντικισ 

Πελζτθσ (ΨΕΥΕΠ) ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι (βλ. Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2). Χτθν εν 

λόγω ΨΕΥΕΠ κα αναλυκοφν οι τυχόν μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ που κα πρζπει να 

γίνουν ςτον χϊρο των 20 ςτρ. (π.χ κακαριςμόσ ζκταςθσ, εξομάλυνςθ εδάφουσ, πικανι 

διάςτρωςθ με κραυςτό υλικό και κατόπιν ςυμπφκνωςθ, κ.ά). 

Θ ωσ άνω απαίτθςθ εξεφρεςθσ χϊρου απόκεςθσ του εξοπλιςμοφ δεν ςυγκαταλζγεται 

αμιγϊσ ςτθν τροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ. Ωςτόςο, αναφζρεται ςτθν παροφςα μελζτθ 

περιβάλλοντοσ για τουσ εξισ δφο λόγουσ: 

 για τθν πλθρότθτα τθσ παροφςασ μελζτθσ, και 

 για να υπάρξει ρθτι πρόβλεψθ ςτθν ΑΕΥΣ του ζργου που κα εκδοκεί τθσ 

δυνατότθτασ υποβολισ και ζγκριςθσ ΨΕΥΕΠ (βλ. Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2). 

3.4.19  Τποςτακμοί Ανφψωςθσ Σάςθσ (30/150 kV) 

Αν και για τουσ Ωποςτακμοφσ Ανφψωςθσ Ψάςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται κάποιεσ 

τροποποιιςεισ, εντοφτοισ για λόγουσ πλθρότθτασ περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα 

μελζτθ περιβάλλοντοσ. Αναλυτικά ςτοιχεία για τουσ Ω/Χ Ανφψωςθσ Ψάςθσ 30/150 kV 

επιςυνάπτονται ςτο Υαράρτθμα II τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. 

3.4.20  ΚΤΣ Παλλινθσ 

Αν και για το ΞΩΨ Υαλλινθσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται κάποιεσ τροποποιιςεισ, εντοφτοισ 

για λόγουσ πλθρότθτασ περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα μελζτθ περιβάλλοντοσ. Κα 

μποροφςε μόνον να υπενκυμιςτεί ςε αυτό το ςθμείο θ ανάγκθ κοπισ οριςμζνων 

δζντρων που εντοπίηονται εντόσ των ορίων του ΞΩΨ Υαλλινθσ και θ οποία είχε εγκρικεί 

από τθν αρχικι ΑΕΥΣ του ζργου 203611/21.09.2011. Αναλυτικά ςτοιχεία και απόςπαςμα 

χάρτθ ςτο οποίο αποτυπϊνεται θ εν λόγω δενδρϊδθσ βλάςτθςθ επιςυνάπτονται ςτο 

Υαράρτθμα III τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. 

3.5 Ιςοηφγιο χωματιςμϊν 

3.5.1 Οδικό Δίκτυο Πρόςβαςθσ 

Για τθ διάνοιξθ του οδικοφ δικτφου πρόςβαςθσ ςυνολικοφ μικουσ 52,22 km κα 

προκφψουν Εκςκαφζσ: 312.376 m3, Επιχϊςεισ: 188.521 m3 οπότε και το ιςοηφγιο 

χωματιςμϊν κα διαμορφωκεί ςτα 123.855 m3. 
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Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι 130.000 m3 από τισ εκςκαφζσ είναι υλικά κατάλλθλα για 

παραγωγι αδρανϊν και κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ οδοςτρωςίασ και 

ςκυροδζτθςθσ των ζργων. 

Σι ςυνολικζσ ανάγκεσ υλικοφ οδοςτρωςίασ για τθν επίςτρωςθ των νζων δρόμων και τθ 

βελτίωςθ τθσ βατότθτασ των υφιςτάμενων, ανζρχονται ςε 82.500 m3. Εκτιμάται ότι για 

τθν επίςτρωςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των 73 ανεμογεννθτριϊν κα απαιτθκοφν 

επιπλζον 27.000 m3 υλικοφ οδοςτρωςίασ κακϊσ επίςθσ και 20.000 m3 αδρανϊν για τθν 

παραγωγι ςκυροδζματοσ. 

Θ ςυνολικι ανάγκθ κραυςτοφ υλικοφ ςφμφωνα με τα παραπάνω ανζρχονται ςε 129.500 

m3. 

Ψα κατάλλθλα για κραφςθ αςβεςτολικικά υλικά ςφμφωνα με τθ γεωλογικι ζρευνα 

ανζρχονται ςε 130.000 m3 και εντοπίηονται ςτο πάρκο Υλάτανοσ, ςτο πρϊτο χιλιόμετρο 

του νζου δρόμου ανόδου ςτο πάρκο Ξεραςιά, ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ διαδρομισ S-X 

ςτθ κζςθ Πφτικασ και ςτο πάρκο Ανατολι. 

Ψα δοκίμια που πάρκθκαν από τισ κζςεισ αυτζσ ιταν όμοια μακροςκοπικά και επιλζχτθκε 

για ζλεγχο αντοχισ μθτρικοφ πετρϊματοσ το δοκίμιο από τθ κζςθ Πφτικασ. 

Επιςυνάπτονται ςτο Υαράρτθμα ΛΧ τα αποτελζςματα των δοκιμϊν ςφμφωνα με τα οποία 

μπορεί να παραχκεί άριςτο υλικό (80 Megapascal), ακόμθ και για τισ ανάγκεσ 

παραγωγισ αδρανϊν ςκυροδζματοσ. 

Επίςθσ κα πρζπει να αναφερκεί ότι 52.654 m3 κα απαιτθκοφν για τθν αποκατάςταςθ 

των υφιςτάμενων οδϊν που κακίςτανται περιττζσ λόγω των προτεινόμενων ζργων 

οδοποιίασ και εςτιάηονται ςτισ περιοχζσ του ανατολικοφ άκρου του ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ, τθσ 

διαδρομισ ERS και VLZZ’-Ω/Χ Αμυγδαλζασ. 

3.5.2 Δίκτυο πρόςβαςθσ πυλϊνων ΓΤΣ 

Για τθ διάνοιξθ των τρακτερόδρομων πρόςβαςθσ ςτουσ 70 πυλϊνεσ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 

kV ςυνολικοφ μικουσ 26,7 km κα προκφψουν Εκςκαφζσ: 207.284 m3, Επιχϊςεισ: 121.616 

m3 οπότε και το ιςοηφγιο χωματιςμϊν κα διαμορφωκεί ςτα 85.668 m3. 

3.5.3 Προςαρμογζσ εςωτερικισ οδοποιίασ 

ΑΣΡΘΕ 
ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘ ΑΕΡΟ(m3) ΡΑΟΝ ΑΙΤΘΜΑ(m3) 

Εκςκαφζσ Επιχϊςεισ Διαφορά Εκςκαφζσ Επιχϊςεισ Διαφορά 

ΑΡΑΨΣΟΘ 42.607 42.608 -1 63.236 7.591 55.645 

ΞΑΚΑΦΑ 70.182 70.188 -6 76.269 13.869 62.401 

ΞΕΦΑΧΛΑ 44.063 44.064 -1 99.116 23.018 76.098 

ΠΘΟΛΑ 1.472 1.473 -1 2.150 9.729 -7.580 

ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ 35.953 27.363 8.590 51.519 24.446 27.072 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ 18.895 18.896 -1 31.033 17.468 13.565 

ΥΟΑΨΑΡΣΧ 26.132 26.204 -72 63.769 5.025 58.745 

ΧΥΘΟΛΑ 32.037 32.032 5 70.992 33.356 37.636 
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ΣΥΝΟΛΟ 271.341 262.828 8.513 458.084 134.502 323.581 

3.5.4 Εναζρια Γραμμι Τψθλισ Σάςθσ 150 kV και Τ ανφψωςθσ 30/150 kV ςτθν 
Εφβοια/ Προςαιγιάλωςθ τθσ Γραμμισ Τψθλισ Σάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια / 
Τπόγεια Γραμμι Τψθλισ Σάςθσ 150 kV ςτθν Αττικι / Πλατείεσ 
Ανεμογεννθτριϊν και Οικίςκων Ελζγχου / Γιπεδα Μόνιμων Ανεμολογικϊν 
Ιςτϊν / Γιπεδα υγκροτιματοσ Παραςκευισ κυροδζματοσ / Σάφροι 
Καλωδίων ΜΣ εκτόσ Οδοποιίασ 

H εκτίμθςθ του ιςοηυγίου καταςκευισ των εν λόγω ζργων παρουςιάηεται ακολοφκωσ, 

προερχόμενθ από τισ εργαςίεσ καταςκευισ των πλατειϊν των ανεμογεννθτριϊν: 

Εκςκαφζσ: 337.135 m3, Επιχϊςεισ: 198.982 m3, οπότε και το ιςοηφγιο χωματιςμϊν κα 

διαμορφωκεί ςτα 138.153 m3. 

H καταςκευι των λοιπϊν ζργων κα εκτελεςτεί με πρόςφορο τεχνικό τρόπο που οδθγεί 

ςτον μθδενιςμό των χωματιςμϊν. 

3.5.5 υνολικό Ιςοηφγιο Χωματιςμϊν 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ςυνολικά προκφπτει ο κάτωκι πίνακασ με το τελικό 

ιςοηφγιο χωματιςμϊν: 

Πίνακασ 16: υνολικό Ιςοηφγιο Χωματιςμών των 8 ΑΠΗΕ και των ςυνοδών ζργων αυτών. 

Τμιμα 
ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘ ΑΕΡΟ(m3) ΡΑΟΝ ΑΙΤΘΜΑ(m3) 

Διαφορά Εκςκαφζσ 

Εςωτερικι οδοποιία 8.513 323.581 

Σδοποιία Υρόςβαςθσ - 123.855 

Σδοποιία ΓΩΨ - 85.668 

Οοιπά Ζργα - 138.153 

Κραφςθ - 130.000 

Αποκατάςταςθ - 52.654 

ΣΥΝΟΛΟ 8.513 488.603 

Από τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα προκφπτει περίςςεια υλικϊν τθσ τάξθσ των 

488.603 m3. 

Για τα ανωτζρω υλικά κα πραγματοποιθκεί διάκεςθ ςε κατάλλθλα επιλεγμζνουσ χϊρουσ 

και μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ που κα εξαςφαλιςτεί με τθν υποβολι και 

αξιολόγθςθ Ψεχνικισ Υεριβαλλοντικισ Πελζτθσ (ΨΕΥΕΠ) ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι (βλ. 

Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2) . 

Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα αναφορά για ΨΕΥΕΠ γίνεται ςτο πλαίςιο των διατάξεων 

του Ρ.4014/2011 (ΦΕΞ 209 Α’), ςφμφωνα με τισ οποίεσ για να υποβλθκεί και εγκρικεί 

ΨΕΥΕΠ (βλ. Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2) κα πρζπει να υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ ςτθν 

ΑΕΥΣ του ζργου. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
79 

3.6 Ηϊνθ κατάλθψθσ ζργων επί των οποίων απαιτείται ζκδοςθ Ζγκριςθσ 
Επζμβαςθσ επί δαςικισ ζκταςθσ 

Θ παροφςα μελζτθ περιβάλλοντοσ και θ Απόφαςθ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων που 

κα εκδοκεί μετά τθν ζγκριςι τθσ αφοροφν και καλφπτουν απολφτωσ, πζραν του ζργου 

αυτοφ κακ’ εαυτοφ και όλεσ τισ ηϊνεσ κατάλθψθσ αυτοφ, δθλαδι τισ κζςεισ 

εγκατάςταςθσ των Α/Γ και των οικίςκων ελζγχου,  τισ οδοφσ (οδοποιία πρόςβαςθσ, 

εςωτερικι οδοποιία και τρακτερόδρομοι πρόςβαςθσ ςε πυλϊνεσ ΩΨ και μόνιμουσ 

ανεμολογικοφσ ιςτοφσ), τα γιπεδα ςυγκροτιματοσ παραςκευισ ςκυροδζματοσ, τουσ 

μόνιμουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ και τθν ηϊνθ κατάλθψθσ του ζργου τθσ διαςφνδεςθσ 

(εναζρια γραμμι ΩΨ/πυλϊνεσ, ΩΧ 30/150 kV και Ψερματικόσ Χτακμόσ, επεμβάςεισ ςτο 

ΞΩΨ Υαλλινθσ, τάφροι καλωδίων ΠΨ εκτόσ όδευςθσ οδοποιίασ).  

Χτο ςφνολο τουσ οι ηϊνεσ κατάλθψθσ του ζργου εκτείνονται επί δαςικϊν εκτάςεων όπωσ 

προκφπτει από τισ αντίςτοιχεσ Υράξεισ Χαρακτθριςμοφ, που αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια. 

Για τισ ωσ άνω ηϊνεσ κατάλθψθσ, εγκρίνεται από περιβαλλοντικισ πλευράσ μζςω τθσ 

ζγκριςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, θ ζκδοςθ ΑΕΥΣ που ενςωματϊνει ςφμφωνα με το 

Άρκρο 12 του Ρ. 4014/2011 τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ επί δαςικϊν εκτάςεων. Χτθ ςυνζχεια 

οι δαςικζσ Ωπθρεςίεσ κα προχωριςουν ςτθν ζγκριςθ των μελετϊν δαςικισ οδοποιίασ, τισ 

οποίεσ ζχει λάβει υπόψθ θ παροφςα μελζτθ περιβάλλοντοσ και οι οποίεσ 

ςυνυποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι, εν ςυνεχεία δε κα προχωριςουν ςτον 

υπολογιςμό ανταλλάγματοσ χριςθσ και ςτθ ςφνταξθ και ςυνυπογραφι των 

πρωτοκόλλων εγκατάςταςθσ.  

Σι δαςικζσ εκτάςεισ για τισ οποίεσ εγκρίνεται από περιβαλλοντικισ πλευράσ θ επζμβαςθ 

ωσ άνω ζχουν ςυγκεντρωτικά ωσ εξισ:       

1) Για τουσ ΑΧΥΘΕ: Υρόκειται για ςυνολικά 73 ανεμογεννιτριεσ. Για κάκε μια κα 

απαιτθκεί ζκταςθ 2,416 ςτρζμματα, ιτοι 176,4 ςτρζμματα ςυνολικά ζναντι 79 αρχικϊσ 

εγκεκριμζνων πλατειϊν διαςτάςεων 50 mx 50 m, δθλαδι 197,5 ςτρζμματα. (Παρόλο που 

ζχουν ιδθ εγκρικεί ωσ ζκταςθ, οι αλλαγζσ των κζςεων των πλατειϊν τριϊν (3) 

ανεμογεννθτριϊν των αιολικϊν ςτακμϊν «Ανατολι», «Κεραςιά» και «Παλιόπυργοσ» 

εντόσ των εγκεκριμζνων πολυγϊνων, κακϊσ και οι λοιπζσ μικροαλλαγζσ ςτισ κζςεισ των 

ανεμογεννθτριϊν και ο επαναςχεδιαςμόσ των πλατειϊν ανζγερςισ των απαιτεί τθν 

τροποποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ζκταςθσ οφτωσ ϊςτε να αντιςτοιχεί με τον τελικό 

ςχεδιαςμό). 

2) Για τουσ οικίςκουσ ελζγχου (Σ.Ε.): Υρόκειται για ςυνολικά οκτϊ (8) οικίςκουσ ελζγχου 

ζνα για κάκε αιολικό ςτακμό. Για κάκε ζνα από τουσ εν λόγω οικίςκουσ ελζγχου κα 

απαιτθκεί ζκταςθ 4 ςτρεμμάτων. Επομζνωσ ςυνολικά κα απαιτθκεί ζκταςθ 8 x 4 

ςτρζμματα = 32 ςτρζμματα ι 32.000 τ.μ. (Ζχουν εγκρικεί ωσ ζκταςθ, αλλάηει μόνο θ 

κζςθ τθσ πλατείασ του οικίςκου ελζγχου του αιολικοφ πάρκου «Παλιόπυργοσ»). 

3) Για τθν οδοποιία πρόςβαςθσ: Υρόκειται για τθ διάνοιξθ νζασ οδοποιίασ και για τθ 

διαπλάτυνςθ υφιςτάμενθσ για τθν ςφνδεςθ των οχτϊ αιολικϊν πάρκων μεταξφ τουσ. Ψο 
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ςυνολικό μικοσ νζασ οδοποιίασ πρόςβαςθσ ανζρχεται ςτα 52.095 m και το ςυνολικό 

εμβαδόν επζμβαςθσ ςε  275.508 m2 ι 275,51 ςτρζμματα περίπου. (Δεν ζχουν εγκρικεί 

με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ εκτάςεισ επζμβαςθσ για τθν οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ οχτϊ 

αιολικοφσ ςτακμοφσ. Αιτοφνται με τθν παροφςα ΜΠΕ τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΠΟ ζκταςθ 

όπωσ εμφαίνεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα υπ’ αρικ. (2) ΚΑ-ΠΡ-Σ1). 

4) Για τθν εςωτερικι οδοποιία: Για τα 8 Αιολικά Υάρκα, είχε εγκρικεί με τθν υπ’ αρικ. 

οικ. 203611/21.09.2011 ΑΕΥΣ ωσ τροποποιθκείςα ιςχφει, ςυνολικό μικοσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ 34,55 km. Ζπειτα από τον επαναςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ 

ςφμφωνα με τισ τελικζσ κζςεισ των Α/Γ και των πλατειϊν ανζγερςισ τουσ, τθν προςκικθ 

των κλάδων προσ τουσ μόνιμουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ, κακϊσ και τισ υποδείξεισ των 

δαςικϊν υπθρεςιϊν το ςφνολο τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ ζχει μικοσ 34,19 km. Πε τισ 

προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ, θ ςυνολικι επιφάνεια επζμβαςθσ για τθν εςωτερικι 

οδοποιία διαμορφϊνεται ςε 346,74 ςτρζμματα. (Ζχει εγκρικεί με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ 

εμβαδόν 172,74 ςτρεμμάτων για τθ διάνοιξθ εςωτερικισ οδοποιίασ, ενϊ με τθν παροφςα 

ΜΠΕ τροποποίθςθσ θ επιφάνεια επζμβαςθσ αυξάνεται κατά 172,6 ςτρ. επιφάνειασ 

επζμβαςθσ όπωσ εμφαίνεται ςτα υπ’ αρικ. (11) ΑΠΑΠΚΑ - ΣΠ1, (12) ΑΠΚΕΜΘ - ΣΠ1, (13) 

ΑΠΠΠΛ - ΣΠ1, (14) ΑΠΜΤ - ΣΠ1, (15) ΑΠΠΑ - ΣΠ1 τοπογραφικά διαγράμματα). 

5) Για τουσ δφο νότιουσ υποςτακμοφσ (ο τρίτοσ αναπτφςςεται ςε μθ δαςικι ζκταςθ): 

Χυγκεκριμζνα για τον υποςτακμό 2 ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV «Αντιά» δεν κα 

απαιτθκεί ζκδοςθ ζγκριςθσ επζμβαςθσ επί εκτάςεωσ 18 ςτρεμμάτων, ενϊ για τον 

υποςτακμό 3 «Υλατανιςτόσ» κα απαιτθκεί ζγκριςθ επζμβαςθσ επί εκτάςεωσ 20 

ςτρεμμάτων περίπου. Χυνολικά κα απαιτθκεί θ ζκδοςθ ζγκριςθσ επί ςυνολικισ ζκταςθσ 

19.810 m2 ι 19,8 ςτρεμμάτων (Ζχει εγκρικεί θ εν λόγω ζκταςθ και δεν επζρχεται καμία 

αλλαγι ςτθ κζςθ και το εμβαδόν του Τποςτακμοφ «Πλατανιςτόσ»). 

6) Για τον τερματικό ςτακμό: Υρόκειται για το ςθμείο υπογειοποίθςθσ πριν τθν 

προςαιγιάλωςθ ςτθ βραχϊδθ πλευρά τθσ κζςθσ Πποφροσ ςτθν Ξαρυςτία. Σ εν λόγω 

υποςτακμόσ αναπτφςςεται εντόσ ιδιωτικισ ζκταςθσ 2.753 m2 ι 2,75 ςτρεμμάτων. (Ζχει 

εγκρικεί ζκταςθ 2,54 ςτρεμμάτων ςε διαφορετικι κζςθ ςε ςχζςθ με τθ νζα προτεινόμενθ 

αλλά ςτθν ίδια ευρφτερθ περιοχι). Θ νζα κζςθ που αιτείται με τθν παροφςα ΠΥΕ 

τροποποίθςθσ εμφαίνεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα υπ’ αρικ. (16) ΠΥ-ΨΧ-Ψ1. 

7) Για τθν εναζρια Γ.Ω.Ψ. 150 kV: Υρόκειται για τθν γραμμισ υψθλισ τάςθσ διαςφνδεςθσ 

των οκτϊ υπό εξζταςθ αιολικϊν πάρκων ςτο Ρ. Εφβοιασ μικουσ 23,3 χιλιομζτρων 

περίπου θ οποία ξεκινά από τον υποςτακμό 1, «Αμυγδαλζα», πλθςίον του ομϊνυμου 

δθμοτικοφ διαμερίςματοσ, και καταλιγει ςτθ κζςθ «Πποφροσ» ςτο νοτιότερο άκρο τθσ 

νιςου, με κατεφκυνςθ βορρά – νότου. Ψο εμβαδόν επζμβαςθσ ορίηεται από τθ ηϊνθ 

κατάλθψθσ πλάτουσ 40m τθσ Γραμμισ Πεταφοράσ ΩΨ (20m από κάκε πλευρά του άξονα 

τθσ Γραμμισ). Ψο εμβαδόν επζμβαςθσ διαμορφϊνεται ςε 922,4 ςτρζμματα. 

Ψο εμβαδόν που πραγματικά κα χρθςιμοποιθκεί αφορά μόνο ςτισ βάςεισ των πυλϊνων 

και είναι 70 x 1,044 = 73,1 ςτρζμματα, ενϊ ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηϊνθ κατάλθψθσ καμία 
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καταςτροφι δαςικισ βλάςτθςθσ δεν πρόκειται να γίνει (θ υπόλοιπθ ηϊνθ κατάλθψθσ 

εκτόσ των βάςεων των πυλϊνων - δθλ. 849,3 ςτρ. - αφορά ζγκριςθ επζμβαςθσ κακαρά 

διοικθτικοφ χαρακτιρα). 

(Ζχει εγκρικεί με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ ςυνολικι ζκταςθ 72 ςτρεμμάτων για τθν 

εγκατάςταςθ 80 πυλϊνων ςε ελαφρϊσ διαφορετικζσ ςτθν πλειοψθφία τουσ κζςεισ από 

τισ νζεσ προτεινόμενεσ. Ο νζοσ ςχεδιαςμόσ και οι αντίςτοιχεσ επιφάνειεσ κατά κζςθ και 

εμβαδόν αιτοφνται με τθν παροφςα ΜΠΕ τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΠΟ και εμφαίνονται ςτο 

τοπογραφικό διάγραμμα υπ’ αρικ. (4) ΚΑ - ΓΤΣ - Σ1). 

8) Για τθν επζμβαςθ ςτο ΞΩΨ Υαλλινθσ τθσ ΔΕΘ: Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ 

των μονοπολικϊν υπόγειων καλωδίων ιςχφοσ ςτουσ τριπλοφσ τριφαςικοφσ ηυγοφσ 150 kV 

του ΞΩΨ Υαλλινθσ (150/400 kV), απαιτείται θ επζκταςθ του. Χτθν κζςθ επζκταςθσ 

υπάρχουν ςιμερα κάποια δζνδρα, τα οποία είναι απαραίτθτο να αφαιρεκοφν. Θ 

επζκταςθ ςυνιςτάται ςτθν προςκικθ μίασ πφλθσ για τθν ςφνδεςθ των θλεκτρικϊν 

αγωγϊν που φκάνουν ςτθν Υαλλινθ ςτθν πλευρά των 150 kV του ΞΩΨ, των διατάξεων 

αντιςτάκμιςθσ κακϊσ και ςτθν εγκατάςταςθ όλου του απαιτοφμενου διακοπτικοφ και 

μετρθτικοφ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ επζμβαςθ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ τάξεωσ των 5.000 τ.μ. (5 ςτρεμμάτων), 

πρόκειται να λάβει χϊρα ςτθν δυτικι πλευρά του ΞΩΨ Υαλλινθσ πλθςίον τθσ 

υφιςτάμενθσ περίφραξθσ του, θ οποία τον διαχωρίηει από τισ γειτονικζσ κατοικίεσ. (Θ εν 

λόγω ζκταςθ είναι ιδθ εγκεκριμζνθ με τθν υπ’ αρικ. οικ. 203611/21.09.2011 ΑΕΠΟ όπωσ 

τροποποιθκείςα ιςχφει. Επιςθμαίνουμε ότι ο ακριβισ ςχεδιαςμόσ ζχει εγκρικεί με τθν 

υπ’ αρικ. οικ. 170735/30.09.2013 Απόφαςθ τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΠΟ και τα ςυνοδεφοντα 

ςε αυτιν ςχζδια και τεφχθ). 

9) Για τθ τάφρο καλωδίων μζςθσ τάςθσ εκτόσ όδευςθσ οδοποιίασ: Για τθ διαςφνδεςθ των 

Α/Γ των υπό μελζτθ αιολικϊν πάρκων και τθν ςφνδεςθ τουσ με τον εκάςτοτε οικίςκο 

ελζγχου προβλζπεται ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ - κυρίωσ λόγω του απότομου ανάγλυφου 

– θ διάνοιξθ τάφρου για τθν διζλευςθ των καλωδίων μζςθσ τάςθσ εκτόσ τθσ όδευςθσ τθσ 

προβλεπόμενθσ οδοποιίασ. Ψο ςυνολικό μικοσ τθσ τάφρου εκτόσ οδοποιίασ και για τα 

οκτϊ αιολικά πάρκα ανζρχεται ςτα 7.264 m και το ςυνολικό εμβαδόν επζμβαςθσ ςε 

7.264 μζτρα x 2= 14.527 τ.μ. ι 14,53 ςτρζμματα (Ζχει εγκρικεί με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ 

ςυνολικό εμβαδόν επζμβαςθσ 15,81 ςτρεμμάτων). Σα παραπάνω εμφαίνονται ςτα 

τοπογραφικά διαγράμματα υπ’ αρικ. (11) ΑΠΑΠΚΑ - ΣΠ1, (12) ΑΠΚΕΜΘ - ΣΠ1, (14) ΑΠΜΤ 

- ΣΠ1 και (15) ΑΠΠΑ - ΣΠ1). 

10) Για τουσ μόνιμουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ: Για τθν μζτρθςθ του αιολικοφ δυναμικοφ 

τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ των αιολικϊν πάρκων προβλζπεται θ εγκατάςταςθ οχτϊ (8) 

μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν. Ψο ςυνολικό εμβαδόν χριςθσ για αυτοφσ είναι 4 x 778 m2 

+ 4 x915 m2. Χυνολικά κα απαιτθκοφν 6,77 ςτρζμματα χριςθσ και 9,8 ςτρζμματα 

επζμβαςθσ. (Δεν ζχουν εγκρικεί με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ εκτάςεισ για εγκατάςταςθ 
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μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν και ςτο ςφνολό τουσ αιτοφνται με τθν παροφςα ΜΠΕ 

τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΠΟ). 

11) Για τουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ ΩΨ: 

Από τουσ 74 πυλϊνεσ που κα εγκαταςτακοφν προβλζπεται θ διάνοιξθ δρόμων 

πρόςβαςθσ για τουσ 70 εξ αυτϊν οι οποίοι ζχουν ςυνολικό μικοσ 26,7 km. Ψο ωφζλιμο 

πλάτοσ τουσ είναι 4 m. Θ ςυνολικι επιφάνεια επζμβαςθσ είναι 264.817 τ.μ. ι  264,82 

ςτρζμματα και περιλαμβάνει και τα εμβαδά επζμβαςθσ των πυλϊνων τθσ ΓΩΨ. 

(Δεν ζχουν εγκρικεί με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ εκτάςεισ για τθ διάνοιξθ δρόμων πρόςβαςθσ 

ςε πυλϊνεσ ΤΣ και αιτοφνται ςτο ςφνολό τουσ με τθν παροφςα ΜΠΕ τροποποίθςθσ τθσ 

ΑΕΠΟ). 

12) Για τα γιπεδα ςυγκροτιματοσ παραςκευισ ςκυροδζματοσ: Κα εγκαταςτακοφν δφο 

(2) πλατείεσ ςτακμϊν Ετοίμου Χκυροδζματοσ ςυνολικοφ εμβαδοφ επζμβαςθσ 4 ςτρ. x 2 = 

8 ςτρεμμάτων. (Δεν ζχουν εγκρικεί με τθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ εκτάςεισ για εγκατάςταςθ 

ςυγκροτθμάτων παραςκευισ ςκυροδζματοσ και αιτοφνται με τθν παροφςα ΜΠΕ 

τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΠΟ). 

Χυνολικά λοιπόν με τθν ζγκριςθ τθσ παροφςθσ μελζτθσ και τθν ζκδοςθ τθσ Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Ε.Υ.Σ.) εγκρίνεται από περιβαλλοντικισ πλευράσ, θ επζμβαςθ 

επί δαςικϊν ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία εκτάςεων, ςυνολικοφ εμβαδοφ 2.047.217 

m2 ι 2.047 ςτρεμμάτων ωσ άνω, από τα οποία περίπου τα 1.198 ςτρζμματα αφοροφν ςε 

πραγματικζσ επεμβάςεισ με τα υπόλοιπα να είναι κακαρά διοικθτικοφ χαρακτιρα, με τθν 

υποχρζωςθ τιρθςθσ των όρων και των περιοριςμϊν τθσ Ε.Υ.Σ.  

Εξυπακοφεται ότι το ωσ άνω εφροσ τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ, δεν ταυτίηεται κακόλου με τθν 

προσ εκχζρςωςθ ζκταςθ αλλά απαιτείται θ ζκδοςθ ζγκριςθσ επζμβαςθσ επ’ αυτϊν για 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν απόκτθςθ ιςοδφναμου τίτλου γθσ π.χ. όπωσ 

προαναφζραμε για τθν εναζρια Γραμμι Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV, απαιτείται μεν θ ζγκριςθ 

επζμβαςθσ επί εκτάςεωσ 922,4 ςτρεμμάτων, αλλά κα εκχερςωκοφν μόνο οι κζςεισ των 

βάςεων των πυλϊνων, δθλαδι 70 πυλϊνεσ x 1.044 m2 = 73.080 m2. 

Θ πλιρθσ και ακριβισ ανάπτυξθ των ωσ άνω εκτάςεων (ηϊνεσ κατάλθψθσ) επί των 

οποίων εγκρίνεται από περιβαλλοντικισ πλευράσ θ ζκδοςθ εγκρίςεων επζμβαςθσ 

αναλφεται ςτθν ςυνζχεια. 
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Είδοσ Επζμβαςθσ 
Αιτοφμενθ Επιφάνεια *ςτρ.+ 

Επζμβαςθ Χριςθ 
Ρρόςκετθ 

Χριςθ 
Αποκατάςταςθ Επζμβαςθ Διοικθτικοφ Χαρακτιρα 

Ανεμογεννιτριεσ 201,4 176,4 - - - 

Εςωτερικι Σδοποιία 346,7 20- 34,1 112,7 - 

Σδοποιία Υρόςβαςθσ 275,5 304,8 105,0 170,5 - 

Σδοποιία ΓΩΨ 264,8 11- 70,2 84,5 - 

Ψάφροι ΠΨ εκτόσ οδοποιίασ 14,5 14,5 - - - 

Σικίςκοι Ελζγχου 32,0 32,0 - - - 

Γιπεδα μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν 9,8 6,8 - - - 

Γιπεδα Χυγκροτιματοσ Υαραγωγισ Χκυροδζματοσ 8,0 8,0 - - - 

Εναζρια Γραμμι Ωψθλισ Ψάςθσ (Υυλϊνεσ ΩΨ) - (*) 73,1 - - 849,3 

Ω/Χ και Ψερματικόσ Χτακμόσ 40,1 40,1 - - - 

Επεμβάςεισ ςτο ΞΩΨ Υαλλινθσ 5,0 5,0 - - - 

ΧΩΡΣΟΣ 1.197,9 970,7 209,3 367,7 849,3 

(*) Ψο εμβαδόν επζμβαςθσ των πυλϊνων τθσ εναζριασ ΓΩΨ ζχει ενςωματωκεί ςτθν οδοποιία ΓΩΨ. 
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4. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Ψο επιςτθμονικό πεδίο τθσ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ, παραδοςιακά είναι 

ςυνυφαςμζνο, κατά το μεγαλφτερο του μζροσ, με τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των 

επιπτϊςεων από ζργα. Χτο πλαίςιο αυτό, οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ενόσ ζργου, 

παρότι ςυχνά χαρακτθρίηονται από ςθμαντικό εφροσ, μποροφν να ζχουν μια επαρκϊσ 

ςυγκεκριμζνθ μορφι, θ οποία δικαιολογεί τθ ςυνικθ ονομαςία τουσ ωσ «εναλλακτικζσ 

λφςεισ». Χτθν πράξθ, ςυχνά πρόκειται για εναλλακτικοφσ ςχεδιαςμοφσ, ςτουσ οποίουσ 

είναι γνωςτά όλα τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του ζργου. Ψο εφροσ των 

εναλλακτικϊν λφςεων είναι αυτό που επιτρζπει τθ ςυγκριτικι τουσ αξιολόγθςθ με απτά 

κριτιρια. Θ δε διαδικαςία διαμόρφωςθσ και ςφγκριςθσ των εναλλακτικϊν λφςεων 

ολοκλθρϊνεται ςε ζνα ςτάδιο. 

Ψο υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο αναφζρει διακριτά τθν υποχρζωςθ εντοπιςμοφ, 

περιγραφισ και αξιολόγθςθσ των λογικϊν εναλλακτικϊν λφςεων. Σι λεγόμενεσ 

εναλλακτικζσ λφςεισ κα πρζπει να δίνουν τθν ευχζρεια ςτο κοινό και ςτισ αρχζσ να 

ςχθματίηουν μια ακριβι εικόνα γιατί οι εναλλακτικζσ λφςεισ που δεν επελζχκθςαν δεν 

κεωροφνται ωσ θ βζλτιςτθ επιλογι. Πεταξφ των εναλλακτικϊν λφςεων εξετάηεται και θ 

εναλλακτικι δυνατότθτα τθσ μθδενικισ λφςθσ (do-nothing case ι zero solution). 

Αξίηει να αναφερκεί ότι πζραν τθσ επιχειρθςιακισ φφςεωσ αξιολόγθςθ των 

εναλλακτικϊν λφςεων κα πρζπει να πραγματοποιείται, εφόςον είναι εφικτό, και 

αξιολόγθςθ με περιβαλλοντικά κριτιρια, τα οποία αφοροφν ςτθν ςυμμόρφωςθ ι μθ 

κάκε εναλλακτικισ λφςθσ με το κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 

ςτο βακμό ςυμμόρφωςθσ με τισ δεςμεφςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

και ςτισ χωρικζσ προτεραιότθτεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Πε τον τρόπο αυτό, 

εντοπίηεται θ εναλλακτικι λφςθ που ςυνδυάηει το βζλτιςτο επιχειρθςιακό αποτζλεςμα 

με τισ υψθλότερεσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ. 

Χτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν εξετάηονται οι εξισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ: θ 

μθδενικι λφςθ (do-nothing case ι zero solution) που ςυνεπάγεται τθν διατιρθςθ του 

ςχεδιαςμοφ τθσ Επζνδυςθσ ωσ αδειοδοτικθκε, και οι εναλλακτικζσ λφςεισ που 

εξετάςτθκαν ωσ προσ τθ κζςθ, το μζγεκοσ, το ςχεδιαςμό, τθν παραγωγικι διαδικαςία, 

κακϊσ και τθν διαδικαςία καταςκευισ του τροποποιθμζνου ζργου. 

4.1 Μθδενικι λφςθ 

Χτο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ εξετάςτθκε εναλλακτικά 

και θ περίπτωςθ τθσ «μθδενικισ λφςθσ», υπό τθν ζννοια τθσ μθ τροποποίθςθσ τθσ 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνθσ Επζνδυςθσ. Χτθ διεκνι βιβλιογραφία το ςενάριο αυτό 

αναφζρεται ωσ «do-nothing case» ι «zero solution» και εξετάηεται ςτο πλαίςιο τθσ 

αδειοδότθςθσ ζργων. 
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Ξατά τθ «μθδενικι λφςθ» υιοκετείται το ςενάριο τθσ διατιρθςθσ του ςχεδιαςμοφ τθσ 

Επζνδυςθσ ωσ αδειοδοτικθκε (βλ.  Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων του 

Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ 

Υεριβάλλοντοσ, Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, Α.Υ. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΛ, Α.Υ. οικ. 201744/ 

ΑΔΑ: Β4ΚΦ0-ΧΣΩ, Α.Υ. οικ. 170735/ ΑΔΑ: ΒΟΕΗ0-Κ9Δ, Α.Υ. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΛΕΟ0-60Χ). 

Χτθν περίπτωςθ αυτι είναι προφανζσ ότι μία τζτοιου τφπου λφςθ (μθδενικι) ιςοδυναμεί 

με τθν μθ λειτουργικι καταςκευι τόςο του κυρίωσ ζργου, όςο και των ςυνοδϊν 

υποςτθρικτικϊν, γεγονόσ που με τθν ςειρά του κα ιςοδυναμεί με απϊλεια παραγόμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ/ φιλικζσ πθγζσ (βλ. αιολικό δυναμικό).  

Θ προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (ΑΥΕ) αποτελεί κεντρικό πυρινα τθσ 

ενεργειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ και τθσ χϊρασ, όπου μαηί με τισ δράςεισ Εξοικονόμθςθσ 

Ενζργειασ (ΕΕ) κα ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του παγκόςμιου περιβαλλοντικοφ 

προβλιματοσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ωπενκυμίηεται ότι οι εκνικοί ςτόχοι για τισ Α.Υ.Ε., 

με βάςθ και τθν Σδθγία 2009/28/ΕΞ (ΕΕL, 140/2009), κακορίηονται μζχρι το ζτοσ 2020 ωσ 

εξισ: 

 Χυμμετοχι τθσ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν ακακάριςτθ τελικι 

κατανάλωςθ ενζργειασ ςε ποςοςτό 20%. 

 Χυμμετοχι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν ακακάριςτθ 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 40%. 

 Χυμμετοχι τθσ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν τελικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ για κζρμανςθ και ψφξθ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 20%. 

 Χυμμετοχι τθσ ενζργειασ που παράγεται από Α.Υ.Ε. ςτθν τελικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10%. 

Επίςθσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι: 

 Θ αιολικι ενζργεια είναι θ ςθμαντικότερθ ίςωσ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ και ωσ 

τζτοια πρζπει να αντιμετωπίηεται. 

 Από τθν υπό εξζταςθ επζνδυςθ προβλζπεται θ απόςβεςθ ζκλυςθσ ~198.800 tn 

περίπου CO2 (*Σ υπολογιςμόσ βαςίςτθκε ςτο γεγονόσ ότι μια ανεμογεννιτρια 

ονομαςτικισ ιςχφοσ 2,3 MW εξοικονομεί περίπου 2.600 tn CO2). 

 Θ αιολικι ενζργεια δθμιουργεί περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με ζνα 

ςυμβατικό ςτακμό παραγωγισ ενζργειασ. 

 Εάν υπολογιςτεί ςτισ ςυμβατικζσ πθγζσ ενζργειασ το λεγόμενο «εξωτερικό κόςτοσ» 

που πλθρϊνουμε ζμμεςα όλοι οι πολίτεσ π.χ. ρφπανςθ, υποβάκμιςθ του 

περιβάλλοντοσ, κλιματικζσ αλλαγζσ, επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, θ αιολικι 

ενζργεια είναι θ φκθνότερθ ενζργεια. 

Χτο πλαίςιο λοιπόν των παραπάνω κακίςταται ςαφζσ πωσ θ διατιρθςθ του ςχεδιαςμοφ 

τθσ Επζνδυςθσ ωσ ζχει μζχρι ςιμερα, που εναλλακτικά αντιπροςωπεφεται από τθ 

μθδενικι λφςθ, είναι θ πλζον επιηιμια για τθ χϊρα (από απόψεωσ αναπτυξιακισ και 

οικονομικισ), για τον ενεργειακό τομζα (από απόψεωσ μθ παραγωγισ θλεκτρικισ 
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ενζργειασ από ΑΥΕ), για τουσ φυςικοφσ πόρουσ (από απόψεωσ μθ αξιοποίθςθσ των 

ανανεϊςιμων φυςικϊν πόρων όπωσ είναι ο αζρασ αλλά και εξάντλθςθσ των μθ 

ανανεϊςιμων φυςικϊν πόρων όπωσ είναι ο λιγνίτθσ), αλλά και για το περιβάλλον (από 

απόψεωσ τθσ διόγκωςθσ παγκόςμιων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων όπωσ είναι θ 

κλιματικι αλλαγι και από απόψεωσ ματαίωςθσ τθσ μείωςθσ παραγωγισ των ρυπογόνων 

λιγνιτικϊν μονάδων τθσ ΔΕΘ, με τθ ςυνακόλουκθ διατιρθςθ των εκπομπϊν 

αιωροφμενθσ τζφρασ, καταλοίπων αερίου και λοιπϊν αερίων ρυπαντϊν ςτα ςθμερινά 

επίπεδα).    

Υζραν των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςτισ ςυνιςτϊςεσ που περιγράφθςαν ανωτζρω θ 

υιοκζτθςθ τθσ «μθδενικισ λφςθσ» κα δράςει αρνθτικά και ςτθν τοπικι κοινωνία και ςτα 

ειςοδιματα των κατοίκων, μιασ και θ καταςκευι και θ λειτουργία τθσ Επζνδυςθσ κα 

ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία άμεςων και ζμμεςων κζςεων εργαςίασ και ειςοδιματοσ. 

Επίςθσ κα ςθμαίνει και απϊλεια ςθμαντικότατων εςόδων και προσ τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ από τθν ειςφορά των πωλιςεων θλεκτρικισ ενζργειασ που προβλζπει θ 

νομοκεςία, κακϊσ και των εκπτϊςεων ςτουσ λογαριαςμοφσ ρεφματοσ των νοικοκυριϊν 

των περιοχϊν που εγκακίςταται το ζργο και θ διαςυνδετικι του γραμμι. 

Ψζλοσ, ςε αυτό το ςθμείο ςθμειϊνεται πωσ το ςφνολο τθσ επζνδυςθσ πρόκειται να 

υλοποιθκεί ςε περιοχι οριηόμενθ ωσ Υεριοχι Αιολικισ Υροτεραιότθτασ (ΥΑΥ) ςφμφωνα 

με το ΞΩΑ 49828 (ΦΕΞ 2464/Β/03.12.2008) «Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ 

ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ». Ωσ ΥΑΥ ορίηονται οι 

περιοχζσ τθσ θπειρωτικισ χϊρασ που διακζτουν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα για τθν 

εγκατάςταςθ αιολικϊν ςτακμϊν ενϊ ταυτόχρονα προςφζρονται από απόψεωσ 

επίτευξθσ των χωροταξικϊν ςτόχων δίοτι ςυγκεντρϊνουν τθ μεγαλφτερθ ηιτθςθ. Χτισ εν 

λόγω περιοχζσ εκτιμάται επίςθσ θ μζγιςτθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ αιολικϊν 

εγκαταςτάςεων (φζρουςα ικανότθτα), κριτιριο που ζχει εξεταςτεί και ικανοποιείται από 

τθν εξεταηόμενθ επζνδυςθ. 

Πε βάςθ λοιπόν τα κριτιρια που αναπτφχκθςαν παραπάνω αναφζρεται εδϊ πωσ το 

ςενάριο τθσ «μθδενικισ λφςθσ» απορρίπτεται και θ προςπάκεια κινείται ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ τροποποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ τθσ Επζνδυςθσ και ςτθν ςυνεπακόλουκθ 

αξιοποίθςθ των πολλαπλϊν ωφελειϊν του ςε παγκόςμιο/ ευρωπαϊκό/εκνικό επίπεδο.  

4.2 Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν κζςθ 

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν κζςθ των ανεμογεννθτριϊν 

Θ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε αφοροφςε ςτθν διατιρθςθ των 79 

ανεμογεννθτριϊν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τθν αρχικι 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ τθσ. Θ λφςθ αυτι όμωσ 

περιορίςτθκε για γεωλογικοφσ και γεωμορφολογικοφσ λόγουσ, αφοφ ακόμα και μικρζσ 

μετακινιςεισ τθσ τάξεωσ των λίγων μζτρων όπωσ αυτζσ που εφαρμόςτθκαν μποροφν να 
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επιφζρουν δυςανάλογα μεγάλεσ μειϊςεισ ςτισ απαιτοφμενεσ επεμβάςεισ ςτο 

περιβάλλον (εκςκαφζσ, ιςοηφγιο χωματιςμϊν). 

Επιπλζον, με βάςει πρόςφατα ανεμολογικά δεδομζνα καταδείχκθκε ότι οι κζςεισ των 6 

Α/Γ που αποτελοφν τον νότιο κλάδο του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ (Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14) 

ςτθν αρχικϊσ υποβλθκείςα ΠΥΕ δεν ζχουν κατάλλθλα χαρακτθριςτικά για τθ 

χωροκζτθςθ Α/Γ. 

Ζτςι ωσ προτεινόμενθ λφςθ των κζςεων των ανεμογεννθτριϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ είναι θ μείωςθ του αρικμοφ των Α/Γ του ΑΧΥΘΕ 

ΞΑΚΑΦΑ από 14 ςε 8 και επομζνωσ τθσ ιςχφοσ του ΑΧΥΘΕ από 32,2 MW ςε 18,4 MW, και 

κατ’ επζκταςθ θ μείωςθ τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ τθσ Επζνδυςθσ ςε 167,9 MW (73 Α/Γ). Σι 

υπόλοιπεσ κζςεισ των Α/Γ προςαρμόηονται με πολφ μικρζσ μετακινιςεισ και εντόσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ πλατείασ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ανωτζρω. 

Διευκρινίηεται ότι θ επιλογι των κζςεων των ανεμογεννθτριϊν αφορά κατά κφριο λόγο 

ςε ορεινζσ εκτάςεισ (κορυφογραμμζσ) ςτισ οποίεσ και εντοπίηεται το αιολικό δυναμικό – 

αναγκαία λειτουργικι παράμετροσ για ζργα τζτοιασ φφςεωσ. Για τθν επιλογι των 

κορυφογραμμϊν εξετάςτθκαν οι λοιπζσ αιτιςεισ που ζγιναν από άλλουσ επενδυτζσ ςτθν 

περιοχι, ο χαρακτιρασ των δαςικϊν εκτάςεων, κακϊσ και θ ελαχιςτοποίθςθ των 

παρεμβάςεων ςε τζτοιου είδουσ εκτάςεισ. Ειδικά για τισ δαςικζσ εκτάςεισ, και όπωσ 

προκφπτει από τισ Υράξεισ Χαρακτθριςμοφ, οι επιλεγμζνεσ κζςεισ εγκατάςταςθσ των Α/Γ 

είναι κατϊτερου δαςικοφ ενδιαφζροντοσ. Ωσ εκ τοφτου, οι παρεμβάςεισ διατθροφνται 

ςτον ελάχιςτο δυνατό βακμό. 

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν κζςθ των οικίςκων ελζγχου 

Θ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε αφοροφςε ςτθν διατιρθςθ των 8 οικίςκων ελζγχου 

ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τθν αρχικι περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ τθσ. Θ λφςθ αυτι όμωσ περιορίςτθκε για 

γεωλογικοφσ και γεωμορφολογικοφσ λόγουσ. 

Ζτςι ωσ προτεινόμενθ λφςθ των κζςεων των ανεμογεννθτριϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ μελζτθσ περιβάλλοντοσ είναι θ διατιρθςθ των 7 οικίςκων ελζγχου ςτισ 

αρχικζσ τουσ κζςεισ και θ μετατόπιςθ μόνο 1. Σ ςυγκεκριμζνοσ οικίςκοσ ελζγχου αφορά 

ςτον ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣ και παρουςιάηεται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο γενικισ διατάξεωσ 

υπ’ αρικ. (15) ΑΥΑΥΞΑ – ΨΥ1 (ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ). Σι υπόλοιποι 7 διατθροφνται ςτισ ίδιεσ 

κζςεισ, όπωσ είχαν αδειοδοτθκεί. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω δεν προκφπτει καμία ουςιϊδθσ διαφοροποίθςθ ωσ 

προσ τα οφζλθ ςτο περιβάλλον μεταξφ τθσ εναλλακτικισ λφςθσ και τθσ προτεινόμενθσ, 

μιασ και θ μετακίνθςθ 1 μόνο οικίςκου ελζγχου είναι επουςιϊδθσ παρζμβαςθ. 
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√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν οδοποιία πρόςβαςθσ 

Σι εναλλακτικζσ λφςεισ που εξετάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ επιλογισ των δρόμων 

πρόςβαςθσ κατά τον ςχεδιαςμό τθσ τροποποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ παρουςιάηονται 

κατωτζρω:  

 Διαδρομι G-T-B’ (βλ. ςχζδιο υπ’ αρικμ. (1) ΞΑ-ΓΔ-Ψ1): Ψο αρχικό τμιμα τθσ διαδρομισ 

αυτισ που είναι μια νζα διάνοιξθ μικουσ 3 χλμ., από το ορειβατικό καταφφγιο του όρουσ 

Τχθ μζχρι τον επαρχιακό δρόμο Ξαρφςτου – Δθμοςάρθ απεδείχκθ μια δφςκολθ 

διαδρομι που απαιτοφςε τθν καταςκευι οκτϊ ελιγμϊν ςε πολφ απότομο ανάγλυφο 

εδάφουσ και επιπλζον διερχόταν μζςα από δάςοσ με καςτανιζσ, με ςυνεπακόλουκο τουσ 

πολλοφσ εκβραχιςμοφσ και τθν κοπι δζντρων (βλ. G-B’ διαδρομι ςτο ςχζδιο υπ’ αρικμ. 

(2) ΞΑ-ΥΦ-Ψ1). Ξατόπιν τοφτου, μελετικθκε νζα τεταμζνθ χάραξθ μικουσ 2.760 μζτρων, 

που κινείται χωρίσ ελιγμοφσ ςτθ Δυτικι με κατά τόπουσ χαμθλι βλάςτθςθ πλευρά του 

όρουσ Τχθ και ςυναντά νωρίτερα τον προαναφερκζντα επαρχιακό δρόμο Ξαρφςτου – 

Δθμοςάρθ. Σ νζοσ αυτόσ δρόμοσ, είναι πλζον θ μόνθ δυνατότθτα διάβαςθσ του ορεινοφ 

όγκου του όρουσ Τχθ για τθν προςπζλαςθ τθσ κοινισ ειςόδου των ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ και 

ΥΟΑΨΑΡΣΧ (βλ. G-T-B’ διαδρομι ςτο ςχζδιο υπ’ αρικμ. (2) ΞΑ-ΥΦ-Ψ1) και για τθ 

μεταφορά τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από τουσ εν λόγω ΑΧΥΘΕ ςτον υποςτακμό 

«Υλατανιςτοφ». Θ προτεινόμενθ λφςθ φαίνεται να ζχει περιςςότερα περιβαλλοντικά 

οφζλθ αξιολογοφμενθ ωσ προσ τισ παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον τθσ περιοχισ (π.χ 

μικρότερο μικοσ χάραξθσ, αποφυγι παρεμβάςεων ςτο καςτανοδάςοσ τθσ περιοχισ, 

αποφυγι παρεμβάςεων πλθςίον του ορειβατικοφ καταφυγίου τθσ Τχθσ, 

ελαχιςτοποίθςθ, κατά το δυνατόν, των περαμβάςεων ςτο τοπίο, κ.λπ.). 

 Είςοδοσ ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ: Για τθν πρόςβαςθ του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ και, μζςω αυτοφ, 

ΥΟΑΨΑΡΣΧ, μελετικθκε εναλλακτικι νζα οδοποιία μζςω τθσ κορυφογραμμισ ςτθ κζςθ 

Ψςιγκακιά για τθν αποφυγι τθσ δφςκολθσ βελτίωςθσ του τμιματοσ Ψα-Β’. Θ λφςθ αυτι 

δεν προκρίκθκε τελικά για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: αφορά νζα οδοποιία ζνταντι 

βελτίωςθσ υφιςτάμενθσ οδοποιίασ ςτθν περίπτωςθ Ψ-Β’, ενϊ τμιματα αυτισ ενδζχετο να 

είναι ορατά από το φαράγγι του Δθμοςάρθ. 

 Διαδρομι D-P-U (βλ. ςχζδιο υπ’ αρικμ. (1) ΞΑ-ΓΔ-Ψ1): Για τθν προςπζλαςθ του ΑΧΥΘΕ 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ, μετά τθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου τμιματοσ D-P μικουσ 6χλμ περίπου,  

θ διαδρομι ειςζρχεται ςτο εν λειτουργία πάρκο του Σμίλου ΦΣΞΑΧ και παρουςιάηει 

πολλοφσ ελιγμοφσ και απότομεσ κατά μικοσ κλίςεισ.  

Για τθ βελτίωςθ του τμιματοσ αυτοφ απαιτοφνται παραλλαγζσ ςυνολικοφ μικουσ 1.600 

μζτρων. Επιπλζον διαπιςτϊκθκε ότι γίνονται εργαςίεσ υπογειοποίθςθσ του εναερίου 

δικτφου μεταφοράσ, πράγμα που κακιςτά αδφνατθ τθν πραγματοποίθςθ χωματουργικϊν 

εργαςιϊν για τθ βελτίωςθ του τμιματοσ.  

Πε τθν προτεινόμενθ νζα διαδρομι P-U αποφεφγονται όλεσ οι παραπάνω δυςκολίεσ και 

απαιτείται νζα διάνοιξθ μικουσ 800 μζτρων περίπου ςτθν αρχι του τμιματοσ ςε περιοχι 

χωρίσ βλάςτθςθ με ομαλό ανάγλυφο και με ιςοηφγιο χωματιςμϊν.  
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Ψο υπόλοιπο τμιμα τθσ διαδρομισ κινείται ςε υφιςτάμενο δρόμο με μικρζσ βελτιϊςεισ 

μζχρι να ςυναντιςει τον επαρχιακό δρόμο Ξαρφςτου  - Αμυγδαλιάσ. 

 Ψμιμα S-X (βλ. ςχζδιο υπ’ αρικμ. (1) ΞΑ-ΓΔ-Ψ1): Για τθ βελτίωςθ αυτοφ του τμιματοσ 

(βλ. S-X διαδρομι με κίτρινθ διαγράμμιςθ ςτο ςχζδιο υπ’ αρικμ. (2) ΞΑ-ΥΦ-Ψ1) 

απαιτοφνται πάνω από 100.000 m3 εκςκαφζσ. Επιπλζον, θ διαδρομι περνά μζςα από 

δάςοσ και απαιτείται κοπι πολλϊν δζντρων. Διαςταυρϊνεται επίςθσ με πάρα πολλά 

ρζματα (27 τεχνικά) και τα υπόγεια νερά είναι εμφανι ςτο κατάςτρωμα. Ψα παραπάνω 

κακιςτοφν τθ βελτίωςθ απαγορευτικι. 

Πε τθν προτεινόμενθ νζα διαδρομι (βλ. S-X διαδρομι με κόκκινθ διαγράμμιςθ ςτο 

ςχζδιο υπ’ αρικμ. (1) ΞΑ-ΓΔ-Ψ1) ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ κορυφογραμμισ Πφτικασ, 

αποφεφγονται όλεσ οι παραπάνω δυςκολίεσ και απαιτείται νζα διάνοιξθ ςε περιοχι 

χωρίσ καμία βλάςτθςθ. Θ προτεινόμενθ λφςθ φαίνεται να ζχει περιςςότερα 

περιβαλλοντικά οφζλθ αξιολογοφμενθ ωσ προσ τισ παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον τθσ 

περιοχισ. 

Για τθν καταςκευι του απαιτοφνται εκςκαφζσ βράχου που παράγουν υλικά κατάλλθλα 

για παραγωγι αδρανϊν ςκυροδζματοσ και οδοςτρωςίασ. Βάςει τθσ γεωλογικισ μελζτθσ, 

τα πετρϊματα του Πφτικα είναι αςβεςτολικικά και τα προϊόντα εκςκαφϊν προτείνεται 

να χρθςιμοποιθκοφν μετά από κραφςθ για τισ ανάγκεσ των ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ, ΞΑΚΑΦΑ, 

ΑΡΑΨΣΟΘ. 

Αξίηει να αναφερκεί ςυνολικά για τα παραπάνω ότι οι εναλλακτικζσ λφςεισ που 

εξετάςτθκαν για τισ διαδρομζσ (Διαδρομι G-T-B’, Διαδρομι D-P-U, Ψμιμα S-X) 

παρουςιάηουν μεγαλφτερο εφροσ παρεμβάςεων (π.χ κοπι δζντρων, εκβραχιςμοφσ, 

παρεμβάςεισ ςε ρζματα, κ.λπ.) και ςυνεπϊσ μικρότερα περιβαλλοντικά οφζλθ. Θ τελικι 

επιλογι των προτεινόμενων διαδρομϊν ςυνεπάγεται καλφτερθ προςαρμογι ςτο 

ανάγλυφο τθσ περιοχισ, λιγότερα τεχνικά ζργα και ελάχιςτεσ παρεμβάςεισ ςτθν 

βλάςτθςθ. Ωσ εκ τοφτου, οι προτεινόμενοι οδοί πρόςβαςθσ παρουςιάηουν ςυγκριτικά 

καλφτερο περιβαλλοντικό ιςοηφγιο ςυγκρινόμενοι με τισ εναλλακτικζσ λφςεισ που 

απορρίφκθκαν. 

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν εςωτερικι οδοποιία 

Θ εςωτερικι οδοποιία, πζραν των διαφόρων γεωλογικϊν και γεωμορφολογικϊν 

περιοριςτικϊν παραγόντων, εξαρτάται κφρια και από τισ τελικζσ κζςεισ των 

ανεμογεννθτριϊν. Χυνεπϊσ ωσ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε και απορρίφκθκε ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ ωσ αυτόσ υφίςτατο (ςυνολικό μικοσ 34,55 km) με τθν περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ των 79 ανεμογεννθτριϊν. 

Σ προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ περιλαμβάνει τθν προςαρμογι 

τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ ςτθν μείωςθ των Α/Γ ςτον ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ από 14 ςε 8 (και 

κατ’ επζκταςθ των Α/Γ τθσ ςυνολικισ Επζνδυςθσ από 79 ςε 73) και ςτισ 
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μικρομετακινιςεισ τθσ πλειονότθτα των Α/Γ τθσ Επζνδυςθσ εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ 

πλατείασ. 

Αξίηει να αναφερκεί εδϊ το παρόν τεφχοσ τθσ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει τον 

οριςτικό ςχεδιαςμό τθσ Επζνδυςθσ. Θ εςωτερικι οδοποιία που παρουςιάηεται είναι θ 

οριςτικι, όπωσ αυτι ζχει προκφψει και με νεότερα δεδομζνα που ζλαβε γνϊςθ ο 

Φορζασ του Ζργου μετά τθν ζγκριςθ τθσ αρχικισ ΑΕΥΣ. Ωσ εκ τοφτου, οι λφςεισ που 

παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενο τεφχοσ τροποποίθςθσ κεωροφνται πλζον εναλλακτικζσ 

και απορρίπτονται και για περιβαλλοντικοφσ λόγουσ (π.χ ςε οριςμζνα αιολικά πάρκα 

μικρζσ μετατοπίςεισ των ιχνϊν τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ ςε οριςμζνα ςθμεία απζφεραν 

ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτισ εκςκαφζσ και ςτο ιςοηφγιο χωματιςμϊν). Για λόγουσ αποφυγισ 

επαναλιψεων ςχετικά ςυνοπτικά ςτοιχεία αυτϊν των εναλλακτικϊν πλζον λφςεων 

παρουςιάηονται ςτισ Ενότθτεσ 3.4.4.1 ζωσ και 3.4.4.8 τθσ παροφςασ Πελζτθσ 

Υεριβάλλοντοσ.  

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ ΥΤ 

Θ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε ωσ προσ τουσ δρόμουσ αφοροφςε αφενόσ ςτθν 

αξιολόγθςθ των διαφόρων εναλλακτικϊν διαδρομϊν και αφετζρου τα γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά ι άλλωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των οδϊν πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ 

των πυλϊνων. 

Άποψθ των εναλλακτικϊν διαδρομϊν που αξιολογικθκαν και απορρίφκθκαν 

παρουςιάηεται ςτο υπ’ αρικμ. ςχζδιο (17) ΞΑ-ΥΦ-Ε1.  

Τςον αφορά ςτα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά ι άλλωσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οδϊν πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ των πυλϊνων/ ανεμολογικϊν ιςτϊν εξετάςτθκε 

εναλλακτικά θ καταςκευι οδϊν πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ με προδιαγραφζσ 

τρακτερόδρομων. Θ λφςθ αυτι προτάκθκε αρχικά για το ςφνολο του μικουσ τθσ 

οδοποιίασ, και ζπειτα για τμιματα αυτοφ με γνϊμονα πάντα τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

επεμβάςεων. Ϊςτερα από ςυνεννόθςθ με τισ δαςικζσ αρχζσ θ λφςθ αυτι δεν προκρίκθκε 

για διοικθτικοφσ λόγουσ, και αποφαςίςτθκε θ διάνοιξθ δαςικϊν δρόμων Γ’ Ξατθγορίασ 

με το ελάχιςτο δυνατόν  πλάτοσ δρόμων 4 m ςτισ ευκυγραμμίεσ αντί των κατά μζγιςτο 

επιτρεπόμενων 5 m. 

Θ προτεινόμενθ λφςθ που αφορά ςε διάνοιξθ δαςικϊν οδϊν Γ’ Ξατθγορίασ πλάτουσ 4 m 

ςτισ ευκυγραμμίεσ επιλζχκθκε οφτωσ ϊςτε να προκφπτει το μικρότερο δυνατόν εφροσ 

παρεμβάςεων με προφανι ςυνεπαγόμενα περιβαλλοντικά οφζλθ.  

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν όδευςθ τθσ Γραμμισ Υψθλισ Τάςθσ (εναζρια ςτθν 
Εφβοια) 

Ωσ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε για τθ ΓΩΨ ιταν θ διατιρθςθ τθσ όδευςισ τθσ, 

όπωσ αυτι αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά και βαςίςτθκε μετζπειτα και θ ζκδοςθ τθσ 

Άδειασ Εγκατάςταςθσ τθσ Επζνδυςθσ. Θ λφςθ όμωσ αυτι μετά από τροποποιιςεισ των 

Σριςτικϊν Τρων Χφνδεςθσ και νζα αυτοψία από τον ΑΔΠΘΕ υιοκετικθκε μεν ςτθν 
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πλειονότθτα του αδειοδοτθμζνου ςχεδιαςμοφ τθσ, αλλά τροποποιικθκε εν μζρει ςε 

κάποια μικρά τμιματά τθσ. Θ χάραξθ τθσ όδευςθσ αλλάηει ελάχιςτα όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχζδιο (3) ΞΑ – ΘΔ –Χ1. Σι ςθμαντικότερεσ διαφορζσ τθσ όδευςθσ εντοπίηονται ςτθν 

περιοχι του νοτίου τμιματοσ του πολυγϊνου του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, ςτα δυτικά του 

ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ, κακϊσ και ςτο ςθμείο απόλθξισ τθσ και υπογειοποίθςθσ ςτθ κζςθ 

ΧΥΘΟΛΑ ΠΥΣΩΦΣΩ. 

Επιπλζον, το μικοσ τθσ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV μειϊνεται, κυρίωσ λόγω τθσ 

κατάργθςθσ του κλάδου προσ τον υποςτακμό Αντιά που πλζον δεν κα καταςκευαςτεί και 

δευτερευόντωσ από μικροαλλαγζσ ςτθν όδευςι του, από 25,4 km ςε 23,3 km με 

ςυνεπακόλουκθ μείωςθ του αρικμοφ των πυλϊνων μειϊνεται από 86 ςε 74, από τουσ 

οποίουσ οι 70 βρίςκονται εκτόσ των υποςτακμϊν «Αμυγδαλζασ», «Υλατανιςτοφ» και του 

ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ ςτθ κζςθ «Πποφροσ». To εμβαδόν πλζον επζμβαςθσ 

διαμορφϊνεται ςε 922 ςτρ. αντί του εγκρικζντοσ εμβαδοφ επζμβαςθσ των 1.020 ςτρ.  

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω θ προτεινόμενθ λφςθ φαίνεται να παρουςιάηει 

μεγαλφτερα περιβαλλοντικά οφζλθ ζναντι τθσ εναλλακτικισ, μιασ και μειϊνεται το εφροσ 

των παρεμβάςεων που κα απαιτθκοφν (βλ. μείωςθ ςυνολικοφ μικουσ, μείωςθ αρικμοφ 

πυλϊνων, μείωςθ εμβαδοφ κατάλθψθσ). 

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν όδευςθ τθσ Γραμμισ Υψθλισ Τάςθσ (υπόγεια ςτθν 
Αττικι) 

Ωσ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε για τθ ΓΩΨ ςτθν Αττικι ιταν θ διατιρθςθ τθσ 

υπόγειασ όδευςισ τθσ, όπωσ αυτι αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά. Πετά από 

εκτενζςτερεσ ωςτόςο ζρευνεσ διαπιςτϊκθκε ότι οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ υπογείου 

καλωδίου ςτθ Οεωφόρο Παρακϊνοσ κα προκαλοφςαν ενδεχομζνωσ πικανζσ οχλιςεισ 

ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Πεταξφ άλλων θ όδευςθ του υπόγειου καλωδίου από 

τθν λεωφόρο Παρακϊνοσ κα είχε πολλζσ δυςκολίεσ, αφενόσ τεχνικζσ (π.χ πολλά 

υφιςτάμενα υπόγεια δίκτυα κατά μικοσ τθσ λεωφόρου) και αφετζρου λειτουργικζσ λόγω 

του ςθμαντικοφ εμπορικοφ και κυκλοφοριακοφ φόρτου (καταςτιματα, οχιματα, 

μαρακϊνιοσ, κ.τλ.). Ζτςι, θ λφςθ αυτι τροποποιικθκε ωσ προσ τθν όδευςι τθσ. 

Ξατόπιν αυτοφ αποφαςίςτθκε να τροποποιθκεί θ υπόγεια όδευςθ, ϊςτε να 

παρακάμπτεται θ Οεωφόροσ Παρακϊνοσ, χωρίσ βζβαια αλλαγι οφτε του ςθμείου 

προςαιγιάλωςθσ ςτθ Φαφινα, οφτε τθσ κατάλθξθσ τθσ Γραμμισ ςτο ΞΩΨ Υαλλινθσ. 

Ωσ προσ τα οφζλθ ςτο περιβάλλον δεν προκφπτει καμία ουςιϊδθσ διαφοροποίθςθ 

μεταξφ τθσ εναλλακτικισ λφςθσ και τθσ προτεινόμενθσ, μιασ και θ όδευςθ, 

πραγματοποιείται ςτο αςτικοποιθμζνο τοπίο τθσ Αττικισ. Ψα όποια κετικά οφζλθ τθσ 

προτεινόμενθσ λφςθσ εντοπίηονται κατά κφριο λόγο ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. 

√ Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τουσ χϊρουσ παραςκευισ ςκυροδζματοσ 

Θ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε για τθν χωροκζτθςθ των 2 προςωρινϊν 

παραςκευαςτθρίων ςκυροδζματοσ αφοροφςε ςτισ ευρφτερεσ περιοχζσ του οικιςμοφ του 
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Αγίου Δθμθτρίου και του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ. Θ λφςθ αυτι απορρίφκθκε ςτο πλαίςιο τθσ 

αρχισ τθσ πρόλθψθσ και δεδομζνθσ από τθν μια τθσ παρουςίασ οικιςμϊν όπωσ λ.χ ο 

Άγιοσ Δθμιτριοσ, θ Χχίηαλθ και θ Αμυγδαλζα, αλλά και τθσ χριςθσ των περιοχϊν αυτϊν 

από είδθ ορνικοπανίδασ όπωσ είναι ο Χπιηαετόσ. 

Χτθν τελικι προτεινόμενθ λφςθ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ των 2 προςωρινϊν 

παραςκευαςτθρίων ςκυροδζματοσ ςτισ περιοχζσ Πθλιά και Χπθλιά. Θ λφςθ αυτι 

παρουςιάηει ςαφϊσ περιςςότερα οφζλθ για το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, 

ςυγκρινόμενθ με τθν εναλλακτικι λφςθ που απορρίφκθκε. 

4.3 Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ το μζγεκοσ 

Σι εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ επζνδυςθσ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ 

με τον αρικμό των ανεμογεννθτριϊν που κα εγκαταςτακοφν και τθν ςυνολικι 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφ. Ψο μζγεκοσ του κυρίωσ ζργου ςυμπαραςφρει ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ και το μζγεκοσ των ςυνοδϊν υποςτθρικτικϊν ζργων (π.χ οδοποιία, οικίςκοι 

ελζγχου, δίκτυο μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, υποςτακμοί ανφψωςθσ τάςθσ, κ.λπ.).  

Ωπενκυμίηεται ότι εκτενισ αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν λφςεων για το μζγεκοσ τθσ 

επζνδυςθσ πραγματοποιικθκε και ςτο τεφχοσ τθσ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων που κατατζκθκε ςτο πλαίςιο τθσ αρχικισ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

τθσ Επζνδυςθσ. Θ πρϊτθ εναλλακτικι λφςθ που εξετάςτθκε και απορρίφκθκε αφοροφςε 

ςτθν αδειοδότθςθ 90 ανεμογεννθτριϊν. Θ δεφτερθ εναλλακτικι λφςθ που επίςθσ 

εξετάςτθκε και απορρίφκθκε αφοροφςε ςτθν αδειοδότθςθ 94 ανεμογεννθτριϊν. 

Ξατόπιν αυτϊν, και για λόγουσ περιβαλλοντικοφσ, προζκυψε θ λφςθ με τισ 79 

ανεμογεννιτριεσ.  

Χφμφωνα με τθν παροφςα Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ ο Φορζασ του Ζργου δεν προβαίνει ςε 

καμία αφξθςθ του κυρίωσ ζργου τθσ Επζνδυςθσ, αλλά αντικζτωσ μειϊνει τον αρικμό των 

Α/Γ ςε 73, λόγω τθσ μείωςθσ των Α/Γ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ από 14 ςε 8 (ιτοι μείωςθ κατά 

6 Α/Γ). Θ μείωςθ αυτι οφείλεται ςε πρόςφατα ανεμολογικά δεδομζνα, ςφμφωνα με τα 

οποία καταδείχκθκε ότι οι κζςεισ των 6 Α/Γ που αποτελοφν τον νότιο κλάδο του ΑΧΥΘΕ 

ΞΑΚΑΦΑ (Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14) ςτθν αρχικϊσ υποβλθκείςα ΠΥΕ δεν ζχουν 

κατάλλθλα χαρακτθριςτικά για τθ χωροκζτθςθ Α/Γ. 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι οι περιβαλλοντικοί λόγοι που τζκθκαν είτε από τουσ 

μελετθτζσ τθσ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, είτε από τισ Αρχζσ κατά τθν 

διαδικαςία των γνωμοδοτιςεων, είτε από τθν Αδειοδοτοφςα Αρχι (ΩΥΕΡ/ΔΛΥΑ) 

διατθροφνται με τον τελικό προτεινόμενο για τροποποίθςθ ςχεδιαςμό του κυρίωσ ζργου 

(73 Α/Γ, 167,9 MW). Θ μείωςθ αυτι φαίνεται να παρουςιάηει μεγαλφτερα 

περιβαλλοντικά οφζλθ ζναντι τθσ αδειοδοτθμζνθσ Επζνδυςθσ των 79 ανεμογεννθτριϊν, 

μιασ και ςυνεπάγεται μικρότερο εφροσ παρεμβάςεων. 

Αναφζρεται ωςτόςο ότι το μζγεκοσ των ςυνοδϊν υποςτθρικτικϊν ζργων, και ιδίωσ τθσ 

οδοποιίασ (πρόςβαςθσ και εςωτερικισ), ζχει μεταβλθκεί. Θ μεταβολι αυτι δεν 
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οφείλεται ςε επιλογι του Φορζα του Ζργου, αλλά ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ τθσ 

Επζνδυςθσ ςε δεδομζνα τα οποία δεν ιταν γνωςτά κατά το χρόνο αδειοδότθςθσ. 

Ενδεικτικά αναφζρεται θ αλλαγι τθσ όδευςθσ τθσ ΓΩΨ ςτθν Εφβοια και θ τελικι επιλογι 

των κζςεων των πυλϊνων από τον ΑΔΠΘΕ (μετά από νεότερθ αυτοψία και μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ ΑΕΥΣ), γεγονόσ που οδιγθςε ςτον ςχεδιαςμό νζων δρόμων για τθν 

πρόςβαςθ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Υαρόμοιασ φφςεωσ είναι και το παράδειγμα με 

τθν οριςτικοποίθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (μετά τθν ζκδοςθ τθσ ΑΕΥΣ) που 

πρζπει να πλθροί θ οδοποιία από τον Σίκο ENERCON. Χε κάκε περίπτωςθ κατζςτθ 

προςπάκεια θ προςαρμογι αυτι να είναι θ μικρότερθ δυνατι, όπου ιταν εφικτό. 

4.4 Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τον ςχεδιαςμό 

Δεν προκφπτουν εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τον ςχεδιαςμό του τροποποιθμζνου 

ζργου. Σ Φορζασ του Ζργου προχϊρθςε ςτθν προςαρμογι/ τροποποίθςθ τθσ 

Επζνδυςθσ, ςτθν βάςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με το κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, τισ δεςμεφςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τισ 

χωρικζσ προτεραιότθτεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

4.5 Εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν παραγωγικι διαδικαςία και τθν 

διαδικαςία καταςκευισ 

Δεν προκφπτουν εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ τθν παραγωγικι διαδικαςία και τθν 

διαδικαςία καταςκευισ του τροποποιθμζνου ζργου. Σ Φορζασ του Ζργου κα 

καταςκευάςει και κα λειτουργιςει το ςφνολο των 8 ΑΧΥΘΕ και των ςυνοδϊν 

υποςτθρικτικϊν ζργων ςτθν βάςθ των όρων και περιοριςμϊν που ζχουν τεκεί για τισ 

φάςεισ καταςκευισ και λειτουργίασ τθσ Επζνδυςθσ από τθν αρχικι ΑΕΥΣ (Α.Υ. οικ. 

203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΛ), τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ (Α.Υ. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΚΦ0-

ΧΣΩ, Α.Υ. οικ. 170735/ ΑΔΑ: ΒΟΕΗ0-Κ9Δ, Α.Υ. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΛΕΟ0-60Χ) και τθν νζα 

τροποποιθτικι ΑΕΥΣ για τθν οποία κατατίκεται αίτθμα με τθν παροφςα Πελζτθ 

Υεριβάλλοντοσ. 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΘΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Χτο παρόν κεφάλαιο εξετάηεται αν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο που 

διζπει τισ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ δόμθςθσ ςτθν περιοχι τθσ Επζνδυςθσ. Εξετάηεται 

επίςθσ θ ςχετικι ςυμβατότθτα. 

Τςον αφορά ςτισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ: 

√ Ωπάρχει ςυμβατότθτα με τισ ιςχφουςεσ χωροταξικζσ ρυκμίςεισ ςτθν περιοχι. Σι 

τροποποιιςεισ αυτζσ κακ’ αυτζσ είναι ςε πλιρθ ςυμβατότθτα με: 

 Ψο Υεριφερειακό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ. 

 Ψο υπό Αξιολόγθςθ, Ανακεϊρθςθ και Εξειδίκευςθ του Υεριφερειακό Υλαίςιο 

Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ 

[Χθμείωςθ: Αν και το υπό Αξιολόγθςθ, Ανακεϊρθςθ και Εξειδίκευςθ του 

Υεριφερειακό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ δεν ζχει ακόμθ κεςμικι υπόςταςθ, παραταφτα 

εξετάςτθκε θ ςυμβατότθτα τθσ Επζνδυςθσ με τισ γενικζσ κατευκφνςεισ. Ψθν 

παροφςα χρονικι ςτιγμι θ εν λόγω μελζτθ βρίςκεται ςτο Β2 Χτάδιο - το τελευταίο εκ 

των τεςςάρων ςταδίων εκπόνθςθσ τθσ εν λόγω μελζτθσ (Α1, Α2, Β1, Β2)+. 

 Ψο Ειδικό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 

Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ. 

Χχετικι ανάλυςθ πραγματοποιείται και ςτθν Ενότθτα 6.3.1, κακϊσ και ςτο Υαράρτθμα IV 

τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. 

√ Ωπάρχει ςυμβατότθτα με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ ρυκμίςεισ ςτθν περιοχι.  

√ Ωπάρχει ςυμβατότθτα με τα κεςμοκετθμζνα όρια των οικιςμϊν ςτθν περιοχι.  

√ Ωπάρχει ςυμβατότθτα με τισ προβλζψεισ για περιοχζσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 

προςτατευόμενων περιοχϊν του Ρ.3937/2011 (ΦΕΞ 60 Α’).  

√ Ωπάρχει ςυμβατότθτα με το ιςχφον κακεςτϊσ για τα δάςθ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ.  

√ Ωπάρχει ςυμβατότθτα με εγκαταςτάςεισ κοινωνικισ υποδομισ και κοινισ ωφζλειασ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ.  

Χυμπλθρωματικά με τα παραπάνω αναφζρεται πωσ από τθν αξιολόγθςθ των διακζςιμων 

δεδομζνων προκφπτουν τροποποιιςεισ - μετά τθν αρχικι περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

του ζργου (ζτοσ 2011) - ςε διατάξεισ που αφοροφν ςε κεςμοκετθμζνα όρια εκπομπϊν 

ρφπων ςτο ςφνολο των περιβαλλοντικϊν μζςων και παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν 

καταςκευι ι/ και λειτουργία του ζργου. Ειδικότερα, μεταβολζσ ζχουν υπάρξει ςτθν 

διαχείριςθ των αποβλιτων, ςτον Εκνικό Χχεδιαςμό Διαχείριςθσ των Αποβλιτων και 
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ςτουσ εκάςτοτε Υεριφερειακοφσ Χχεδιαςμοφσ Διαχείριςθσ των Αποβλιτων *βλ. Ρ. 

4042/2012 (ΦΕΞ 24 Α’) «Υοινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν 

Σδθγία 2008/99/ΕΞ − Υλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με 

τθν Σδθγία 2008/98/ΕΞ − Φφκμιςθ κεμάτων Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Ξλιματικισ Αλλαγισ»,  Ξ.Ω.Α. οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΞ 2706Β) «Ξφρωςθ του Εκνικοφ 

Χχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) και του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Χχεδίου Υρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων», Υ.Ω.Χ. 49/2015 (ΦΕΞ 174 Α’) «Ψροποποίθςθ και ζγκριςθ του 

Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε.Χ.Δ.Α.) και του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Χχεδίου 

Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με τθν 51373/4684/2015 κοινι 

απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και 

Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ρ. 4342/2015», κ.λπ.+. 

Σμοίωσ, μεταβολζσ ζχουν υπάρξει και ςτα κεςμοκετθμζνα όρια ποιότθτασ τθσ 

ατμόςφαιρασ (βλ. ΞΩΑ 14122/549/Ε13/2011, ΦΕΞ 488 Β’ / ΞΩΑ ΘΥ 22306/1075/Ε103, 

ΦΕΞ 920 Β’ / ΩΑ οικ. 70601/2013, ΦΕΞ 3272 Β’). 

Διευκρινίηεται ότι ςτθν φάςθ καταςκευισ και λειτουργίασ τθσ Επζνδυςθσ κα τθρθκοφν 

τα νζα όρια εκπομπϊν όπωσ αυτά ζχουν κεςμοκετθκεί και ιςχφουν. 

Ψζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ ΑΕΥΣ (ζτοσ 2011) ζχουν 

υπάρξει τροποποιιςεισ ςε κεςμοκετθμζνεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ και ζκδοςθ νεοτζρων. 

Ξατωτζρω παρατίκενται ςτοιχεία κφρια για τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που ςχετίηονται με 

τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ. Ειδικότερα: 

Υεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

Πεταβολζσ ζχουν υπάρξει ςτο κεςμικό πλαίςιο περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων 

και δραςτθριοτιτων. Χφνοψθ των κυριοτζρων νομοκετθμάτων ςχετικά με τθν 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ παρουςιάηεται κατωτζρω. Ειδικότερα: 

 Ρ. 4014/ 2011 (ΦΕΞ 209 Α’) «Υεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και 

δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Ωπουργείου 

Υεριβάλλοντοσ» 

 Ω.Α. Α.Υ.1958/2012 (ΦΕΞ 21 Β’) για τθν νζα κατάταξθ ζργων και δραςτθριοτιτων, 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ω.Α. 170225/2014 (ΦΕΞ 135 Β’) «Εξειδίκευςθ των περιεχομζνων των φακζλων 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Ξατθγορίασ Α’ τθσ 

απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ με αρ. 

1958/2012 (Β’ 21) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ρ. 4014/2011 (Α’ 209), 

κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ λεπτομζρειασ». 

 Ω.Α. 1649/45 (ΦΕΞ 45 Β’) «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν γνωμοδοτιςεων και τρόπου 

ενθμζρωςθσ του κοινοφ και ςυμμετοχισ του ενδιαφερόμενου κοινοφ ςτθ δθμόςια 

διαβοφλευςθ κατά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ 

Ξατθγορίασ Αϋ τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
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Ξλιματικισ Αλλαγισ υπ’ αρικμ. 1958/2012 (ΦΕΞ Αϋ 21), ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 19 παράγραφοσ 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΞ Αϋ 209), κακϊσ και κάκε άλλθσ 

ςχετικισ λεπτομζρειασ. 

 Ω.Α. 167563/2013 (ΦΕΞ 964 Β’) «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν και των ειδικότερων 

κριτθρίων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων των 

άρκρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ρ. 4014/2011, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 13 αυτοφ, των ειδικϊν εντφπων των ανωτζρω διαδικαςιϊν, κακϊσ και 

κάκε άλλου ςχετικοφ με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κζματοσ». 

 Ω.Α. 20741/2012 (ΦΕΞ 1565 Β’) «Ψροποποίθςθ τθσ 1958/13.01.2012 απόφαςθσ του 

Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ «Ξατάταξθ δθμόςιων 

και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ρ. 4014/21.09.2011 (Αϋ 209)» (Βϋ 21)». 

 Ω.Α. 48963/2012 (ΦΕΞ 2703 Β’) «Υροδιαγραφζσ περιεχομζνου Αποφάςεων Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Α.Ε.Υ.Σ.) για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Αϋ τθσ 

υπ’ αρικμ. 1958/13.01.2012 απόφαςθσ του Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Ξλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 21), όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 7 του Ρ. 

4014/2011 (Αϋ 209)». 

 Ω.Α. 15277/2012 (ΦΕΞ 1077 Β’) «Εξειδίκευςθ διαδικαςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ ςτισ 

Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων ι ςτισ Υρότυπεσ Υεριβαλλοντικζσ 

Δεςμεφςεισ τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ Δαςικισ Ρομοκεςίασ ζγκριςθσ 

επζμβαςθσ, για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγοριϊν Α και Β τθσ υπουργικισ 

απόφαςθσ με αρικμ. 1958/2012 (ΦΕΞ21/Βϋ/13.1.2012), ςφμφωνα με το άρκρο 12 

του Ρ. 4014/2011». 

 Ω.Α. 21697/2012 (ΦΕΞ 224 ΩΕΚΣΔΦΔ & ΕΔΨ) «Χυγκρότθςθ Ξεντρικοφ Χυμβουλίου 

Υεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΞΕΧΥΑ) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 

13 του Ρ. 4014/2011 (Αϋ209)». 

 Ω.Α. 21398/2012 (ΦΕΞ 1470 Β’) «Μδρυςθ και λειτουργία ειδικοφ δικτυακοφ τόπου για 

τθν ανάρτθςθ των αποφάςεων ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΥΣ), των 

αποφάςεων ανανζωςθσ ι τροποποίθςθσ ΑΕΥΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 19α του Ρ. 

4014/2011 (ΦΕΞ Α/209/2011)». 

Εκνικό Χφςτθμα Υροςτατευόμενων Υεριοχϊν 

Πεταβολζσ ζχουν, επίςθσ, υπάρξει και ςτο κεςμικό πλαίςιο που διζπει το εκνικό 

ςφςτθμα των προςτατευόμενων περιοχϊν. Ψο ίδιο ιςχφει και για δάςθ/ δαςικζσ εκτάςεισ 

που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ. Υρόςφατα (2016) ξεκίνθςε και 

διαδικαςία επικαιροποίθςθσ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ – ωςτόςο δεν γίνονται περαιτζρω 

αναφορζσ μιασ και είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ, χωρίσ να ζχει 

κεςμοκετθκεί και δθμοςιευτεί ςε ΦΕΞ κάτι νεότερο. 

Χφνοψθ των κυριότερων νομοκετθμάτων ςχετικά με τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

παρουςιάηεται κατωτζρω. Ειδικότερα: 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Y918%2bHHuh5k%3d&tabid=259&language=el-GR
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 Ρ. 3937/2011 (ΦΕΞ 60 Α’) «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».  

 Ω.Α. 40332/2014 (ΦΕΞ 2383 Β’) «Ζγκριςθ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα 

για τα ζτθ 2014 - 2029 και Χχεδίου Δράςθσ πενταετοφσ».  

 KYA Θ.Υ. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΞ 1890 Β’) «Ψροποποίθςθ τθσ αρικ. 29459/ 

1510/ 2005 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ “Ξακοριςμόσ εκνικϊν ανωτάτων ορίων 

εκπομπϊν για οριςμζνουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ…” (Βϋ992) και (Βϋ1131), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν αρικ. 14849/853/2008 ΞΩΑ (Βϋ645) και τθσ αρικ. 

33318/3028/1998 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ “Ξακοριςμόσ μζτρων και 

διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και 

τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ” (Βϋ1289), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 

14849/853/2008 ΞΩΑ (Βϋ645), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

2013/17/ΕΕ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Παΐου 2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ». 

 Ξ.Ω.Α. Θ.Υ. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΞ 415 Β’) «Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ 

υπ’ αρικ. 37338/1807/2010 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ “Ξακοριςμόσ μζτρων και 

διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και των 

οικοτόπων/ενδιαιτθμάτων τθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Σδθγία 79/409/ΕΣΞ....” (Βϋ 

1495), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 4 τθσ Σδθγίασ 79/409/ΕΣΞ “Για τθ διατιρθςθ των άγριων πτθνϊν” του 

Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου τθσ 2ασ Απριλίου 1979, όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν 

οδθγία 2009/147/ΕΞ». 

 Υ.Δ.229/2012 (ΦΕΞ 229 ΑΑΥ) «Ζγκριςθ καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων 

και κακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μικρϊν 

παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν». 

Θ μελετϊμενθ τροποποίθςθ είναι ςυμβατι με το ςφνολο των παραπάνω κανονιςτικϊν 

διατάξεων που παρουςιάςτθκαν. 
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6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.1 Μθ βιοτικά χαρακτθριςτικά 

6.1.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Χτθν Εφβοια λειτουργοφν 11 Πετεωρολογικοί και 9 Bροχομετρικοί Χτακμοί 

κατανεμθμζνοι ςτο νθςί. Από επεξεργαςία των δεδομζνων του Πετεωρολογικοφ 

Χτακμοφ Ξαρφςτου για τθν κλιματολογικι κατάςταςθ τθσ περιοχισ ιςχφουν τα κάτωκι. 

√ Βροχοπτϊςεισ ευρφτερθσ περιοχισ 

Σι βροχοπτϊςεισ είναι άμεςθ ςυνζπεια τθσ τοπογραφικισ διαμόρφωςθσ του νθςιοφ και 

των ανζμων που πνζουν από τθν περιοχι του ΒΑ Αιγαίου. Ψο μεγαλφτερο φψοσ βροχισ 

παρατθρείται ςτο ΒΑ τμιμα του νθςιοφ που δζχεται τουσ ΒΑ ανζμουσ και το μικρότερο 

ςτο Δ τμιμα κατά μικοσ του ςτενοφ του Ευρίπου. 

Χτθ νότια περιοχι όπου ανικει και θ ευρφτερθ περιοχι του φαραγγιοφ Δθμοςάρθ 

ςχθματίηονται πολλζσ μικρζσ λεκάνεσ απορροισ. Χφμφωνα με τον Σδθγό 

Ωδρομετεωρολογικισ Υρακτικισ του Υαγκόςμιου Πετεωρολογικοφ Σργανιςμοφ, δεν 

είναι δυνατι θ χάραξθ ιςοχετϊν καμπφλων. Από τισ παρατθριςεισ του Πετεωρολογικοφ 

Χτακμοφ Ξαρφςτου, φαίνεται ότι το ετιςιο φψοσ βροχισ κυμαίνεται μεταξφ 600 και 700 

mm. Χτον κάτωκι πίνακα δίνονται οι μζςεσ μθνιαίεσ και ετιςιεσ μετριςεισ βροχόπτωςθσ 

του εν λόγω Πετεωρολογικοφ Χτακμοφ. Ειδικότερα: 

Πίνακασ 17: Μζςεσ μθνιαίεσ & ετιςιεσ μετριςεισ βροχόπτωςθσ από τον Μ.. Καρφςτου. 

Μινασ Μ.Σ. Καρφςτου (ςε mm) 

Λανουάριοσ 134.30 

Φεβρουάριοσ 123.10 

Πάρτιοσ 107.30 

Απρίλιοσ 48.20 

Πάιοσ 11.70 

Λοφνιοσ 7.40 

Λοφλιοσ 3.90 

Αφγουςτοσ 1.70 

Χεπτζμβριοσ 10.10 

Σκτϊβριοσ 62.20 

Ροζμβριοσ 101.90 

Δεκζμβριοσ 146.00 

Σφνολο 757.80 

√ Ανάλυςθ μετεωρολογικϊν παραγόντων τθσ περιοχισ  

Σ πλθςιζςτεροσ Πετεωρολογικόσ Χτακμόσ (Π.Χ.) ςτο υπό εξζταςθ ζργο (περίπου 2,5 

km), και από τον οποίο μποροφμε να αντλιςουμε ςτοιχεία περί των κλιματολογικϊν 

ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ, ανικει ςτθν Εκνικι 
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Πετεωρολογικι Ωπθρεςία (Ε.Π.Ω.) και βρίςκεται ςτθν Ξάρυςτο, ςε υψόμετρο 10 m. 

Διακζτει μετριςεισ βροχόπτωςθσ, κερμοκραςίασ αζροσ, ςχετικισ υγραςίασ και νζφωςθσ. 

Υεριςςότερο αντιπροςωπευτικόσ λόγω γεωγραφικισ κζςθσ και απόςταςθσ από τθν 

περιοχι μελζτθσ είναι ο Π.Χ. τθσ Ξαρφςτου, ςφμφωνα με τισ μετριςεισ του οποίου το 

μζςο φψοσ βροχόπτωςθσ (με βάςθ μετριςεισ δεκαπζντε χρόνων) ανζρχεται ςε 758 mm, 

ενϊ θ αντίςτοιχθ κερμοκραςία ςε 17.96 οC. Χτον ορεινό όγκο τθσ Τχθσ με υψόμετρο 

κορυφισ 1.398 m αναμζνονται πολφ μεγαλφτερεσ βροχοπτϊςεισ γιατί ο όγκοσ τθσ δρα 

ωσ φράγμα ςτουσ βόρειουσ και βορειοανατολικοφσ κορεςμζνουσ ανζμουσ του Αιγαίου 

Υελάγουσ, οι οποίοι προςπίπτοντεσ επ’ αυτοφ αναλφονται ςε βροχι.  

Πίνακασ 18: Μζςεσ μθνιαίεσ και μζςεσ ετιςιεσ κερμοκραςίεσ. 

Μινασ Μ.Σ. Καρφςτου 

Λανουάριοσ 10.6 

Φεβρουάριοσ 10.5 

Πάρτιοσ 12.3 

Απρίλιοσ 15.5 

Πάιοσ 19.8 

Λοφνιοσ 24.2 

Λοφλιοσ 26.8 

Αφγουςτοσ 26.3 

Χεπτζμβριοσ 23.6 

Σκτϊβριοσ 19.1 

Ροζμβριοσ 14.8 

Δεκζμβριοσ 12.0 

Μζςθ ετιςια κερμοκραςία 17.96 

Εφόςον δεν υπάρχει μετεωρολογικόσ ςτακμόσ ςτθν κορυφι τθσ Τχθσ, για τισ λεκάνεσ 

που ςχθματίηονται γφρω από αυτιν κα χρειαςτεί να γίνει επζκταςθ των υπαρχόντων 

μετεωρολογικϊν ςτοιχείων τθσ Ξαρφςτου για τθν εξαγωγι προςεγγιςτικϊν 

ςυμπεραςμάτων. Δθλαδι ενϊ για τον κάμπο τθσ Ξαρφςτου και μζχρι υψόμετρο 100 m 

δεχόμαςτε αυτοφςια τα μετεωρολογικά ςτοιχεία του ςτακμοφ τθσ, για τισ λεκάνεσ γφρω 

από τθν Τχθ με μζςα υψόμετρα 200, 400 και 600 m χρθςιμοποιικθκαν εμπειρικοί 

κανόνεσ για τουσ υπολογιςμοφσ. Χφντομθ περιγραφι αυτϊν γίνεται ςτθ ςυνζχεια:  

 Πεταβολι του φψουσ βροχόπτωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το υψόμετρο: Ψο μζςο ετιςιο 

φψοσ βροχόπτωςθσ ςε μία λεκάνθ απορροισ αυξάνει ςε ςυνάρτθςθ με το υψόμετρο 

τθσ λεκάνθσ ωσ ζνα όριο όπου παρατθρείται το μζγιςτο τθσ βροχόπτωςθσ και 

κατόπιν μειϊνεται. Ψο κρίςιμο αυτό υψόμετρο ςυναντάται χαμθλότερα ςτθν 

περιφερειακι περιοχι αυτϊν. Για τθ χϊρα μασ θ αφξθςθ του ετιςιου βροχομετρικοφ 

φψουσ κάκε 100 m είναι: 

Δυτικι Ξριτθ  125 mm 

Δυτικι Κεςςαλία 112 mm 

Κράκθ 95 mm 

Χτερεά Ελλάδα (Εφβοια) 65 mm 

Πακεδονία 55 mm 

Υελοπόννθςοσ 50 mm 
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Ανατολικι Κράκθ 55 mm 

 Πεταβολι του φψουσ βροχόπτωςθσ εξαιτίασ απόςταςθσ από τθ κάλαςςα: Τταν 

υφίςτανται όμοιοι παράγοντεσ (πχ υψόμετρα, ζκκεςθ ςε ανζμουσ κ.λπ.) ζχει 

διαπιςτωκεί ότι κατά τθ διεφκυνςθ τθσ τροχιάσ των ςυνθκιςμζνων βροχοφόρων 

ανζμων, εμφανίηεται ςθμαντικι ελάττωςθ τθσ βροχόπτωςθσ όςο υπάρχει 

απομάκρυνςθ από τθ κάλαςςα. 

 Πεταβολι του φψουσ βροχόπτωςθσ εξαιτίασ ομβροςκιάσ: Πία οροςειρά με τον 

άξονά τθσ κάκετο προσ τθ διεφκυνςθ τθσ κφριασ πορείασ των υγρϊν του αζρα, 

επιφζρει μείωςθ του φψουσ βροχόπτωςθσ (προσ τθν αντίκετθ πλευρά τθσ φόρασ 

κίνθςθσ του αζρα) ςε τιμι πολφ μικρότερθ από εκείνθ που δικαιολογεί το 

αντίςτοιχο υψόμετρο. 

Χτισ λεκάνεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ με μζςα υψόμετρα 200, 400 και 600 m, θ 

μζςθ βροχόπτωςθ αναμζνεται να είναι:  

758 mm + (200/100) * 65 mm = 888 mm. 

758 mm + (400/100) * 65 mm = 1.018 mm. 

758 mm + (600/100) * 65 mm = 1.148 mm, αντίςτοιχα 

Οαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ ότι θ κερμοκραςία του αζρα μειϊνεται με τθν αφξθςθ του 

υψομζτρου, κατά 0,5 οC ζωσ 1,0 οC /100 m, προκφπτει για τα τρία υψόμετρα αντίςτοιχα: 

18οC - (0,5*200/100/1,50) οC = 17,4 οC 

18 οC- (0,5*400/100/1,50) οC= 16,7 οC 

18 οC - (0,5*600/100/1,50) οC= 16,0 οC 

Ψα πλιρθ μετεωρολογικά ςτοιχεία για το ςτακμό τθσ Ξαρφςτου δίνονται ςτον κάτωκι 

πίνακα. Ειδικότερα: 

Πίνακασ 19: Μετεωρολογικά ςτοιχεία ςτακμοφ Καρφςτου (Πίνακασ 1/2). 

Μινασ 

Μ.Σ. Καρφςτου 
Κερμοκραςία  

AV.CLOUD 
Εξατμιςοδιαπνοι  

MEAN AV.MAX AV.MIN 
ABS 
MAΧ 

ABSM
IN 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΧ 24H 

Λανουάριοσ 10.6 13.9 7.7 21.0 -3.0 4.2 134.30 85.0 

Φεβρουάριοσ 10.5 13.7 7.6 21.5 -3.0 4.8 123.10 70.0 

Πάρτιοσ 12.8 15.7 8.8 23.0 -0.5 4.0 107.30 90.0 

Απρίλιοσ 15.5 19.2 11.6 26.0 4.0 3.2 48.20 92.0 

Πάιοσ 19.8 23.6 15.4 30.0 9.0 2.4 11.70 16.0 

Λοφνιοσ 24.2 28.0 19.6 36.0 12.0 1.2 7.40 34.0 

Λοφλιοσ 26.8 30.5 22.3 38.5 9.0 0.8 3.90 25.0 

Αφγουςτοσ 26.3 30.1 22.0 37.5 16.0 0.9 1.70 6.0 

Χεπτζμβριοσ 23.6 27.7 19.6 35.0 12.6 1.4 10.10 38.0 

Σκτϊβριοσ 19.1 23.0 15.6 30.5 9.0 2.8 62.20 110.0 

Ροζμβριοσ 14.8 18.1 11.9 26.0 3.4 4.0 101.90 92.0 

Δεκζμβριοσ 12.0 15.2 8.2 22.4 1.0 4.1 146.00 62.0 
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Πίνακασ 20: Μετεωρολογικά ςτοιχεία ςτακμοφ Καρφςτου (Πίνακασ 2/2). 

Μινασ 
Μ.Σ. Καρφςτου 

CLOUDINES 
PREC RAIN SNOW FOG 

WIND 

0-1.5 1.6-6.4 6.5-8.0 GE 6B GE 8B 

Λανουάριοσ 5.5 19.5 6.0 10.6 10.4 0.2 0.0 5.6 1.0 

Φεβρουάριοσ 3.5 16.4 8.3 12.1 11.3 0.9 0.0 5.9 0.6 

Πάρτιοσ 6.5 19.4 6.1 9.2 8..6 1.0 0.1 3.6 0.5 

Απρίλιοσ 10.1 15.8 4.1 6.4 6.4 0.0 0.0 1.3 0.1 

Πάιοσ 14.1 15.1 1.8 3.3 3.3 0.0 0.0 1.4 0.1 

Λοφνιοσ 21.1 8.7 0.1 1.6 1.6 0.0 0.0 2.1 0.4 

Λοφλιοσ 24.4 6.5 0.1 0.9 0.9 0.0 0.0 3.6 0.5 

Αφγουςτοσ 23.8 7.1 0.1 0.9 0.9 0.0 0.0 4.4 0.2 

Χεπτζμβριοσ 19.7 0.0 0.4 1.5 1.5 0.0 0.1 3.4 0.2 

Σκτϊβριοσ 12.0 14.7 3.4 6.1 6.1 0.0 0.0 4.5 0.4 

Ροζμβριοσ 5.8 18.9 5.3 8.8 8.8 0.0 0.0 4.3 0.4 

Δεκζμβριοσ 6.2 18.2 6.6 10.9 10.9 0.1 0.0 4.6 0.6 

√ Σμβροκερμικόσ δείκτθσ Q2 του Emberger – Βιοκλιματικό διάγραμμα (κλιματόγραμμα) 
Emberger – Sauvage 

Για τον προςδιοριςμό του βιοκλίματοσ, μια από τισ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ για τθν 

περιοχι τθσ Πεςογείου είναι θ μζκοδοσ Emberger - Sauvage. Πε τθ μζκοδο αυτι 

μποροφν να οριςτοφν βιοκλιματικοί όροφοι, οι οποίοι να ανταποκρίνονται ςτθ διαδοχι 

του βιοκλίματοσ ςφμφωνα πάντα με τθ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ και τθσ 

βροχόπτωςθσ είτε κατά φψοσ, είτε κατά γεωγραφικό πλάτοσ. Θ κατά φψοσ μεταβολι των 

παραπάνω κλιματικϊν ςτοιχείων, εκφράηεται με τθν κατά φψοσ διαδοχι τθσ βλάςτθςθσ 

ι τουσ ορόφουσ βλάςτθςθσ. 

Ωπολογίηουμε για κάκε μετεωρολογικό ςτακμό, το ομβροκερμικό πθλίκο Q2 ςφμφωνα 

με τον τφπο του Emberger: 

 

 

όπου: Q2 =  Σμβροκερμικό πθλίκο, 

           P = Ετιςια βροχόπτωςθ ςε mm, 

           Π = Σ μζςοσ όροσ μζγιςτων κερμοκραςιϊν του κερμότερου μινα, και 

m = Σ μζςοσ όροσ ελάχιςτων κερμοκραςιϊν του ψυχρότερου μινα. 

Ρίνακασ 21:Σμβροκερμικό πθλίκο Πετεωρολογικοφ Χτακμοφ Ξαρφςτου. 

Μετεωρολογικός 
Σταθμός 

Ομβροθερμικό πηλικό Q2 

P (mm) M (oΚ) m (oΚ) M+m/2 M-m Q2 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 757,8 299,5 283,7 291,6 15,8 164,48 
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Εικόνα 6: Κλιματικό διάγραμμα Emberger-Sauvage για το μετεωρολογικό ςτακμό Καρφςτου. 

Χφμφωνα με τθν τιμι του Q2 και του m ςτο μετεωρολογικό ςτακμό Ξαρφςτου θ περιοχι 

τοποκετείται ςτο κλιματόγραμμα του Emberger-Sauvage. Θ Ξάρυςτοσ εντάςςεται ςτον 

φφυγρο βιοκλιματικό όροφο με κερμό χειμϊνα. 

√ Σμβροκερμικό διάγραμμα των Bagnouls & Gaussen 

Από τθν παρακάτω εικόνα, παρατθροφμε ότι θ ξθρι ι ξθροκερμικι περίοδοσ για τθν 

Ξάρυςτο διαρκεί από τα μζςα Απριλίου ζωσ τα μζςα Χεπτεμβρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Ομβροκερμικό διάγραμμα των Bagnouls & Gaussen. 

Ομβροθερμικό Διάγραμμα 
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6.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

Χτθν περιοχι αναγνωρίηονται οι εξισ τζςςερισ μορφολογικζσ και τοπιακζσ ενότθτεσ με 

ιδιαίτερο χαρακτιρα: 

 Σι πετρϊδεισ ψθλζσ κορυφζσ τθσ Τχθσ (Υροφιτθσ Θλίασ, Γιοφδα, Ρεράιδα, 

Ψςιγκακιά, Πποφμπλια), χαρακτθριςτικοί βραχϊδεισ ςχθματιςμοί από αμφιβολίτθ 

και ςερπεντίνθ που κυριαρχοφν οπτικά ςε ολόκλθρθ τθ νότια Εφβοια. 

 Θ δαςωμζνθ βόρεια πλευρά τθσ Τχθσ που εκτείνεται από το φαράγγι του Αγίου 

Δθμθτρίου ωσ το ακρωτιριο Ξαφθρζα, αυλακωμζνθ από βακιζσ χαράδρεσ και 

ςκεπαςμζνθ από πυκνά δάςθ αείφυλλων δζντρων και κάμνων. 

 Σι γυμνζσ ανατολικζσ και νότιεσ πλευρζσ τθσ Τχθσ, που ςκεπάηονται από χαμθλι 

βλάςτθςθ φρυγάνων ι μακκίασ και χαράηονται από μικρά φαράγγια. 

 Θ άλλοτε καλλιεργθμζνθ πεδιάδα τθσ Ξαρφςτου, ςιμερα βοςκότοποσ με φυςικοφσ 

φράχτεσ από πλατφφυλλα δζντρα και κάμνουσ. 

Χτο εςωτερικό των πιο πάνω ενοτιτων ξεχωρίηουν ςτοιχεία τοπίου, που ζχουν μεν μικρι 

ζκταςθ αλλά ιδιαίτερθ αιςκθτικι και οικολογικι αξία: 

 Ξοίτεσ ρυακιϊν και χειμάρρων, που ςυνοδεφονται από ςυςτάδεσ υγρόφιλθσ 

βλάςτθςθσ. 

 Χχθματιςμοί βράχων, ςθμαντικοί για τα χαςμόφυτα και τα αρπακτικά πουλιά. 

 Απόκρθμνεσ ακτζσ, καταφφγιο για πολλά καλάςςια ηϊα και καλαςςοποφλια. 

 Πεμονωμζνεσ ςυςτάδεσ δζντρων/κάμνων. 

 Σ μικρόσ υγρότοποσ ςτθν πεδιάδα τθσ Ξαρφςτου. 

 Ψμιματα τοπίου που εμφανίηουν οπτικι αυτοτζλεια και μεγάλθ αιςκθτικι αξία 

(φαράγγι Δθμοςάρθ, Ξαςτανόλογγοσ, φαράγγι Αγίου Δθμθτρίου, κοιλάδα Φουκλίων, 

περιοχι του Ξαςτζλο Φόςςο, φαράγγι Αρχάμπολθσ, βουνά του Ξαβοντόρου, θ 

κορυφογραμμι που ενϊνει τθν κορυφι Ξεραςιά με το ακρωτιριο Ξαφθρζα). 

Για τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων τροποποιιςεων ςτθν 

μορφολογία και ςτο τοπίο τθσ περιοχισ κα λθφκοφν υπόψθ τα κατωτζρω. Χυγκεκριμζνα: 

 Θ αιςκθτικι αξία ενόσ τοπίου ςχετίηεται με τθν ποικιλία του φυςικοφ ανάγλυφου. Θ 

παρουςία επιφανειακοφ νεροφ και ςθμείων αναφοράσ (χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ, 

ακρωτιρια, ςυςτάδεσ δάςουσ κ.ά.) ςε διαφορετικζσ αποςτάςεισ από τον επιςκζπτθ 

δίνουν μεγαλφτερθ αιςκθτικι αξία ςε ζνα τοπίο. Σι ςχθματιςμοί βράχων και οι 

υδάτινεσ επιφάνειεσ (εκτόσ τθσ κάλαςςασ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςτοιχείο 

«ακτζσ») κάνουν ζνα τοπίο πιο ελκυςτικό για τουσ επιςκζπτεσ. 

 Θ οικολογικι αξία ενόσ τοπίου ςυνδζεται με τθν ποικιλία ειδϊν χλωρίδασ και 

πανίδασ, θ οποία αντιπροςωπεφεται ςυμβατικά από τθν ποικιλία τθσ βλάςτθςθσ (δε 

κεωρικθκε απαραίτθτο να δοκεί μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςε απειλοφμενα ι 

προςτατευόμενα είδθ). 

 Θ πολιτιςτικι αξία αντιπροςωπεφεται από τθν φπαρξθ μνθμείων από διαφορετικζσ 

ιςτορικζσ περιόδουσ (αρχαίοι χρόνοι, βυηαντινοί-μεταβυηαντινοί χρόνοι, νεότεροι 

χρόνοι). Χυμπεριλιφκθκαν μόνο μνθμεία αναγνωρίςιμα από τουσ επιςκζπτεσ και 
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εφκολα επιςκζψιμα (αρχαία Δρακόςπιτο - Ξολϊνεσ - Ελλθνικό, μεταβυηαντινό 

Ξαςτζλλο Φόςςο, νεότερα κτίςματα - νερόμυλοι - λικόςτρωτα μονοπάτια). 

 Θ οικονομικι αξία ςχετίηεται με τθν ευκολία πρόςβαςθσ (για τουσ επιςκζπτεσ αλλά 

και για τθ μεταφορά υλικϊν με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ υποδομισ) και τθν φπαρξθ 

πόλων ζλξθσ για διαφορετικζσ ομάδεσ επιςκεπτϊν. Σι παραλίεσ και τα μονοπάτια 

αντιπροςωπεφουν διαφορετικζσ ομάδεσ επιςκεπτϊν, ενϊ οι «κζςεισ κζασ με ςκιά 

και φαγθτό» αντιπροςωπεφουν τθν υποδομι ςε οικιςμοφσ και ςθμεία - κλειδιά τθσ 

περιοχισ (ςτθν περιοχι δεν υπάρχει, με εξαίρεςθ τθν Ξάρυςτο, δυνατότθτα για 

διανυκτζρευςθ των επιςκεπτϊν). 

 Θ τρωτότθτα είναι ςυνάρτθςθ του κακεςτϊτοσ προςταςίασ (περιοχζσ του Δικτφου 

Natura 2000) και τθσ όχλθςθσ από υπάρχουςεσ ι ςχεδιαηόμενεσ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

6.1.3 Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Χτθν περιοχι μελζτθσ ζχει αναγνωριςτεί ο παρακάτω τφποσ εδάφουσ, ςφμφωνα με το 

ςφςτθμα ταξινόμθςθσ εδαφϊν FAO - UNESCO: 

 Euri-LithicLeptosol: Υρόκειται για ρθχό ζδαφοσ πάνω από ςκλθροφσ βράχουσ ι 

αμμϊδεσ υλικό. Ψα Leptosols περιλαμβάνουν αμμϊδεσ ι ιδιαίτερα αςβεςτοφχο 

υλικό. Βρίςκονται κυρίωσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ κακϊσ επίςθσ και ςτισ περιοχζσ όπου 

το ζδαφοσ ζχει διαβρωκεί μζχρι το ςθμείο που ο ςκλθρόσ βράχοσ ζρχεται πλθςίον 

ςτθν επιφάνεια. Οόγω τθσ περιοριςμζνθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ, τα Leptosols δεν 

παρουςιάηουν ιδιαίτερθ δομι. Ψο ποςοςτό κάλυψθσ αυτοφ του εδαφικοφ τφπου 

ςτθν Ευρϊπθ απαντά ςτο 9 %. 

Θ Εφβοια χαρακτθρίηεται από ζντονο ανάγλυφο, πολυςχιδείσ, απότομεσ, βραχϊδεισ 

ακτζσ και περιοριςμζνο δίκτυο απορροισ. Χτο νοτιότερο τμιμα τθσ Εφβοιασ επικρατοφν 

αμφιβολίτεσ και ςχιςτόλικοι οι οποίοι είναι αμφιβολιτικοί, ςερικιτικοί ι χλωριτικοί με 

φακοειδείσ εμφανίςεισ μαρμάρων. Βορειότερα από τουσ ςχιςτόλικουσ υπάρχουν 

εκτεταμζνεσ εμφανίςεισ ςιπολινϊν. Επίςθσ, παρατθροφνται τοπικζσ εμφανίςεισ 

μαρμάρων ι και κρυςταλλικϊν αςβεςτόλικων με ςθμαντικι ςυνολικι ζκταςθ. Ψζλοσ, 

τοπικά ςτθ παράκτια ηϊνθ τθσ Εφβοιασ ςυναντϊνται ςφγχρονεσ αλλουβιακζσ προςχϊςεισ 

και κοριματα μικρισ εκτάςεωσ (ΛΓΠΕ, 1967 & ΛΓΠΕ, 1978). 

Πεταξφ των νθςιϊν Εφβοιασ και Άνδρου ςτο δυτικό μιςό τμιμα του ςτενοφ εντοπίηεται 

ριγμα με διεφκυνςθ ΒΒΑ-ΡΡΔ (ΛΓΠΕ, 1989). Από το βυκομετρικό χάρτθ (Ω.Ω. 1989), αλλά 

και τα αντίςτοιχα βυκομετρικά ςκαριφιματα (Υαπακεοδϊρου κ.ά., 1995), προκφπτει ότι: 

α) παρατθρείται ζντονθ κλίςθ κατά μικοσ των ακτϊν τθσ νιςου Εφβοιασ θ οποία 

κυμαίνεται μεταξφ 5-8%, β) το υφαλόριο τοποκετείται ςε βάκοσ 150 m περίπου, γ) θ 

περιοχι ςχθματίηει δφο λεκάνεσ κατά μικοσ του άξονα του ςτενοφ, οι οποίεσ χωρίηονται 

με μία υποκαλάςςια ράχθ διεφκυνςθσ Α-Δ και μζςου βάκουσ 250 m, και δ) θ βορειότερθ 

λεκάνθ ζχει μζγιςτο βάκοσ 540 m ενϊ θ νοτιότερθ 400 m περίπου. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
105 

Ψο ζδαφοσ τθσ περιοχισ (ακόμθ και το ζδαφοσ που ςυναντάται ςε μεγαλφτερα βάκθ από 

τθν επιφάνεια) αποτελείται από άμμο ςε ποςοςτά που απαντοφν ςτο εφροσ τιμϊν 24 -

56%. Χθμαντικό ποςοςτό τθσ άμμου αποτελοφν τα κραφςματα κελυφϊν και ςκελετικϊν 

ςτοιχείων καλάςςιων τρθματοφόρων γαςτερόποδων, πτερόποδων κ.λπ., κυρίωσ ςτθ 

περιοχι τθσ υφαλοκρθπίδασ τθσ Εφβοιασ. Χτισ βακφτερεσ περιοχζσ θ ιλφσ και θ άργιλοσ 

εμφανίηουν μικρι αφξθςθ που κυμαίνεται μεταξφ 35-41%. Επικρατοφν δφο 

ιηθματολογικοί τφποι: αμμϊδθσ αργιλο-ιλφσ ςτισ βακφτερεσ περιοχζσ (βόρεια-νότια 

λεκάνθ και υποκαλάςςια ράχθ) και άργιλο - ιλυϊδθσ άμμοσ ςτισ υπόλοιπεσ βακιζσ ι 

αβακείσ περιοχζσ. Ψα κυριότερα ορυκτά που ζχουν αναγνωριςτεί είναι: χαλαηίασ, 

πλαγιόκλαςτα, χλωρίτθσ, μαρμαρυγίεσ, καολινίτθσ, αςβεςτίτθσ, αραγωνίτθσ και Ξ-

άςτριοσ (εντοπίηεται ςε μικρότερεσ ςυχνότθτεσ). 

Χτθν Εφβοια το τεκτονικό κάλυμμα των κυανοςχιςτολίκων αποτελεί δφο ςειρζσ, θ 

υποκείμενθ των Χτφρων και θ υπερκείμενθ τθσ Τχθσ (Ξατςικάτςοσ 1991). Θ τεκτονικι 

ενότθτα Χτφρων (με πάχοσ που υπερβαίνει το 1 km) είναι μία ςειρά μεςοςτρωματωδϊν 

μαρμάρων και ςιπολινϊν με ενδιαςτρϊςεισ μαρμαρυγιακϊν ςχιςτολίκων, που τοπικά 

μεταβαίνουν (ςταδιακά) ςε χαλαηίτεσ. Ωπόκειται τεκτονικά τθσ ενότθτασ Τχθσ και 

υπζρκειται του μεταφλφςχθ ι των μαρμάρων τθσ αυτόχκονθσ ενότθτασ του 

Αλμυροπόταμου. Θ τεκτονικι ενότθτα τθσ Τχθσ (πάχουσ > 1km) αποτελείται από 

μοςχοβιτικοφσ, επιδοτιτικοφσ, χλωριτικοφσ, γλαυκοφανιτικοφσ και χαλαηιακοφσ 

ςχιςτολίκουσ με ενδιαςτρϊςεισ μαρμάρων, μεταβαςιτϊν, μεταρυολίκων-

μεταγρανιτοειδϊν και παρεμβολζσ χαλαηιτϊν (Shaked et al. 2000). Σι εφελκυςτικζσ 

διακλάςεισ ζχουν γενικι διεφκυνςθ ΒΔ-ΡΑ και απαντοφν ςε πλθκϊρα πετρωμάτων τθσ 

Ενότθτασ Τχθσ, όπωσ γνεφςιοι, αμφιβολίτεσ, χαλαηίτεσ, μεταπθγματίτεσ, μάρμαρα, 

χλωριτικοί ςχιςτόλικοι, κ.λπ. Λδιαίτερα πλοφςιεσ ςε ορυκτά είναι οι διακλάςεισ που 

απαντοφν εντόσ γνεφςιων (μεταρυόλικων-μεταγρανιτοειδϊν) και μεταβαςιτϊν που 

ςυνδζονται με τον Υερμο-Ψριαδικό μαγματιςμό (Katzir et al. 2000, Pe-Piper & Piper 

2002). 

Τςον αφορά ςτθν ορυκτολογικι ςφςταςθ τθσ περιοχισ, θ εμφάνιςθ του χαλαηία δεν 

παρουςιάηει υψθλά ποςοςτά και κυμαίνεται μεταξφ 5-16%, με εξαίρεςθ ζνα δείγμα ςτθ 

ΡΑ ακτι τθσ Εφβοιασ (33%). Ψο χαμθλό ποςοςτό και θ μικρι διακφμανςθ των τιμϊν του 

χαλαηία δεν ςχετίηεται με τθ βακυμετρία τθσ περιοχισ αλλά οφτε και με τθ μεταβολι τθσ 

κοκκομετρικισ ςφςταςθσ. Υικανότερθ αιτία φαίνεται να είναι θ προςφορά χερςαίου 

υλικοφ φτωχοφ ςε χαλαηία από τα πετρϊματα των παράκτιων περιοχϊν. 

Ψα πλαγιόκλαςτα παρουςιάηουν μικρό ποςοςτό, 3-18% και ςχετικά αυξθμζνθ 

ςυγκζντρωςθ ςτα περιςςότερο αμμϊδθ ιηιματα του δυτικότερου τμιματοσ κατά μικοσ 

των ακτϊν τθσ Εφβοιασ. Χθμαντικότερθ πθγι τροφοδοςίασ με πλαγιόκλαςτα κεωροφνται 

οι αμφιβολίτεσ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ πλιρθσ απουςία των Ξ-αςτρίων ςτθ περιοχι 

εξαιτίασ τθσ μειωμζνθσ παρουςίασ τουσ ςτα πετρϊματα τθσ περιοχισ, αλλά και τθσ 

γριγορθσ διάβρωςισ τουσ. Σι μαρμαρυγίεσ εμφανίηουν υψθλά ποςοςτά ςε ολόκλθρθ 

τθν περιοχι (20-50%).  
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Σ καολινίτθσ παρουςιάηει αυξθμζνα ποςοςτά 7-29 % ςτο κεντρικό και δυτικό τμιμα του 

ςτενοφ, ςτισ βακφτερεσ περιοχζσ όπου επικρατοφν τα λεπτόκοκκα κλάςματα (ιλφσ και 

άργιλοσ). Θ αποςάκρωςθ των μαρμαρυγιακϊν, αμφιβολιτικϊν και αςτριοφχων 

πετρωμάτων τθσ Εφβοιασ πιςτεφεται ότι τροφοδοτοφν τθν περιοχι με υλικό πλοφςιο ςε 

καολινίτθ. 

Θ ςυμμετοχι του χλωρίτθ είναι μικρι ςτθν περιοχι. Θ διάβρωςθ των χλωριτικϊν 

ςχιςτόλικων ςτθ παράκτια ηϊνθ τθσ Ευβοίασ πικανϊσ τροφοδοτεί τθν περιοχι με 

κλαςτικό υλικό εμπλουτιςμζνο ςε χλωρίτθ. 

Σ αςβεςτίτθσ ςε αντίκεςθ με το χαλαηία και τα πλαγιόκλαςτα παρουςιάηει υψθλότερεσ 

τιμζσ, 4-20 % ςτο ςτενό του Ξαφθρζα. Υαρατθρείται επίςθσ ςαφισ γεωγραφικι 

διαφοροποίθςθ, με υψθλότερα ποςοςτά ςτο ανατολικότερο τμιμα (διότι τροφοδοτείται 

από τουσ ςιπολίνεσ τθσ Άνδρου).  

Σ αραγωνίτθσ ςτα περιςςότερα δείγματα των βακφτερων περιοχϊν παρουςιάηει πολφ 

μικρι ςυγκζντρωςθ. Τπωσ προκφπτει από μελζτεσ που αφοροφν ςε κοκκομετρικζσ και 

ορυκτολογικζσ παραμζτρουσ αλλά και από το υδροδυναμικό κακεςτϊσ τθσ περιοχισ, θ 

κατανομι των κοκκομετρικϊν τφπων και των ορυκτϊν κακορίηεται από τθν ποιότθτα του 

χερςογενοφσ υλικοφ που παρζχεται ςτθ περιοχι, ςε ςυνδυαςμό με τθν διεφκυνςθ και 

τθν ταχφτθτα των περιοδικϊν ρευμάτων. Ψα ιηιματα τα οποία καλφπτουν τθν περιοχι 

μζχρι το υφαλόριο ζχουν υπολειμματικό χαρακτιρα, τα κραφςματα των κελυφϊν ςε 

ςυνδυαςμό με το υψθλό ποςοςτό αδρόκοκκου υλικοφ, το μικρό πάχοσ ιηθμάτων και τθν 

ζντονθ κυκλοφορία των καλαςςίων μαηϊν επιβεβαιϊνουν αυτι τθν άποψθ. Αντίκετα τα 

ιηιματα των βακφτερων περιοχϊν ζχουν προζλκει από τθ μεταφορά και απόκεςθ 

χερςογενοφσ υλικοφ ι υλικοφ παράκτιασ διάβρωςθσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Χτθν περιοχι 

τθσ υφαλοκρθπίδασ όπου τα ρεφματα είναι ιςχυρότερα τα ορυκτά τθσ ιλυϊδουσ ι 

αργιλικισ φάςθσ παρουςιάηουν μείωςθ, ενϊ ςχετικά λεπτομερι κοκκομετρικά κλάςματα 

είναι αυξθμζνα ςτισ βακφτερεσ περιοχζσ.  

Θ παρουςία αυτϊν των μεςόκοκκων-λεπτόκοκκων ιηθμάτων (αμμϊδθσ αργιλο-ιλφσ), με 

υψθλι περιεκτικότθτα ςε μαρμαρυγίεσ, καολινίτθ πλαγιόκλαςτα κ.λπ., ςτισ βακφτερεσ 

περιοχζσ (>400m), υποδθλϊνουν ιςχυρά ρεφματα ακόμθ και ςτισ βακφτερεσ λεκάνεσ και 

γριγορθ μεταφορά του υλικοφ ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ. Εξάλλου θ οριηόντια κατανομι των 

ορυκτϊν ςτα επιφανειακά ιηιματα, ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν ορυκτολογικι ςφςταςθ των 

πετρωμάτων εκατζρωκεν του ςτενοφ, τα οποία διαβρϊνονται και τροφοδοτοφν τθ 

περιοχι, αλλά και με τα ιςχυρά περιοδικά ρεφματα τα οποία επικρατοφν. 

√ Ακρωτιριο Ξαφθρζασ 

Ψο ακρωτιριο Ξαφθρζασ (Ξάβο Ρτόρο) χαρακτθρίηεται από επιμικεισ λοφοςειρζσ 

διαδοχικϊν κορυφϊν με πρανι ζωσ και 45ο. Από τθ χαμθλότερθ προσ τθσ κάλαςςα 

κορυφι ζωσ τθν Τχθ ξεχωρίηουν οι κορυφζσ Αςπρόλοφοσ (+300m, περίπου), Βίοσ 

(+400m, περίπου), Ανατολι (+980 m, περίπου), ςε μικοσ 6km από τθ κάλαςςα και ςε 

δ/νςθ ΒΑ-ΡΔ. Σι εγκάρςιεσ κλίςεισ πρανϊν προσ αυτι τθσ διεφκυνςθσ ζχουν μικοσ 1000-
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1500m, από τον άξονα τθσ κορυφογραμμισ που προαναφζρκθκε, ζωσ το επίπεδο τθσ 

κάλαςςασ. 

Ψο τραχφ και ορεινό αυτό ανάγλυφο είναι αποτζλεςμα τθσ τεκτονικισ δράςθσ, με 

γραμμζσ ρθγμάτων κφρια ΒΔ-ΡΑ και Β-Ρ, που διαμορφϊνουν και τουσ μικροφσ 

χειμμάρουσ τθσ περιοχισ. Ψο κατερχόμενο τζμαχοσ των ρθγμάτων (ςφμφωνα με 

βιβλιογραφικά δεδομζνα) είναι το ΒΑ ι Β. 

Οικολογικά θ περιοχι του ακρωτθρίου (ωσ ευρφτερθ ηϊνθ) ςυνίςταται από τουσ 

ςχιςτόλικουσ και αμφιβολίτεσ τθσ ςειράσ Ξεραςιάσ, που αποτελεί τθν ανϊτερθ 

ςτρωματογραφικι ενότθτα τθσ νότιασ Εφβοιασ. Ψο υποκείμενο ςφςτθμα (ςιπολινικά 

μάρμαρα και ςχιςτόλικοι) εμφανίηεται ςτισ υψθλότερεσ κορυφζσ (από Υρ. Θλία και 

ανάντθ). Ψοφτο ςυμβαίνει λόγω τθσ αντικλινικισ δομισ με άξονα αντίκλινου ΒΔ-ΡΑ και 

κορυφαία εμφάνιςθ δυτικά τθσ Ανατολισ (Πφτικασ τθσ Τχθσ). Ζτςι το ακρωτιριο 

ουςιαςτικά αποτελεί τθ μια πτζρυγα του αντικλίνου με βφκιςθ προσ ΒΑ. 

Ψα ςχιςτολικικά πετρϊματα που εμφανίηονται ςτθν περιοχι αποςακρϊνονται εφκολα 

και θ μθ δθμιουργία εκτεταμζνου εδαφικοφ μανδφα από αργιλικό υλικό οφείλεται ςτθν 

ζκκεςθ των πετρωμάτων ςε ςφοδροφσ ανζμουσ και ςτισ ςυχνζσ βροχζσ οι οποίεσ 

παρατθροφνται ςτο άκρο αυτό τθσ Εφβοιασ. Θ απόπλυςθ γίνεται γριγορα με τελικό 

αποδζκτθ τθ κάλαςςα, θ οποία χαρακτθρίηεται από ιςχυρά ρεφματα, τόςο ςτο βόρειο 

όςο και ςτο ανατολικό πζλαγοσ (διζκπλουσ Ξαφθρζωσ). 

Σι ςτρϊςεισ των μαρμάρων, ζχοντασ ηωνϊδθ διάταξθ ςτο χϊρο, ωσ ανκεκτικότεροι 

ςχθματιςμοί ςτθ διάβρωςθ προβάλλουν ςτο ςχιςτολικικό περιβάλλον ωσ βραχϊδεισ 

εξάρςεισ. Τπου τα μάρμαρα ζχουν ικανι εξάπλωςθ λειτουργεί θ καρςτικι διάβρωςθ με 

ποικίλεσ μορφζσ. 

√ Ξάμποσ Ξαρφςτου 

Θ περιοχι μελζτθσ ςτον κάμπο Ξαρφςτου χαρακτθρίηεται από ιπιο, ςχεδόν επίπεδο 

μορφολογικό ανάγλυφο των αλλουβιακϊν προςχϊςεων που ζχουν ςυςςωρευτεί ςτθν 

πεδιάδα. Θ ςφςταςθ των εδαφϊν είναι αργιλικι, ωσ προϊόν αποςάκρωςθσ των γφρω 

λοφοςειρϊν ςχιςτολικικισ ςφςταςθσ. Υαλαιότερα γινόταν απόλθψθ υλικοφ για 

τουβλοποιία. 

Σι ςτρϊςεισ με άμμο και κροκάλεσ είναι διάςπαρτεσ ςτθν αργιλικι μάηα των 

προςχϊςεων κακϊσ επίςθσ, διαμορφϊνουν το φρεάτιο ορίηοντα με τισ επάλλθλεσ 

ςτρϊςεισ τουσ. Ψα εδάφθ είναι πλοφςια ςε αςβεςτιτικι άργιλο, καολίνθ, μαρμαρυγία και 

αμμοφχα ςε οριςμζνεσ κζςεισ λόγω ςυςςϊρευςθσ χαλαηία. 

Σι χείμαρροι και κυρίωσ το ρζμα Φθγιάσ ςχθματίηουν αρκετοφσ μαιάνδρουσ ςτθ χαμθλι 

ηϊνθ. Υαλαιότερα θ χαμθλι αυτι περιοχι κοντά ςτθ κάλαςςα διατθροφςε ζλθ, τα οποία 

αποςτραγγίςτθκαν. Ψο πάχοσ των αργιλικϊν ςτρϊςεων ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ 

αναμζνεται μεγαλφτερο των 10 m. 
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√ Φαράγγι του Δθμοςάρθ 

Ψο φαράγγι ζχει ανοιχτεί ςτθν κατϊτερθ γεωλογικι ενότθτα τθσ Ριςου Εφβοιασ, δθλαδι 

ςτο ςφςτθμα των μαρμάρων και ςιπολινϊν με ςχιςτόλικουσ. Ξατά τθ διαδρομι του 

κφριου κλάδου και των παρακλάδων ςυναντϊνται διαδοχικζσ εναλλαγζσ ςχιςτολικικϊν 

και ςινολιπομαρμαρικϊν ςτρϊςεων. Ψο φαράγγι δθμιουργικθκε από τεκτονικι δράςθ. 

Ψο μεγαλφτερο μικοσ του, από τον υδροκρίτθ ζωσ περίπου 3km από τθν ζξοδό του, 

αποτελεί άξονα αντικλίνου. Δθλαδι θ κατάτμθςι του δθμιουργικθκε ςτθν κορυφι τθσ 

τεκτονικισ αυτισ δομισ, διαβρϊκθκε εφκολα και προζκυψε θ φαραγγοκοιλάδα. Ψα 

μάρμαρα, λόγω μεγαλφτερθσ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ απ’ ότι οι ςχιςτόλικοι, προεξζχουν 

και δθμιουργοφν ςτενϊματα και καταρράκτεσ ςτθν κοίτθ. Θ διεφκυνςθ του αντικλίνου 

είναι ΒΑ-ΡΔ. Ψο υπόλοιπο τμιμα ζωσ τθν ζξοδο ζχει ρθξιγενι προζλευςθ (γι’ αυτό 

άλλωςτε παρατθρείται και θ ςτροφι του προσ βορρά αντί τθσ ΒΑ κατεφκυνςθσ). 

Σι περιςςότεροι από τουσ επιμζρουσ χείμαρρουσ που ςυμβάλλουν ςτο κφριο ρζμα 

αντιςτοιχοφν ςε γραμμζσ ρθγμάτων. Σι διευκφνςεισ τουσ κυμαίνονται από ΒΔ-ΡΑ ζωσ Α-

Δ με μικθ 1-3 km. 

Χτθν ανϊτερθ λεκάνθ απορροισ (νότιο-νοτιοδυτικό άκρο) παρατθρείται εκτεταμζνθ 

ηϊνθ κατολιςκιςεων ςτουσ ςχιςτόλικουσ τθσ δυτικισ πλαγιάσ. Θ ζκταςι του είναι 

περίπου 1km2. Σφείλεται ςτθν προπτφχωςθ των ςχιςτόλικων και ςε ζνα μεγάλο ριγμα 

διεφκυνςθσ ΒΑ-ΡΔ μικουσ περίπου 6 km (από οικιςμό Ξαλφβια ζωσ κορυφι Ψςιγκακιά). 

Θ κατολίςκθςθ εκδθλϊνεται εκεί που αυτό "τελειϊνει", τεμνόμενο από ςυςτάδα άλλων 

ρθγμάτων ποικίλων διευκφνςεων.  

Ψα ςιπολινομάρμαρα εμφανίηονται ςε ςτρϊςεισ 50-200 m πάχουσ και ζχουν υποςτεί 

καρςτικι διάβρωςθ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ παρουςίασ πλικουσ πθγϊν ςτθ λεκάνθ 

απορροισ και ςτθν κοίτθ του φαραγγιοφ, μικρζσ μεν, αλλά ςυνεχοφσ παροχισ. 

Υαρά τα απότομα πρανι οι ςχιςτόλικοι διατθροφν ικανό τμιμα του αποςακρωμζνου 

μανδφα με αποτζλεςμα τθ πυκνι βλάςτθςθ - δαςοκάλυψθ τθσ περιοχισ, εκτόσ βζβαια 

τθσ ορεινισ ηϊνθσ ςτα υψθλά τμιματα. 

Ψα πρανι του φαραγγιοφ ςε πολλά τμιματα απζχουν λίγο από τθν κατακόρυφο, ενϊ ςτα 

υπόλοιπα κυμαίνονται 45ο - 70ο, οι υψομετρικζσ διαφορζσ από τθν κοίτθ ζωσ το φρφδι 

του πρανοφσ φτάνουν και τα 200 m, ειδικά ςτθν περιοχι από τον οικιςμό Οενοςαίοι και 

ανάντθ. 
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6.2 Φυςικό περιβάλλον 

6.2.1 Ειδικζσ φυςικζσ περιοχζσ 

Υαρακάτω εξετάηονται οι κεςμοκετθμζνεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ οι οποίεσ 

αφοροφν κατά κφριο λόγο ςτθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ. 

Πίνακασ 22: Ειδικζσ φυςικζσ περιοχζσ. 

Ρροςτατευόμενθ  
περιοχι 

Ρεριγραφι 
Συςχζτιςθ με τισ 
προτεινόμενεσ 
τροποποιιςεισ 

Υεριοχζσ που 
κεςμοκετικθκαν με 
βάςθ το Ρ. 1650/1986 
(ΦΕΞ 160 Α’). 
Αφορά περιοχζσ που 
κεςμοκετικθκαν με 
βάςθ τον Ρ. 1650/86 πριν 
τθν επικαιροποίθςθ του 
από το νζο νόμο για τθ 
βιοποικιλότθτα (Ρ. 
3937/2011)  

Υρόκειται για περιοχζσ που 
κεςμοκετικθκαν με βάςθ τα 
άρκρα 18 και 19 του Ρ. 1650/86 
“Για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ” και εμπίπτουν ςε 
μία από τισ πζντε δυνατζσ 
κατθγορίεσ προςταςίασ: α) 
Υεριοχζσ Απόλυτθσ Υροςταςίασ 
τθσ Φφςθσ, β) Υεριοχζσ 
Υροςταςίασ τθσ Φφςθσ, γ) Εκνικά 
Υάρκα, δ) Υροςτατευόμενοι 
φυςικοί ςχθματιςμοί, ε) 
Υροςτατευόμενα τοπία και 
ςτοιχεία του τοπίου, ςτ) Υεριοχζσ 
Σικοανάπτυξθσ. 

Δεν υπάρχουν 
κεςμοκετθμζνεσ 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ 
με βάςθ το Ρ. 1650/86 (ΦΕΞ 
160 Α’). 

Υεριοχζσ που 
κεςμοκετικθκαν με 
βάςθ το νόμο για τθ 
βιοποικιλότθτα (Ρ. 
3937/2011, ΦΕΞ 60 Α’) 

Υρόκειται για περιοχζσ που 
κεςμοκετικθκαν με βάςθ τισ 
επικαιροποιθμζνεσ κατθγορίεσ 
από τον Ρ. 3937/2011 κατθγορίεσ 
του Ρ. 1650/1986: α) Υεριοχζσ 
απόλυτθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ, 
β) Υεριοχζσ προςταςίασ τθσ 
φφςθσ, γ) Φυςικά πάρκα και 
ειδικότερα ωσ: εκνικά ι 
περιφερειακά πάρκα, δ) Υεριοχζσ 
προςταςίασ οικοτόπων και ειδϊν 
και ειδικότερα ωσ: Ειδικζσ ηϊνεσ 
διατιρθςθσ (ΕΗΔ), Ηϊνεσ Ειδικισ 
Υροςταςίασ (ΗΕΥ) ι Ξαταφφγια 
Άγριασ Ηωισ ι ςυνδυαςμόσ 
αυτϊν, ε) Υροςτατευόμενα τοπία 
και ςτοιχεία τοπίου ι 
προςτατευόμενοι φυςικοί 
ςχθματιςμοί. 

Δεδομζνου ότι με το Ρ. 
3937/2011 (ΦΕΞ 60 Α’)οι 
Ειδικζσ Ηϊνεσ Διατιρθςθσ 
και οι Ηϊνεσ Ειδικισ 
Υροςταςίασ (περιοχζσ του 
Δικτφου Natura 2000) 
εντάςςονται ςτισ «Υεριοχζσ 
Υροςταςίασ Σικοτόπων και 
Ειδϊν», προκφπτει ότι ςτθν 
περιοχι που προβλζπεται θ 
εγκατάςταςθ και λειτουργία 
τθσ Επζνδυςθσ απαντϊνται 2 
«Υεριοχζσ Υροςταςίασ 
Σικοτόπων και Ειδϊν»: θ 
Υεριοχι Υροςταςίασ 
Σικοτόπων και Ειδϊν 
GR2420001 «Τροσ Τχθ - 
Ξάμποσ Ξαρφςτου - Υοτάμι - 
Ακρωτιριο Ξαφθρεφσ - 
Υαράκτια Καλάςςια Ηϊνθ» 
και θ Υεριοχι Υροςταςίασ 
Σικοτόπων και Ειδϊν 
GR2420012 «Τροσ Τχθ, 
παράκτια ηϊνθ και νθςίδεσ». 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
110 

Ρροςτατευόμενθ  
περιοχι 

Ρεριγραφι 
Συςχζτιςθ με τισ 
προτεινόμενεσ 
τροποποιιςεισ 

Εκνικοί Δρυμοί Εκτεταμζνεσ φυςικζσ περιοχζσ 
που παρουςιάηουν ενδιαφζρον 
για τθ “διατιρθςθ τθσ αγρίασ 
χλωρίδασ και πανίδασ, των 
γεωμορφολογικϊν ςχθματιςμϊν, 
του υπεδάφουσ, τθσ 
ατμοςφαίρασ, των υδάτων και 
γενικά του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ”.  Χαρακτθρίηονται 
βάςει του Ρ. 996/1971. 

Δεν υπάρχουν  
Εκνικοί Δρυμοί. 

Ειδικζσ Ηϊνεσ  
Διατιρθςθσ (SAC) 

Ειδικζσ Ηϊνεσ Διατιρθςθσ του 
Δικτφου Natura 2000 (ΕΗΔ, Special 
Areas for Conservation – Ξοινοτικι 
Σδθγία 92/43/ΕOK). 

Θ περιοχι είναι 
χαρακτθριςμζνθ ωσ Ειδικι 
Ηϊνθ Διατιρθςθσ (Σδθγία 
92/43/ΕΣΞ, GR2420001, 
Τροσ Τχθ - Ξάμποσ 
Ξαρφςτου - Υοτάμι - 
Ακρωτιριο Ξαφθρεφσ - 
Υαράκτια Καλάςςια Ηϊνθ). 

Ηϊνεσ Ειδικισ  
Υροςταςίασ για τθν  
Σρνικοπανίδα (SPA) 

Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ για τθν 
ορνικοπανίδα του Δικτφου Natura 
2000) (ΗΕΥ, Special Protection 
Areas - Σδθγία 2009/147/ΕΞ). 

Θ περιοχι είναι 
χαρακτθριςμζνθ ωσ Ηϊνθ 
Ειδικισ Υροςταςίασ για τθν 
ορνικοπανίδα (Σδθγία 
2009/147/ΕΞ, GR2420012, 
Τροσ Τχθ, παράκτια ηϊνθ και 
νθςίδεσ).  
Θ περιοχι εντάχκθκε τελικά 
ςτο δίκτυο Natura 2000 ωσ 
ΗΕΥ τον Πάρτιο του 2010. 

Υεριοχζσ Ramsar Ωγροτοπικζσ περιοχζσ που 
χαρακτθρίηονται με βάςθ τθ 
Χφμβαςθ για τουσ Ωγροβιότοπουσ 
Διεκνοφσ Χθμαςίασ (Χφμβαςθ 
Ramsar) του 1971. 

Δεν υπάρχουν υγρότοποι 
διεκνοφσ ςθμαςίασ (περιοχζσ 
Ramsar). 

6.2.2 Άλλεσ φυςικζσ περιοχζσ 

Υαρακάτω εξετάηονται οι λοιπζσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ που εντοπίηονται ςτθν 

περιοχι. 
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Πίνακασ 23: Άλλεσ φυςικζσ περιοχζσ. 

Ρροςτατευόμενθ  
περιοχι 

Ρεριγραφι 
Συςχζτιςθ με τισ προτεινόμενεσ 

τροποποιιςεισ 

Ψοπία Λδιαίτερου 
Φυςικοφ Ξάλλουσ 

Υεριοχζσ που προςτατεφονται για 
τθν ιςτορικι, αρχαιολογικι και 
τοπιακι αξία τουσ. 
Χαρακτθρίηονται με βάςθ τισ 
διατάξεισ του Ρ. 5351/1932 όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκαν με τον 
Ρ. 1469/1950. 

Δεν υπάρχουν κεςμοκετθμζνα 
Ψοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Ξάλλουσ 
(βλ. N.5351/32 και Ρ. 1469/50) ςε 
εγγφτθτα με τθν περιοχι. 
 

Αιςκθτικά  
Δάςθ 

Υεριοχζσ οι οποίεσ δεν 
κατατάςςονται ςτουσ Εκνικοφσ 
Δρυμοφσ, ζχουν όμωσ “ιδιαίτερθ 
αιςκθτικι, υγιεινι και τουριςτικι 
ςθμαςία και ωσ τζτοια 
επιβάλλεται θ προςταςία τθσ 
πανίδασ, χλωρίδασ και του 
ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ τουσ” 
Χαρακτθρίηονται βάςει του Ρ. 
996/1971. 

Δεν υπάρχουν Αιςκθτικά Δάςθ ςε 
εγγφτθτα με τθν περιοχι. Ψο 
πλθςιζςτερο αιςκθτικό δάςοσ 
απζχει απόςταςθ >70 χλμ. 

Διατθρθτζα  
Πνθμεία  
τθσ Φφςθσ  

Υεριοχζσ οι οποίεσ δεν 
κατατάςςονται ςτουσ Εκνικοφσ 
Δρυμοφσ και τα Αιςκθτικά Δάςθ 
αλλά παρουςιάηουν “ιδιαίτερθ 
παλαιοντολογικι, 
γεωμορφολογικι και ιςτορικι 
ςθμαςία”. Χαρακτθρίηονται βάςει 
του Ρ. 996/1971. 

Δεν υπάρχουν Πνθμεία τθσ Φφςθσ 
ςε εγγφτθτα με τθν περιοχι. Ψο 
πλθςιζςτερο μνθμείο απζχει 
απόςταςθ >30 χλμ. 

Ξαταφφγια  
Άγριασ Ηωισ 

Υεριοχζσ που ζχουν κεςμοκετθκεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
δαςικισ νομοκεςίασ για τθν 
προςταςία των κθραμάτων. 

Δεν υπάρχουν Ξαταφφγια Άγριασ 
Ηωισ ςε εγγφτθτα με τθν περιοχι. 
Χτθν ευρφτερθ περιοχι απαντϊνται 
τα ΞΑΗ  
Ξρυπτι – Ουκόρεμμα και  
Υόρτο Οάφια – Ξαψάλα (Χτφρων). 

Χθμαντικζσ  
Υεριοχζσ  
για τα Υουλιά (IBA) 

Σι Χθμαντικζσ Υεριοχζσ για τα 
Υουλιά αποτελοφν ζνα διεκνζσ 
δίκτυο περιοχϊν που είναι ηωτικζσ 
για τθν διατιρθςθ παγκοςμίωσ 
απειλοφμενων ειδϊν, ενδθμικϊν 
ειδϊν ι ειδϊν πουλιϊν που 
εξαρτϊνται από τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ βιοτόπουσ για 
τθν επιβίωςι τουσ. 

Θ περιοχι είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ 
Χθμαντικι Υεριοχι για τα Υουλιά 
με κωδικό GR113 και ονομαςία 
“Τροσ Τχθ και γφρω περιοχι”. 
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Ρροςτατευόμενθ  
περιοχι 

Ρεριγραφι 
Συςχζτιςθ με τισ προτεινόμενεσ 

τροποποιιςεισ 

Πικροί Ρθςιωτικοί 
Ωγρότοποι 

Υρόκειται για τουσ μικροφσ 
νθςιωτικοφσ υγροτόπουσ που 
ζχουν αναγνωριςτεί και 
κεςμοκετθκεί με το Υ.Δ. «Ζγκριςθ 
καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν 
υγρότοπων και κακοριςμόσ όρων 
και περιοριςμϊν για τθν 
προςταςία και ανάδειξθ των 
μικρϊν παράκτιων υγρότοπων 
που περιλαμβάνονται ςε αυτόν», 
που υπογράφθκε τον Λοφνιο του 
2012 (ΦΕΞ ΑΑΥ/229/2012). 

Χτθν περιοχι τθσ ΕΗΔ 
GR2420001και γφρω από αυτι 
εντοπίηονται μικροί υγρότοποι του 
Υ.Δ. Υρόκειται για τον υγρότοπο 
ςτθν περιοχι «Ζλοσ και εκβολι 
Υοτάμι» ςτο ΡΑ τμιμα τθσ ΕΗΔ, 
κακϊσ και 2 ακόμα υγρότοπουσ ςτο 
ΒΔ τμιμα τθσ ΕΗΔ (εκβολι 
Δθμοςάρθ, εκβολι παραλίασ Αγ. 
Δθμθτρίου). ΡΔ τθσ ΕΗΔ και δυτικά 
τθσ Ξαρφςτου εντοπίηεται και 
ςφςτθμα υγροτόπων του κάμπου 
τθσ Ξαρφςτου και τθσ γφρω 
περιοχισ (δυτικά τθσ Ξαρφςτου, 
Εκβολι Υοταμοφ Φθγιά, τεχνθτό 
λιμνίο Ψακίου, Ψεχνθτι λίμνθ 
Χουβάλα, Ζλοσ Οιβαδάκι), το οποίο 
πικανόν είναι το ςθμαντικότερο και 
πιο εκτενζσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
τθσ ΡΑ Εφβοιασ (αλλά δεν 
περιλαμβάνονται ςτο Υ.Δ. αφοφ 
δεν είναι <80 ςτρ.). Σι εν λόγω 
υγρότοποι δεν ςχετίηονται και δεν 
επθρεάηονται από τα ζργα των υπό 
εξζταςθ ΑΧΥΘΕ. 

6.2.3 Χλωρίδα - Βλάςτθςθ - Οικότοποι 

Οόγω του μεγζκουσ του ζργου κακϊσ και τθσ δθμοςίευςθσ νεότερων δεδομζνων ςχετικά 

με τουσ τφπουσ οικοτόπων τθσ περιοχισ μελζτθσ, θ παράκεςθ των ςτοιχείων παρακάτω, 

αλλά και θ αξιολόγθςθ ςε μεταγενζςτερθ ενότθτα, λαμβάνει υπόψθ το ςφνολο του 

ζργου (και όχι μόνο τισ τροποποιιςεισ), ςε αντιςτοιχία και με τθν Ειδικι Σικολογικι 

Αξιολόγθςθ που εκπονικθκε για τθ ΗΕΥ (και περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα). Αυτό 

ιςχφει και για τα είδθ πανίδασ παρακάτω. Υιο ςυγκεκριμζνα, ελιφκθςαν υπόψθ: 

α) τα νεότερα δεδομζνα τθσ πρόςφατθσ μελζτθσ τθσ Εποπτείασ («Εποπτεία και 

αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ειδϊν και τφπων οικοτόπων τθσ Ελλάδασ») που 

είχε προκθρυχκεί από το ΩΥΕΞΑ και ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα (12/2015 κατατζκθκαν τα 

παραδοτζα από τουσ αναδόχουσ των επιμζρουσ κεματικϊν μελετϊν). Από αυτζσ τισ 

μελζτεσ ζχουν προκφψει ςθμαντικά δεδομζνα για τισ ΕΗΔ (επικαιροποιθμζνα 

τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων - ΨΕΔ, Ευνοϊκζσ Ψιμζσ Αναφοράσ - ΕΨΑ, Χτόχοι 

Διατιρθςθσ ανά ΕΗΔ, reports ανά είδοσ και τφπο οικότοπου από τθν Εκνικι Αναφορά με 

βάςθ το άρκρο 17 τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) 

β) πζρα από τα ςτοιχεία τθσ παλαιότερθσ χαρτογράφθςθσ ςτθν ΕΗΔ (1999-2001) που 

ελιφκθςαν υπόψθ ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ ςφγκριςθ με τα δεδομζνα τθσ ΠΥΕ (για 
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τον παλαιότερο ςχεδιαςμό του ζργου), χρθςιμοποιικθκαν επιπλζον και τα ςτοιχεία από 

το πρόςφατο πρόγραμμα χαρτογράφθςθσ *Ζργο «Ανάπτυξθ υποδομισ χωρικϊν 

δεδομζνων μεγάλθσ κλίμακασ (1:5.000) για τισ χερςαίεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ του 

δικτφου Natura 2000» (ΕΞΧΑ 2015)+.  

6.2.3.1 Σφποι οικοτόπων 

Χτθν επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ (τυποποιθμζνο ζντυπο 

δεδομζνων για τθν ΕΗΔ, όπωσ ζχει προκφψει από το πρόγραμμα τθσ Εποπτείασ, βλ. και 

παρακάτω Υίνακα), και ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ ζχει προςτεκεί ζνασ τφποσ 

(91M0) και ζχει αφαιρεκεί ζνασ (3290). 

Πίνακασ 24: Κατάλογοσ τφπων οικοτόπων του Πίνακα 3.1 (οικότοποι Παραρτιματοσ Ι οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ) για τθν ΕΖΔ GR2420001 (με βάςθ επικαιροποιθμζνθ περιγραφικι βάςθ Natura 
2000, παραδοτζο Δ8 Μελζτθσ 2 «Εποπτεία και Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ τφπων 
οικοτόπων κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν Ελλάδα»). Με ζντονθ γραφι (bold) παρουςιάηονται 
οι τφποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται ςτθν επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ 
βάςθσ Natura 2000 (2015) κατόπιν του προγράμματοσ τθσ Εποπτείασ, ενώ δεν περιλαμβανόταν 
ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ τθσ βάςθσ. 
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1110 
Αμμοςφρτεισ που καλφπτονται διαρκϊσ από 
καλάςςιο νερό μικροφ βάκουσ 

  A C A B 

1120* 
Εκτάςεισ καλάςςιασ βλάςτθςθσ με Posidonia 
(Posidonion oceanicae) 

  A C A B 

1170 Ϊφαλοι Π  A C B B 

1240 
Απόκρθμνεσ βραχϊδεισ ακτζσ με βλάςτθςθ ςτθ 
Πεςόγειο με ενδθμικά Limonium spp. 

G  A C A B 

2110 Ωποτυπϊδεισ κινοφμενεσ κίνεσ G  B C B B 

4090 
Ενδθμικά ορεινά μεςογειακά χζρςα εδάφθ με 
ακανκϊδεισ κάμνου 

G  B C B B 

5420 Φρφγανα με Sarcopoterium spinosum G  B C B B 

8210 
Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι με χαςμοφυτικι 
βλάςτθςθ 

G  B C B B 

8310 
Χπιλαια των οποίων δεν γίνεται τουριςτικι 
εκμετάλλευςθ 

  C C C C 

8330 
Καλάςςια ςπιλαια εξ ολοκλιρου ι κατά το ιμιςυ 
κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ 

  A C A B 

9260 Δάςθ με Castanea sativa G  B C B B 

9320 Δάςθ με Olea και Ceratonia G  A C A B 

9340 ΔάςθμεQuercus ilexκαιQuercus rotundifolia G  A C A B 

91Μ0 Υαννωνικά-βαλκανικά δάςθ τοφρκικθσ δρυόσ – G  B C B B 
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Κωδικόσ Ονομαςία 
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κοινισ δρυόσ 

92C0 
Δάςθ Platanus orientalis και Liquidambar orientalis 
(Platanion orientalis) 

G  A B A A 

92D0 
Ρότια παρόχκια δάςθ-ςτοζσ και λόχμεσ (Nerio-
Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 

G  A B A A 

ΥΡΟΜΝΘΜΑ 

*: οικότοποι προτεραιότθτασ 
Υοιότθτα δεδομζνων: G (καλι), Π (μζτρια), P (κακι), DD (ελλιπι δεδομζνα). 
Αντιπροςωπευτικότθτα: παρζχει ζνα μζτρο του «πόςο τυπικόσ» είναι ζνασ τφποσ οικοτόπου. Α (άριςτθ), Β (καλι), C 
(επαρκισ), D (μθ ςθμαντικι παρουςία).  
Χχετικι επιφάνεια: επιφάνεια του τόπου που καλφπτεται από το ςυγκεκριμζνο τφπου οικοτόπου ςε ςχζςθ με τθ 
ςυνολικι επιφάνεια που καλφπτεται από το ςυγκεκριμζνο τφπο οικοτόπου ςτθν εκνικι επικράτεια. Α (100%>=p> 15%), 
B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0). 
Βακμόσ διατιρθςθσ: Α (εξαίρετθ διατιρθςθ), Β (καλι διατιρθςθ), C (μζτρια ι περιοριςμζνθ διατιρθςθ). 
Χυνολικι αξιολόγθςθ: Α (εξαίρετθ αξία), Β (καλι αξία), C (επαρκισ αξία). 

Χτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν, παρουςιάηονται τα ςτοιχεία από τθ χαρτογράφθςθ 

των τφπων οικοτόπων ςτθν ΕΗΔ (κοινοτικισ ςθμαςίασ και ελλθνικοί) όπωσ ζχουν 

καταγραφεί: 

Α) κατά τθν χρονικι περίοδο 1999-2001, από το ζργο «Αναγνϊριςθ και περιγραφι των 

τφπων οικοτόπων ςε περιοχζσ ενδιαφζροντοσ για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ» (ευρφτερα 

γνωςτό ωσ “Χαρτογράφθςθ Ψφπων Σικοτόπων” 1999-2001) και 

Β) ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου ζργου «Ανάπτυξθ υποδομισ χωρικϊν δεδομζνων 

μεγάλθσ κλίμακασ (1:5.000) για τισ χερςαίεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ του δικτφου 

Natura 2000» (ΕΞΧΑ 2015), ςτο πλαίςιο του οποίου επικαιροποιικθκε θ παλαιότερθ 

χαρτογράφθςθ των τφπων οικοτόπων. Ψα ςτοιχεία τθσ χαρτογράφθςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται εδϊ (ΕΞΧΑ 2015), ζχουν υποβλθκεί ςτθν αρμόδια αρχι και είναι προσ 

αξιολόγθςθ. 

Ψα αποτελζςματα των δφο παραπάνω εργαςιϊν παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά και 

ςυγκριτικά ςτο Υίνακα που ακολουκεί. Ακολουκεί, επίςθσ, και ςχολιαςμόσ κάποιων 

βαςικϊν ςτοιχείων των 2 χαρτογραφιςεων (δεν κρίνεται εφικτό με τα παρόντα 

δεδομζνα να πραγματοποιθκεί εξζταςθ των μεταβολϊν ανάμεςα ςτισ 2 χαρτογραφιςεισ 

και του αν εκφράηουν μεταβολζσ ςτα χαρακτθριςτικά του τόπου ι ςτθ μεκοδολογία 

χαρτογράφθςθσ κλπ.). 
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Πίνακασ 25: Σφποι Οικοτόπων (χερςαίοι) ςτθν ΕΖΔ GR2420001 ςφμφωνα με τθ Χαρτογράφθςθ 
Σφπων Οικοτόπων (1999-2001) και το αντίςτοιχο πρόγραμμα του 2015 (ΕΚΧΑ 2015). Με ζντονθ 
γραφι αποτυπώνονται οι οικότοποι του Παραρτιματοσ Ι τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. 

Χαρτογράφθςθ 1999 - 2001 Νζα χαρτογράφθςθ (ΕΚΧΑ 2015) 
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1050 Σικιςμοί 185,686 

1011 Χωριά και οικιςμοί 26,7457 

1013 Δευτερεφοντεσ οικιςμοί 28,1886 

1021 Εγκαταλελειμμζνεσ εκτάςεισ 2,0095 

1032 Χϊροι δόμθςθσ 15,6886 

1020 
Αγροτικζσ 
καλλιζργειεσ 

669,9492 

1050 
Πθ αρδεφςιμθ-αρόςιμθ γθ 
αμιγισ 

264,7027 

1056 
Πόνιµα αρδευόµενθ γθ 
αμιγισ 

3,1326 

1060 
Πόνιµα αρδευόµενθ γθ 
αμιγισ 

17,868 

1066 
Σπωροφόρα δζντρα & 
φυτείεσ (αμιγι) 

107,5603 

1068 Ελαιϊνεσ αμιγείσ 450,063 

1069 Ελαιϊνεσ μεικτοί 30,223 

    
 

1062 
Εγκαταλελειμμζνεσ 
καλλιζργειεσ 

96,0572 

1240 

Απόκρθμνεσ 
βραχϊδεισ ακτζσ 
με βλάςτθςθ 
ςτθ Μεςόγειο με 
ενδθμικά 
Limoniumspp. 

33,21 1240 

Απόκρθμνεσ βραχϊδεισ 
ακτζσ με βλάςτθςθ ςτθ 
Μεςόγειο με ενδθμικά 
Limonium spp. 

91,6437 

2110 
Υποτυπϊδεισ 
κινοφμενεσ κίνεσ 

0,8798 2110 
Υποτυπϊδεισ κινοφμενεσ 
κίνεσ 

6,8738 

    
 

2120 

Κινοφμενεσ κίνεσ τθσ 
ακτογραμμισ με Ammophila 
arenariaAmmophilaarenaria 
(«λευκζσ κίνεσ») 

0,8659 

    
 

21Β0 
Αμμϊδεισ παραλίεσ χωρίσ 
βλάςτθςθ 

3,1815 

    
 

3190  Λίμνεσ καρςτικοφ γφψου 0,8325 

    
 

3250 
Ροταμοί τθσ Μεςογείου με 
μόνιμθ ροι, με Glaucium 
flavumGlauciumflavum 

0,1482 

4090 Ενδθμικά ορεινά 1074,4164 4090 Ενδθμικά ορεινά 742,8837 
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Χαρτογράφθςθ 1999 - 2001 Νζα χαρτογράφθςθ (ΕΚΧΑ 2015) 

μεςογειακά 
χζρςα εδάφθ με 
ακανκϊδεισ 
κάμνουσ 

μεςογειακά χζρςα εδάφθ με 
ακανκϊδεισ κάμνουσ 

5340 
Garrigues τθσ 
Ανατολικισ 
Πεςογείου 

1287,0853 5340 
Garrigues τθσ Ανατολικισ 
Πεςογείου 

83,6697 

5420 
Φρφγανα από 
Sarcopoterium 
spinosum 

6238,1876 5420 
 Φρφγανα από 
Sarcopoterium spinosum 

8525,7873 

72Α0 Ξαλαμϊνεσ 2,0607 72Α0 Ξαλαμϊνεσ 2,2978 

8210 

Αςβεςτολικικά 
βραχϊδθ πρανι 
με χαςμοφυτικι 
βλάςτθςθ 

144,9434 8210 
Αςβεςτολικικά βραχϊδθ 
πρανι με χαςμοφυτικι 
βλάςτθςθ 

279,6303 

91Μ0 

Ραννωνικά-
βαλκανικά δάςθ 
τουρκικισ δρυόσ 
– κοινισ δρυόσ 

42,5865 91Μ0 
Ραννωνικά-βαλκανικά δάςθ 
τουρκικισ δρυόσ – κοινισ 
δρυόσ 

1,9608 

9260 
 Δάςθ με 
Castanea sativa 

92,1462 9260  Δάςθ με Castanea sativa 124,2754 

92C0 

Δάςθ Platanus 
orientalis και 
Liquidambar 
orientalis 
(Platanion 
orientalis) 

2424,7963 92C0 
Δάςθ Platanus orientalis και 
Liquidambar orientalis 
(Platanion orientalis) 

1491,4062 

92D0 

Νότια παρόχκια 
δάςθ-ςτοζσ και 
λόχμεσ (Nerio-
Tamaricetea και 
Securinegion 
tinctoriae) 

493,8345 92D0 

Νότια παρόχκια δάςθ-ςτοζσ 
και λόχμεσ (Nerio-
Tamaricetea και 
Securinegion tinctoriae) 

1,8146 

9320 
Δάςθ με Olea 
και Ceratonia 

51,3033 9320 Δάςθ με Olea και Ceratonia 109,792 

9340 

 
Δάςθ με Quercus 
ilex και Quercus 
rotundifolia 

646,3503 9340 
 
Δάςθ με Quercus ilex και 
Quercus rotundifolia 

2004,2435 

934A 
Ελλθνικά δάςθ 
πρίνου 

1274,2545 934A Ελλθνικά δάςθ πρίνου 110,5417 

9580* 
Μεςογειακά 
δάςθ με Taxus 
baccata 

158,579     
 

    
 

9620  Υοτάμι χωρίσ βλάςτθςθ 3,2892 
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Εςτιάηοντασ ςτουσ τφπουσ οικοτόπων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ: οι 

οικότοποι 1240 και 2110 εντοπίςτθκαν και ςτισ 2 χαρτογραφιςεισ (τθν δεφτερθ περίοδο 

με μεγαλφτερθ ζκταςθ), ενϊ ο 2120 μόνο ςτο πρόςφατο πρόγραμμα χαρτογράφθςθσ 

(2015) με πολφ μικρι ζκταςθ (για αυτό προφανϊσ δεν περιλαμβάνεται και ςτον Υίνακα 

του τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων. Πε πολφ μικρι ζκταςθ (<1ha) και μόνο ςτο 

πρόςφατο πρόγραμμα χαρτογράφθςθσ εντοπίςτθκαν και οι οικότοποι 3190 και 3250. Σι 

οικότοποι 4090, 5420, 8210, 91Π0, 9260, 92C0, 92D0, 9230, 9340, 9340 εντοπίςτθκαν 

και ςτισ 2 περιόδουσ χαρτογράφθςθσ (οι 91ΠΣ και 92D0 χαρτογραφικθκαν ςε 

ςθμαντικά χαμθλότερθ ζκταςθ το 2015). Ψζλοσ ο οικότοποσ (προτεραιότθτασ) 9580* είχε 

χαρτογραφθκεί το 1999-2001 αλλά όχι το 2015. Αυτόσ ο τφποσ δεν υπάρχει ςτθν 

πραγματικότθτα πάνω ςτο όροσ Πχθ (με βάςθ και τισ επιςκζψεισ τθσ ομάδασ μελζτθσ το 

2009 ςτισ κορυφζσ Υροφιτθσ Θλίασ και Γιοφδα). Υρόκειται για ανοιχτζσ βραχϊδεισ 

εκτάςεισ με αγρωςτϊδθ και ακανκϊδεισ ςφαιρόμορφουσ χαμθλοφσ θμίκαμνουσ και λίγα 

άτομα μεμονωμζνα και πάρα πολφ αραιά από Taxus baccata και Ilex aquifolium. Θ 

επίςκεψθ πραγματοποιικθκε και με βάςθ τθν επιςτθμονικι επιφφλαξθ που ετζκθ από 

τισ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ειδικά για τον τφπο οικοτόπου *9580 

(Πεςογειακά δάςθ με Taxus baccata) που είναι και τφποσ οικοτόπου προτεραιότθτασ, ωσ 

προσ τθν φπαρξι του ςτθν Ελλάδα (Mediterranean Biogeographical Seminar III, 

Χυμπεράςματα αξιολόγθςθσ 2004). Είχε γίνει λοιπόν θ πρόταςθ προσ το ΩΥΕΧΩΔΕ να 

αντικαταςτακεί ο τφποσ *9580 από τον 4090 και ςτισ δφο περιπτϊςεισ των περιοχϊν τθσ 

Ελλάδασ ςτισ οποίεσ φαινόταν ότι υπιρχε (GR2420001, GR1110004). Σ τφποσ οικότοπου 

τελικά δεν περιλιφκθκε ςτθν επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 

δεδομζνων για τθν ΕΗΔ 2420001 (βλ. και παραπάνω) αλλά οφτε και ςτουσ οικότοπουσ 

που χαρτογραφικθκαν ςτθν ίδια ΕΗΔ κατά τθν πρόςφατθ χαρτογράφθςθ (ΕΞΧΑ 2015). 

Ψζλοσ, να ςθμειωκεί ότι ο εν λόγω τφποσ δεν περιλιφκθκε τελικά οφτε ςτον κατάλογο 

των οικοτόπων τθσ χϊρασ που αξιολογικθκαν ςτθν 3θ εξαετι ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ 

οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ (2007-2012).  

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ των οικοτόπων (και τθσ χλωρίδασ, βλ. και παρακάτω) 

ςτισ κζςεισ των ςχεδιαηόμενων ζργων, ςχεδιάςτθκαν και διενεργικθκαν εργαςίεσ πεδίου 

ςτο πλαίςιο τθσ ΠΥΕ, αλλά και πρόςφατα ςτο πλαίςιο τθσ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ για 

τθν Ψροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ. Χυγκεκριμζνα, ζχουν ςυλλεχκεί δεδομζνα ωσ ακολοφκωσ:  

 2009: ςυνολικά 9 ανκρωποθμζρεσ πεδίου με κφριο αντικείμενο τθ χλωρίδα, τθ 

βλάςτθςθ και τουσ τφπουσ οικοτόπων. Από αυτζσ, 3 ανκρωποθμζρεσ (3 θμζρεσ x 1 

ερευνθτισ) πραγματοποιικθκαν τθν άνοιξθ του 2009 και 6 ανκρωποθμζρεσ (3 

θμζρεσ x 2 ερευνθτζσ) πραγματοποιικθκαν το καλοκαίρι τθσ ίδιασ χρονιάσ. 

 2013: ςυνολικά 5 ανκρωποθμζρεσ (2 θμζρεσ x 2 ερευνθτζσ & 1 θμζρα x 1 ερευνθτισ) 

το φκινόπωρο του 2013. Ξφριο αντικείμενο ιταν θ επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων 

που είχαν ιδθ ςυλλεχκεί για τθ χλωρίδα, τθ βλάςτθςθ και τουσ τφπουσ οικοτόπων 

με βάςθ και τον νζο ςχεδιαςμοφ του ζργου, κακϊσ και θ αποτφπωςθ τυχόν αλλαγϊν 

ςτθν κατανομι των τφπων οικοτόπων λόγω φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν αιτιϊν. 
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Ρα ςθμειωκεί εδϊ ότι ςτα τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων τθσ ΕΗΔ δεν 

περιλαμβάνονται (ωσ προςτατευτζο αντικείμενο) είδθ χλωρίδασ (τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ). Υαρ’ όλα αυτά, ςτο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ για τουσ τφπουσ οικοτόπων 

ςτθν ΕΗΔ (από τθν ομάδα μελζτθσ), εξετάςτθκε και θ τυχόν παρουςία ςθμαντικϊν ειδϊν 

χλωρίδασ (που ενδεχομζνωσ να μθν είχαν καταγραφεί κατά το παρελκόν). 

Βαςικό αντικείμενο των εργαςιϊν πεδίου ιταν θ χαρτογράφθςθ τθσ πραγματικισ 

βλάςτθςθσ (actual vegetation) και των τφπων οικοτόπων ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχοφν, ςε 

κλίμακα 1:5.000, εντόσ των πολυγϊνων των ΑΧΥΘΕ που εντοπίηονται εντόσ τθσ ΕΗΔ. Θ 

κλίμακα αυτι κρίνεται καταλλθλότερθ για να αποτυπϊςει το πραγματικό πρότυπο 

κατανομισ τθσ βλάςτθςθσ για ζργα και δραςτθριότθτεσ που καταλαμβάνουν μικρι 

ςχετικά ζκταςθ. 

Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ περιλάμβανε επιπλζον: 

 δειγματολθψίεσ βλάςτθςθσ (χλωριδικι ςφνκεςθ) ςε αντιπροςωπευτικζσ κζςεισ κάκε 

αιολικοφ πάρκου και ςε κάκε τφπο οικότοπου και όπου επζτρεπε θ πρόςβαςθ, ςε 

κάκε γιπεδο εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν,  

 διερεφνθςθ των υφιςτάμενων οικολογικϊν ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ κάκε τφπου 

οικοτόπου, φωτογραφικι τεκμθρίωςθ κάκε τφπου οικοτόπου. 

Τπωσ αναλφεται και ςτθν ενότθτα 1.3.4 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ, οι επιπτϊςεισ ςτα επίπεδα 

διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων ςτθν ΕΗΔ και τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ ςχετίηονται 

κυρίωσ με τθν παράμετρο τθσ ςχετικισ επιφάνειασ του κάκε τφπου οικότοπου και τθσ 

επιφάνειασ του οικότοπου που εκχερςϊνεται κατά τθ φάςθ καταςκευισ. Σ υπολογιςμόσ 

τθσ εκχζρςωςθσ (ωσ ποςοςτό τθσ επιφάνειασ κάκε τφπου οικότοπου ςτθν ΕΗΔ) ζγινε 

χρθςιμοποιϊντασ:  

 τα επίςθμα δεδομζνα από το ζργο «Αναγνϊριςθ και περιγραφι των τφπων 

οικοτόπων ςε περιοχζσ ενδιαφζροντοσ για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ» 

(«Χαρτογράφθςθ Ψφπων Σικοτόπων») του 1999-2001 που εκπονικθκε από το 

(πρϊθν) ΩΥΕΧΩΔΕ, 

 τα δεδομζνα του αντίςτοιχου ζργου «Ανάπτυξθ υποδομισ χωρικϊν δεδομζνων 

μεγάλθσ κλίμακασ (1:5.000) για τισ χερςαίεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ του δικτφου 

Natura 2000» (ΕΞΧΑ 2015), ςτο πλαίςιο του οποίου επικαιροποιικθκε θ παλαιότερθ 

χαρτογράφθςθ των τφπων οικοτόπων, και 

 τα δεδομζνα που προζκυψαν από τθ χαρτογράφθςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ τθσ 

Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων θ οποία ζλαβε χϊρα το 2009 και αφοροφςε 

ςτισ εκτάςεισ εντόσ των πολυγϊνων ανάπτυξθσ των ΑΧΥΘΕ.  

Χε ότι αφορά ςτθ χαρτογράφθςθ ςτθ ΕΗΔ, ελιφκθςαν υπόψθ διακριτά και τα 2 ςετ 

δεδομζνων (χαρτογράφθςθ 1999-2001 και χαρτογράφθςθ 2015) για τθν εκτίμθςθ τθσ 

απϊλειασ των τφπων οικοτόπων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ, ζτςι ϊςτε 

αφενόσ να υπάρξει μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με τθν αντίςτοιχθ εκτίμθςθ τθσ απϊλειασ 

των οικοτόπων που είχε πραγματοποιθκεί ςτθ ΠΥΕ (με τα ςτοιχεία του 1999-2001) και 
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αφετζρου να υπάρξει και μια εκτίμθςθ με βάςθ τθν πλζον πρόςφατθ και ςφγχρονθ 

εικόνα τθσ κατανομισ των οικοτόπων. Για τα ςτοιχεία (των Α/Γ και των ςυνοδϊν ζργων) 

που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ ζκταςθσ που κα εκχερςωκεί, μπορεί 

κανείσ να ανατρζξει ςτο αναλυτικό υπόμνθμα των Υινάκων ςτθν ενότθτα 4.2.1 τθσ 

ανάλυςθσ τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ.  

Πε βάςθ τισ εργαςίεσ πεδίου (2009 & 2013,) που πραγματοποιικθκαν ςτθν περιοχι 

μελζτθσ, εντόσ των πολυγϊνων (χαρτογράφθςθ ςε κλίμακα 1:5.000), προκειμζνου να 

αποτυπωκεί θ ςθμερινι και πραγματικι κατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ και των αντίςτοιχων 

τφπων οικοτόπων, καταγράφθκαν 8 τφποι οικότοπων, αμιγείσ ι ωσ μωςαϊκά δφο και 

τριϊν τφπων (βλ. παρακάτω Υίνακα).  

Πίνακασ 26: Σφποι οικοτόπων ςτθν περιοχι προτεινόμενθσ εγκατάςταςθσ αιολικών πάρκων 
(πολφγωνα), με βάςθ τισ εργαςίεσ πεδίου του 2009 και του 2013. Με ζντονθ γραφι 
αποτυπώνονται οι τφποι οικοτόπων του Παραρτιματοσ Ι τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (οι υπόλοιποι 
είναι ελλθνικοί τφποι οικοτόπων). 

Κωδικόσ Ονομαςία Οικολογικι απόδοςθ ονομαςίασ 

4090 Ενδθμικά ορεινά μεςογειακά 
χζρςα εδάφθ με ακανκϊδεισ 
κάμνουσ 

Πθ τυπικοί «ςτεππόμορφοι» βραχϊδεισ λειμϊνεσ 
με ακανκϊδεισ κάμνουσ ςε υπερ- και ορεινά- 
Πεςογειακά υψομετρικά επίπεδα (κυριαρχία τθσ 
Genista acanthoclada με είδθ τθσ Daphno-
Festucetalia και τθσ Thero-Brachypodietea) 

5150 h Χζρςεσ εκτάςεισ με φτζρθ 
(Pteridium aquilinum) 
(πτεριάδεσ)  

Εκτατικζσ, ςυχνά κλειςτζσ, φυτοκοινότθτεσ με 
Pteridium aquilinum (φτζρθ). Χτθν περιοχι 
μελζτθσ, ιδιαίτερα ςτθ ηϊνθ τθσ δρυόσ και του 
πουρναριοφ (500-900m). 

5420 Φρφγανα με Sarcopoterium 
spinosum 

Βλάςτθςθ φρυγάνων με ρείκια (Erica 
manipuliflora), αφάνα (Genista acnthoclada), 
αςτοιβι (Sarcopoterium spinosum), γαλαςτοιβι 
(Euphorbia acanthothamnos) 

5340h Garrigues τθσ Ανατολικισ 
Πεςογείου 

Καμνϊνεσ και χαμθλά δάςθ (καμνϊνεσ με 
Crataegus laciniata, καμνϊνεσ με Erica arborea) 

8210 Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι 
με χαςμοφυτικι βλάςτθςθ 

Χαςμοφυτικι βλάςτθςθ απόκρθμνων βραχωδϊν 
ςχθματιςμϊν ςε εςωτερικζσ κζςεισ ςε υψόμετρα 
>800 μ. 

92C0 Δάςθ πλατάνου τθσ Ανατολισ Υαρόχκια βλάςτθςθ με ανατολικι πλάτανο 
(Platanus orientalis) 

934Αh Ελλθνικά δάςθ πρίνου Καμνϊνεσ και χαμθλά δάςθ με πουρνάρι 

9340 Δάςθ με Quercus ilex Δαςικζσ ςυςτάδεσ αριάσ 

Χτθν περιοχι εγκατάςταςθσ των Α/Γ (πολφγωνα), απαντοφν 5 τφποι οικοτόπων τθσ 

Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ και 3 Ελλθνικοί τφποι οικοτόπων: 5150, 5340, 934A (υπάρχει θ 

ζνδειξθ h=hellenic). Χτθ χαρτογράφθςθ κάκε αιολικοφ πάρκου περιλαμβάνονται εκτόσ 

από τουσ αμιγείσ τφπουσ οικοτόπων και μωςαϊκά βλάςτθςθσ (τφπων οικοτόπων) 

ιδιαίτερα για τισ περιπτϊςεισ όπου κάκε λίγεσ δεκάδεσ μζτρα μεταβάλλεται θ χλωριδικι 

ςφνκεςθ και εναλλάςςονται τφποι βλάςτθςθσ/ οικοτόπων, μια εναλλαγι ι μετάβαςθ 
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από τον ζνα οικότοπο ςτον άλλο θ οποία δεν είναι δυνατό να απεικονιςτεί χωρικά (γιατί 

δεν είναι απότομθ, αλλά βακμιαία και αναμιγνφονται χλωριδικά ςτοιχεία και δομζσ από 

περιςςότερουσ του ενόσ τφπουσ οικοτόπων). Χτον επόμενο πίνακα καταγράφονται οι 

χαρτογραφικζσ μονάδεσ βλάςτθςθσ και τφπων οικοτόπων ανά αιολικό Υάρκο που 

βρίςκεται εντόσ τθσ ΕΗΔ. 

Πίνακασ 27: Σφποι οικοτόπων ανά Αιολικό Πάρκο (εντόσ των πολυγώνων) εντόσ τθσ ΕΖΔ. 

Αιολικό 
Ράρκο 

Τφποι οικοτόπων 

D1 5150, 5340, 5420, 92C0, 9340 και μωςαϊκά αυτϊν των τφπων οικοτόπων 

D2 5340, 5420, 934A,  

D3 5420, 5340, 8210, 92C0, 9340 και μωςαϊκά αυτϊν των τφπων οικοτόπων 

D4 5150, 5420, 8210, 92C0 

D5 5150, 5340, 5420, 92C0, 9340, 

D7 4090, 5150, 5340, 5420, 92C0 

D8 4090, 5420, 5340, 9340 

Ζτςι, ςτθν περιοχι εγκατάςταςθσ των Α/Γ (πολφγωνα) εντοπίηεται χαμθλότεροσ αρικμόσ 

τφπων οικοτόπων ςε ςχζςθ με τθν ΕΗΔ, κάτι το οποίο ερμθνεφεται με βάςθ τθν πολφ 

μικρότερθ ζκταςθ των πολυγϊνων εγκατάςταςθσ των ΑΧΥΘΕ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι 

ζκταςθ τθσ ΕΗΔ και αφετζρου από τισ οικολογικζσ απαιτιςεισ του κάκε οικότοπου (ςτο 

ςφνολο τθσ ΕΗΔ απαντοφν παράκτιοι και αλοφυτικοί τφποι οικοτόπων, παράκτιεσ και 

ενδοχωρικζσ κίνεσ κλπ. οι οποίοι περιορίηονται ςε χαμθλοφ υψομζτρου παράκτιεσ και 

υγροτοπικζσ περιοχζσ και επομζνωσ δεν απαντοφν ςτισ ορεινζσ περιοχζσ που 

εξετάηουμε.  

Χε ότι αφορά ςτον υπολογιςμό τθσ απϊλειασ ζκταςθσ τφπων οικοτόπων από το ςφνολο 

των ζργων εντόσ τθσ ΕΗΔ (Α/Γ και ςυνοδά ζργα): τα αναλυτικά ποςοτικά ςτοιχεία τθσ 

εκχζρςωςθσ των τφπων οικοτόπων ςτα όρια τθσ ΕΗΔ GR2420001 παρουςιάηονται ςτουσ 

Υίνακεσ 17-18 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ (ενϊ μια ςφνοψθ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω 

Υίνακα). Πε βάςθ τθ χαρτογράφθςθ του 1999-2001 υπάρχει απϊλεια για τουσ 

οικοτόπουσ 4090, 5420, 9260, 92C0, 92D0, 9340, 9580 (οικότοποι Υαραρτιματοσ Λ 

οδθγίασ οικοτόπων) και 5150, 5340, 8217, 934Α (ελλθνικοί τφποι οικοτόπων). Αντίςτοιχα, 

με βάςθ τθ χαρτογράφθςθ του 2015 (ΕΞΧΑ) υπάρχει απϊλεια για τουσ οικοτόπουσ 4090, 

5420, 8210, 9260, 92C0, 9240 (οικότοποι Υαραρτιματοσ Λ οδθγίασ οικοτόπων) και 5340 

(ελλθνικοί τφποι οικοτόπων). Χτθν ενότθτα 4.2.1 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ παρατίκενται 

ςτοιχεία για όλουσ τουσ τφπουσ οικοτόπων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ 

ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ. 
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Πίνακασ 28: Εκτίμθςθ απώλειασ τφπων οικοτόπων εντόσ τθσ ΕΖΔ (με βάςθ τα ςτοιχεία του 
Προγράμματοσ Χαρτογράφθςθσ 1999-2001, ΤΠΕΧΩΔΕ και το πιο πρόςφατο από ΕΚΧΑ, 2015). 
Με ζντονθ γραφι παρουςιάηονται οι τφποι οικοτόπων του Παραρτιματοσ Ι τθσ οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ. 
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4090 
Ενδθμικά ορεινά χζρςα εδάφθ με 
ακανκϊδεισ κάμνουσ 

0,75 1,64 

5150 Χζρςεσ εκτάςεισ με φτζρθ 0,009 - 

5340 Garrigues τθσ Ανατολικισ Πεςογείου 0,46 0,155 

5420 Φρφγανα με Sarcopoterium spinosum 0,48 0,39 

8210 
Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι με 
χαςμόφυτα 

 0,039 

9260 Δάςθ με Castanea sativa 0,42 0,08 

92C0 Δάςθ πλατάνου τθσ Ανατολισ 0,10 0,11 

92D0 
Ρότια παρόχκια δάςθ - ςτοζσ και 
λόχμεσ (Nerio- Tamaricetea και 
Securinegion tinctoriae) 

0,09 - 

934A Ελλθνικά Δάςθ Υρίνου 0,04 - 

9340 Δάςθ με Quercus ilex 0,25 0,031 

6.2.3.2 τοιχεία χλωρίδασ ςτθν περιοχι μελζτθσ 

Χτο πλαίςιο των επιςκζψεων για τουσ τφπουσ οικοτόπων (βλ. και παραπάνω), 

ελιφκθςαν και δεδομζνα χλωρίδασ που απαντά ςτισ προτεινόμενεσ κζςεισ 

εγκατάςταςθσ των ανεμογεννθτριϊν, με ζμφαςθ ςτθν παρατιρθςθ και καταγραφι 

ενδθμικϊν ειδϊν (Ελλθνικά ενδθμικά, ενδθμικά τθσ Εφβοιασ), αλλά και πικανά κάποιου 

από τα είδθ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ. 

Από τθν ζρευνα πεδίου φάνθκε ότι ςτθν περιοχι μελζτθσ δεν απαντά κανζνα φυτικό 

taxon (είδοσ ι υποείδοσ) που να περιλαμβάνεται ςτα Υαραρτιματα ΛΛ και IV τθσ Σδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ. Απαντοφν ωςτόςο ενδθμικά, κακϊσ και άλλα είδθ τα οποία 

περιλαμβάνονται είτε ςε καταλόγουσ ερυκρϊν δεδομζνων τθσ IUCN είτε ςτο Red Data 

Book τθσ Ελλάδασ. Θ γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ, θ γεωλογικι τθσ ςφνκεςθ και θ 

πολφπλοκθ παλαιογεωγραφία τθσ ςυντζλεςαν ςτθν απομόνωςθ οριςμζνων ειδϊν και 

ςτθ δθμιουργία νζων. Θ παρουςία ςτο φαράγγι Δθμοςάρθ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι 11 

ενδθμικϊν taxa τθσ Εφβοιασ (από τα οποία πζντε είναι τοπικά ενδθμικά τθσ περιοχισ: 
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Armeria johnsenii, Campanula celsii subsp. carystea, Inula subfloccosa, Limonium 

runemarkii, Stachys euboica), και 28 ενδθμικϊν taxa με ευρφτερθ εξάπλωςθ ςτον 

Ελλθνικό χϊρο, κατατάςςουν τθν περιοχι ωσ ζνα ςθμαντικό κζντρο ενδθμιςμοφ τθσ 

χϊρασ. Σριςμζνα από τα ενδθμικά taxa τθσ περιοχισ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον ι 

δζχονται πιζςεισ από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, φαίνονται παρακάτω: 

Stachys euboica: Υρόκειται για εξαιρετικά ςπάνιο είδοσ, γνωςτό από τουσ βραχϊδεισ 

ςχθματιςμοφσ του Ξαβοντόρου, ενϊ ζνασ πλθκυςμόσ αποτελοφμενοσ από λίγα μόνον 

άτομα βρζκθκε ςτθν περιοχι του Αγίου Δθμθτρίου. Σι ζντονεσ λατομικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και θ χάραξθ νζων δρόμων αποτελοφν κίνδυνο για τουσ 

πλθκυςμοφσ του ςπάνιου και ενδθμικοφ φυτικοφ είδουσ. 

Inula subfloccosa: Ψο τοπικό ενδθμικό αυτό είδοσ αναπτφςςεται ςε απόκρθμνεσ 

βραχϊδεισ περιοχζσ, ςε χαμθλά υψόμετρα ςτο όροσ Τχθ. Χθμαντικζσ περιοχζσ για το 

είδοσ αυτό είναι οι βραχϊδεισ ςχθματιςμοί του Χτεφανιοφ τθσ Οάλασ, κακϊσ και άλλεσ 

ορκοπλαγιζσ ςτουσ νότιουσ πρόποδεσ τθσ Τχθσ. Σι ζντονεσ λατομικζσ δραςτθριότθτεσ 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ αποτελοφν ζναν εν δυνάμει κίνδυνο για τουσ πλθκυςμοφσ του 

ςπάνιου αυτοφ είδουσ. 

Armeria johnsenii: Εξαιρετικά ςπάνιο τοπικό ενδθμικό είδοσ που είναι γνωςτό μόνον από 

τθν περιοχι του ακρωτθρίου Ξαφθρεφσ και ςε οριςμζνεσ άλλεσ κζςεισ ςτθν ακτογραμμι 

του Ξαβοντόρου (π.χ. ποτάμι παραλία Χχίηαλθσ). Σ ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του είδουσ 

αρικμεί μόλισ μερικζσ δεκάδεσ άτομα. Θ παρουςία του ςτθν παραλιακι ηϊνθ το κακιςτά 

εφτρωτο ςε τυχόν ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ. Θ δθμιουργία νζου δρόμου μζςα ςτο 1997 

ςτο ακρωτιριο Ξαφθρζασ κατάςτρεψε οριςμζνα φυτικά είδθ και κζτει ςε κίνδυνο τθν 

μεγαλφτερθ γνωςτι αποικία του είδουσ.  

Cerastium runemarkii: Χπάνιο ενδθμικό είδοσ του Αιγαίου. Πζχρι ςιμερα είναι γνωςτοί 

μόνο δφο πλθκυςμοί ςτθ Ράξο και ςτθν κορυφι του όρουσ Τχθ. Σι πλθκυςμοί αυτοφ 

του ςπάνιου είδουσ δζχονται πιζςεισ από τθν ζντονθ υπερβόςκθςθ των προβάτων γφρω 

από τθν περιοχι τθσ Τχθσ.  

Paeonia mascula subsp. Hellenica: Πζχρι πρόςφατα το taxon αυτό κεωρείτο Ελλθνικό 

ενδθμικό, αλλά ζνασ μικρόσ πλθκυςμόσ του βρζκθκε ςτα δυτικά παράλια τθσ Ψουρκίασ. 

Χτο όροσ Τχθ, πάνω από το χωριό Φοφκλια βρίςκεται ο μεγαλφτεροσ γνωςτόσ πλθκυςμόσ 

του είδουσ. Σ δρόμοσ που καταςκευάςτθκε τα τελευταία χρόνια ςτθν περιοχι, ζκοψε τον 

πλθκυςμό του είδουσ ςτα δφο, ενϊ αφαίρεςε αρκετά άτομα. 

Χτα ενδθμικά, απειλοφμενα, ςπάνια και προςτατευόμενα είδθ κα μποροφςαν να 

προςτεκοφν δφο φυτικά taxa (Taxus baccata, Ilex aquifolium) που αν και δεν ςυγκροτοφν 

δαςικοφσ ςχθματιςμοφσ που κα επζτρεπαν τθν αναγνϊριςθ των τφπων οικοτόπων 9580 

και 9380 αντίςτοιχα, καταγράφονται ςτθν περιοχι. Χτθν περιοχι εμφανίηονται μόνον 

οριςμζνα άτομα ςτθν κορυφι του όρουσ Τχθ και αποτελοφν υπολειμματικά ςτοιχεία 

παλαιότερων γεωλογικϊν περιόδων.  
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Σ ςυνολικόσ αρικμόσ ενδθμικϊν και λοιπϊν φυτικϊν ειδϊν που αξιολογοφνται ωσ 

Χθμαντικά για τθν περιοχι, με βάςθ τθν ζνταξθ και προςταςία τουσ ςε Εκνικοφσ 

Ξαταλόγουσ (Υ.Δ. 67/81), κακϊσ και ςε Ξατθγορίεσ Επικινδυνότθτασ (Χπάνιο: R, 

Απειλοφμενο: V, I: είδοσ «Ξινδυνεφον», «Χπάνιο» ι «Απειλοφμενο» για το οποίο δεν 

υπάρχουν αρκετζσ πλθροφορίεσ κατάταξισ του) ςφμφωνα με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ 

Ξαταλόγουσ (WCMC, UNEP, IUCN, Σδθγία 92/43/ΕΣΞ) ανζρχεται ςε 28 taxa. 

Από τα προαναφερκζντα ενδθμικά είδθ ςτο όροσ Τχθ, το φαράγγι του Δθμοςάρθ και το 

ακρωτιριο Ξαφθρεφσ, τα 16 προςτατεφονται ςφμφωνα με το Υροεδρικό Διάταγμα  

67/81.  Τςον αφορά ςτθν ζνταξι τουσ ςε κατθγορίεσ προςταςίασ ςφμφωνα με τουσ 

διεκνείσ καταλόγουσ 16 εντάςςονται ςε μία από τισ κατθγορίεσ Ερυκρϊν Δεδομζνων 

όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν από τθν IUCN και περιλαμβάνονται ςτουσ προαναφερόμενουσ 

Ξαταλόγουσ. Αναφερόμενοι πιο αναλυτικά ςτον αρικμό των taxa ανά Ξατθγορία 

Επικινδυνότθτασ, ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα, ζχουμε τα εξισ αποτελζςματα: 

 11 taxa ανικουν ςτα Χπάνια (R), 

 1 taxon χαρακτθρίηεται απειλοφμενο (Ψ), 

 2 taxa ανικουν ςτα τοπικά ςπάνια είδθ, 

 1 taxon ανικει ςτα Απροςδιόριςτθσ κατθγορίασ επικινδυνότθτασ (Λ),  

 1 taxon πικανόν εντάςςεται ςε κατθγορία επικινδυνότθτασ αλλά θ πλθκυςμιακι 

κατάςταςι του είναι άγνωςτθ. 

Πίνακασ 29: Ενδθμικά φυτικά taxa τθσ περιοχισ και κακεςτώσ προςταςίασ τουσ (Π.Δ. 67/81, 
IUCN/WCMC και UNEP). 

A/A Φυτικό taxon Ρ.Δ. 67/81 IUCN /WCMC UNEP 

1 
Cirsium heldreichii subsp.  
euboicum 

* - - 

2 Inula subfloccosa * R/R R 

3 Leontodon graecus * - - 

4 Brassica cretica subsp. aegea  
- / 

(τοπικάςπάνιο) 
- 

5 Thlaspi bulbosum  R/R R 

6 Cerastium runemarkii * T/I I 

7 Silene pentelica * R/R R 

8 Ebenus sibthorpii * R/R R 

9 Vicia pinetorum * ? - 

10 Hypericum delphicum * R R 

11 Sideritis euboea * - - 

12 Stachys euboica * R R 

13 Paeonia mascula subsp. hellenica  
-/(τοπικά 
ςπάνιο) 

I 

14 Armeria johnsenii  - - 

15 Goniolimon sartorii * R R 
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A/A Φυτικό taxon Ρ.Δ. 67/81 IUCN /WCMC UNEP 

16 Limonium palmare  - - 

17 Limonium runemarkii  - - 

18 Ranunculus subhomophylus * R R 

19 Asperula lutea subsp. euboea * ? - 

20 Asperula rigidula  - - 

21 Verbascum delphicum * R R 

22 Viola euboea  - - 

23 Crocus sieberi subsp. atticus  - - 

24 Fritillaria ehrhartii  - - 

25 Orchis boryi * - - 

26 Sesleria vaginalis * - - 

27 
Hesperis laciniata subsp. 
secundiflora 

- R - 

28 Aristolochia microstoma - R - 

R = Χπάνιο, T= Απειλοφμενο, V= Απειλοφμενο ι Ψρωτό 

6.2.4 Πανίδα (πλθν χειροπτζρων) 

Βαςικι και ςθμαντικι πθγι γενικά για τθν πανίδα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και τθσ 

περιοχισ των ζργων αποτελεί θ Ειδικι Υεριβαλλοντικι Πελζτθ Φαραγγιοφ Δθμοςάρθ 

και ευρφτερθσ περιοχισ (Δθμόπουλοσ et al. 1998) θ οποία καλφπτει τθν περιοχι μελζτθσ 

ςε μεγάλο βακμό. Για τθν πιο ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ τθσ πανίδασ ςπονδυλοηϊων 

ςυνδυάςτθκαν τα δεδομζνα τθσ ΕΥΠ με τισ παρακάτω βιβλιογραφικζσ πθγζσ: 

 Αμφίβια και ερπετά: Gasc et al. (1997), Arnold & Burton (2002), Δθμθτρόπουλοσ & 

Λωαννίδθσ (2002), Valakos et al. (2008), και 

 Κθλαςτικά: Mitchell-Jones et al. (1999). 

Επιπλζον, κατά τισ εργαςίεσ πεδίου ςτθν περιοχι μελζτθσ, πραγματοποιικθκε και 

αξιολόγθςθ των ενδιαιτθμάτων, ςε ςχζςθ με τα είδθ πανίδασ που ενδζχεται να 

υποςτθρίηουν. 

Χτον παρακάτω Υίνακα παρατίκενται όλα τα είδθ πανίδασ που αναφζρονται για τθν 

περιοχι ςτθν ΕΥΠ *δεν περιλιφκθκαν τα είδθ που ηουν και παρατθροφνται μόνο ςτθ 

καλάςςια περιοχι (Ξαρζτα Caretta, Πεςογειακι φϊκια Monachus monachus), ι ςε 

ςυςτιματα γλυκοφ νεροφ και ενδιαιτιματα που ςχετίηονται άμεςα με αυτά (Βίδρα Lutra 

lutra, Υοταμοχελϊνα Mauremys rivulata και Βαλτοχελϊνα Emys orbicularis, Ρερόφιδο 

Natrix natrix και Οιμνόφιδο Natrix tessellata, και αμφίβια είδθ: Χαλαμάνδρα Salamandra 

salamandra, Ξιτρινομπομπίνα Bombina variegata, Ππράςκα Bufo bufo, Υραςινόφρυνοσ 

Pseudepidalea viridis, Δενδροβάτραχοσ Hyla arborea και Οιμνοβάτραχοσ Pelophylax 

ridibundus)].  
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Πίνακασ 30: Είδθ χερςαίων κθλαςτικών ςτθν περιοχι τθσ ΝΑ Εφβοιασ (Δθμόπουλοσ et al. 1998, 
ελλθνικά ονόματα από Mitchell-Jones et al. 1999). 

Α/Α Ελλθνικό όνομα Επιςτθμονικό όνομα Ραρ. 92/43/ΕΟΚ IUCN ΚΒ 

Εντομοφάγα 

1.  Χκαντηόχοιροσ Erinaceus concolor +  LC NE 

2.  Ψυφλαςπάλακασ Talpa caeca +  LC DD 

Χειρόπτερα 

3.  Ρανονυχτερίδα Pipistrellus pipistrellus + IV LC DD 

4.  Οευκονυχτερίδα P. kuhlii/nathusii + IV LC LC 

5.  Βουνονυχτερίδα Hypsugo savii + IV LC LC 

6.  Ρυχτονόμοσ Tadarida teniotis + IV LC LC 

7.  Myotis spp. 

8.  Plecotus spp. 

9.  Ψρανορινόλοφοσ R. ferrum equinum + II/IV LC LC 

Λαγόμορφα 

10.  Οαγόσ Lepus europaeus +  LC NE 

Τρωκτικά 

11.  Δαςομυωξόσ Glis glis +  LC NE 

12.  Χκαπτοποντικόσ Pitymys thomasi +  LC NE 

13.  Βραχοποντικόσ Apodemus mystacinus +  LC NE 

14.  Δαςοποντικόσ Apodemus sylvaticus +  LC NE 

15.  Ξρικοποντικόσ Apodemus flavicollis +  LC NE 

16.  Παυροποντικόσ Rattus rattus =   NE 

17.  Δεκατιςτισ Rattus norvegicus =   NE 

18.  Χταχτοποντικόσ Mus domesticus =   NE 

Σαρκοφάγα 

19.  Αλεποφ Vulpes vulpes +  LC NE 

20.  Ρυφίτςα Mustela nivalis +  LC NE 

21.  Ξουνάβι Martes foina +  LC NE 

Πίνακασ 31: Είδθ χερςαίων ερπετών ςτθν περιοχι τθσ ΝΑ Εφβοιασ (Δθμόπουλοσ et al. 1998, 
ελλθνικά ονόματα από Valakos et al. 2008). 

Α/Α Ελλθνικό όνομα Επιςτθμονικό όνομα Ραρ. 92/43 IUCN ΚΒ2009 

Χελϊνεσ 

1.  Πεςογειακι Χελϊνα Σestudo hermanni + ΛΛ-IV LR/NT VU 

2.  Ξραςπεδοχελϊνα Testudo marginata + ΛΛ-IV LC LC 

Σαφρεσ 

3.  Χαμιαμίδι Cyrtopodion kotschyi = IV LC LC 

4.  Πολυντιρι Hemidactylus turcicus =  LC LC 

5.  Χαυρόφιδο Pseudopus apodus + IV LC LC 

6.  Αβλζφαροσ Ablepharus kitaibelii + IV LC LC 

7.  Οιακόνι Chalcides ocellatus + IV NT LC 

8.  Ξονάκι Anguis fragilis +   LC 

9.  Ψρανόςαυρα Lacerta trilineata + IV LC LC 

10.  Υραςινόςαυρα Lacerta viridis + IV LC LC 

11.  Χιλιβοφτι Podarciserhardii + IV LC LC 

12.  Ψοιχόςαυρα Podarcis muralis + IV LC LC 

Φίδια 

13.  Ψυφλίνοσ Typhlops vermicularis +   LC 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
126 

Α/Α Ελλθνικό όνομα Επιςτθμονικό όνομα Ραρ. 92/43 IUCN ΚΒ2009 

14.  Ερθμόφιδο Eryx jaculus + IV  LC 

15.  Αςτραπόφιδο Dolichophis caspius + IV LC LC 

16.  Δεντρογαλιά Hierophis gemonensis +  LC LC 

17.  Χαΐτα Platyceps najadum + IV LC LC 

18.  Χπιτόφιδο Elaphe situla + ΛΛ/IV LC LC 

19.  Οαφιάτθσ Elaphe quatuorlineata + ΛΛ/V NT LC 

20.  Παυρόφιδο Malpolon monspessulanus +  LC LC 

21.  Αγιόφιδο Telescopus fallax + IV LC LC 

22.  Σχιά Vipera ammodytes + IV LC LC 

ΥΡΟΜΝΘΜΑ 

Υαρουςία: (+) Ενδεχόμενθ παρουςία ςτισ κζςεισ των Α/Γ ι των ςυνοδϊν ζργων (=) απλι παρουςία ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι, με βάςθ τθν οικολογία τουσ (πχ. Valakos et al. 2008, IUCN 2009). 
92/43: Σδθγία 92/43/ΕΣΞ για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ -  
Υαραρτιματα - (II) Είδοσ που επιβάλλει τον κακοριςμό ηωνϊν διατιρθςθσ, (IV) Είδοσ που απαιτεί αυςτθρι προςταςία, 
(V) Είδοσ που θ εκμετάλλευςι του μπορεί να ρυκμίηεται με διαχειριςτικά μζτρα, (*) Είδθ προτεραιότθτασ.  
ΛUCN: Ξόκκινοσ κατάλογοσ των απειλοφμενων ειδϊν - (CR) Ξριςίμωσ κινδυνεφον είδοσ, (EN) Ξινδυνεφον είδοσ, (VU) 
Ψρωτό είδοσ, (NT) Απειλοφμενο ςτο άμεςο μζλλον, (LR/nt) Είδοσ χαμθλοφ κινδφνου που ενδζχεται ςφντομα να 
χαρακτθριςτεί Απειλοφμενο, (LR/lc) Είδοσ χαμθλοφ κινδφνου που δεν προβλζπεται να χαρακτθριςτεί Απειλοφμενο, 
(LC) Είδοσ εκτόσ κινδφνου, (DD) Ανεπαρκϊσ γνωςτό είδοσ (IUCN 2001, 2007, 2009). 
Ξ.Β. 2009: Ψο κόκκινο βιβλίο των απειλοφμενων ηϊων τθσ Ελλάδασ. Οεγάκισ, Α. & Υ. Παραγκοφ (επιμ.). 2009. Ελλθνικι 
Ηωολογικι Εταιρία. (EX) Εκλιπόντα είδθ, (EW) Εκλιπόντα ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον, (RE) Ψοπικά εκλιπόντα, (CR) 
Ξριςίμωσ κινδυνεφοντα, (EN) Ξινδυνεφοντα, (VU) Ψρωτά, (NT) Χχεδόν απειλοφμενα, (LC) Πειωμζνου ενδιαφζροντοσ, 
(DD) Ανεπαρκϊσ γνωςτά, (NE) Πθ αξιολογθκζντα. 

Για τθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ από τθν ΕΥΠ αναφζρονται 22 είδθ ερπετϊν και 19 

είδθ κθλαςτικϊν.  

Ψα περιςςότερα από τα 22 είδθ ερπετϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ είναι κοινά ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα. Χε ότι αφορά τισ χελϊνεσ, ενδιαφζρουςα είναι θ παρουςία δφο 

χερςαίων ειδϊν ςτθν περιοχι. Χ' αυτό ςυντελεί θ ποικιλία των ενδιαιτθμάτων και το 

ςχετικά μεγάλο υψομετρικό εφροσ. Χτα μεγαλφτερα υψόμετρα παρατθρείται κυρίωσ το 

είδοσ Testudo marginata (Ξραςπεδοχελϊνα). Ενϊ και τα δφο είδθ (Σestudo hermanni και 

Testudo marginata) δείχνουν μία προτίμθςθ ςε περιοχζσ με κάμνουσ, θ Testudo 

marginata βρίςκεται και ςε πιο βραχϊδεισ περιοχζσ. Χυνοπτικά, ενδεχόμενθ παρουςία 

ςτισ κζςεισ εγκατάςταςθσ των ΑΧΥΘΕ ι χωροκζτθςθσ των ςυνοδϊν πικανόν να 

προκφπτει και για τα 2 προαναφερκζντα χερςαία είδθ χελωνϊν. 

Ζχουν καταγραφεί οκτϊ είδθ ςαφρασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ, ενϊ θ παρουςία 

δφο ακόμα ειδϊν για τα οποία υπάρχουν βιβλιογραφικζσ αναφορζσ από τθν Εφβοια 

(Anguis fragilis και Chalcides ocellatus) είναι πικανι αλλά όχι επιβεβαιωμζνθ. Ψα 

περιςςότερα είδθ προτιμοφν τόπουσ με αραιι βλάςτθςθ και ξζφωτα, αλλά αποφεφγουν 

τισ εκτεκειμζνεσ κορυφογραμμζσ. Ψο είδοσ Hemidactylus turcicus (Πολυντιρι) βρίςκεται 

ςχεδόν πάντα ςε ανκρϊπινα κτίςματα. Ψα πιο κοινά είδθ ςτθν περιοχι είναι το Podarcis 

erhardii (Χιλιβοφτι) και το Ablepharus kitaibelii (Αβλζφαροσ) το οποίο απαντάται ακόμθ 

και ςε περιοχζσ με χαμθλι βλάςτθςθ (φρφγανα, χαμθλι-υποβακμιςμζνθ μακκία). Θ 

φπαρξθ του είδουσ Lacerta trilineata (Ψρανόςαυρα) ςυνδζεται με τθν φπαρξθ κάμνων 

ςτουσ οποίουσ ςυνικωσ καταφεφγει. Χτα μεγαλφτερα υψόμετρα αντικακίςταται από το 

είδοσ Lacerta viridis (Υραςινόςαυρα). Χτα μεγαλφτερα υψόμετρα και ειδικά γφρω από 
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τον Ξαςτανόλογγο αφκονεί το είδοσ Podarcis muralis (Ψοιχόςαυρα). Ψο είδοσ Pseudopus 

apodus είναι επίςθσ αρκετά κοινό και μπορεί να βρεκεί ακόμα και ςε καλλιεργοφμενεσ 

περιοχζσ. Χυνοπτικά, λοιπόν, θ πλειονότθτα των ειδϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ενδζχεται 

να παρατθροφνται και ςτθν περιοχι των ζργων (Α/Γ και τοποκεςίεσ ςυνοδϊν ζργων).  

Ωπάρχουν επιβεβαιωμζνεσ παρατθριςεισ 8 ειδϊν φιδιϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

μελζτθσ. Για 2 ακόμθ είδθ (Hierophis gemonensis και Telescopus fallax) υπάρχουν 

παλαιότερεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ από τθν Εφβοια. Υολφ λίγεσ είναι οι 

παρατθριςεισ για τα είδθ Typhlops vermicularis (Ψυφλίνοσ, λόγω των κρυπτικϊν 

ςυνθκειϊν του). Ψα δφο είδθ του γζνουσ Elaphe είναι κοινά ςτθν περιοχι, ιδίωσ ςτισ 

περιοχζσ χαμθλοφ υψομζτρου. Ψο είδοσ Elaphe situla (Χπιτόφιδο) ζχει παρατθρθκεί ςε 

υψόμετρο μζχρι τα 660m ςτθν κοιλάδα Φοφκλια, ενϊ το είδοσ Elaphe quatuorlineata 

(Οαφιάτθσ) απαντά ζωσ τα 950m ςτον Ξαςτανόλογγο. Ψο είδοσ Eryx jaculus ζχει 

παρατθρθκεί τρεισ φορζσ  αλλά μόνο ςτον κάμπο τθσ Ξαρφςτου. Από τθν ίδια περιοχι 

(κάμποσ Ξαρφςτου, περιοχι Οάλα) προζρχονται και οι περιςςότερεσ παρατθριςεισ του 

είδουσ Dolichophis caspius το οποίο προτιμάει ανοιχτζσ και ξθρζσ περιοχζσ, όπωσ 

καλλιζργειεσ, βοςκοτόπια και περιοχζσ με αραιι μακκία. Ψο είδοσ Platyceps najadum 

είναι πολφ κοινό είδοσ ακόμθ και ςε πετρϊδεισ περιοχζσ, αν και ςυνικωσ απαντά ςε 

οικοτόπουσ πυκνισ βλάςτθςθσ. Ψο είδοσ Malpolon monspessulanus είναι πολφ κοινό ςτισ 

καλλιεργθμζνεσ περιοχζσ, όςο και ςτισ βραχϊδεισ περιοχζσ μζχρι τον Ξάβο Ρτόρο. Ψζλοσ, 

θ οχιά (Vipera ammodytes) φαίνεται να είναι κοινό και διαδεδομζνο είδοσ μζχρι το 

υψόμετρο των 1000μ. Χυνοπτικά, λοιπόν, το ςφνολο των ειδϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

ενδζχεται να παρατθροφνται και ςτθν περιοχι των ζργων (Α/Γ και τοποκεςίεσ ςυνοδϊν 

ζργων).  

Χτθν ευρφτερθ ορεινι περιοχι μελζτθσ ζχουν παρατθρθκεί 19 είδθ κθλαςτικϊν. 

Από τα εντομοφάγα κθλαςτικά, αρκετά κοινόσ ςτθν περιοχι είναι ο ςκαντηόχοιροσ. Χε 

οριςμζνεσ κζςεισ τθσ περιοχισ μελζτθσ, ζχουν παρατθρθκεί οι χαρακτθριςτικοί λόφοι 

που κάνουν οι αςπάλακεσ. Αν και το είδοσ δεν ζχει αναγνωριςτεί πρόκειται πικανότατα 

για το Talpa caeca. Ξαι τα 2 είδθ ενδζχεται να παρατθροφνται και τθν περιοχι των 

ζργων. 

Θ παρουςία τουλάχιςτον τεςςάρων γενϊν χειροπτζρων ςφμφωνα με τθν ΕΥΠ (με βάςθ 

παλαιότερεσ παρατθριςεισ ςτθν περιοχι) ζχει ςθμαςία κακϊσ ςχεδόν όλα τα είδθ 

περιλαμβάνονται ςτισ Διεκνείσ Χυμβάςεισ. Θ παρουςία τθσ ταξινομικισ ομάδασ (με βάςθ 

και νεότερα δεδομζνα) αναλφεται παρακάτω. 

Σ λαγόσ (Lepus europaeus) απαντά ςτθν περιοχι με ςχετικά μικροφσ αρικμοφσ. 

Υροτιμάει ανοιχτζσ περιοχζσ που προςφζρουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ διατροφισ, 

αλλά χρθςιμοποιεί και τισ περιοχζσ που καλφπτονται με μακκία βλάςτθςθ κυρίωσ ωσ 

καταφφγιο.  

Από τα τρωκτικά, το είδοσ Glis glis  (Δαςομυωξόσ) βρίςκεται ςε περιοχζσ με δζντρα και 

κυρίωσ ςε υψόμετρο πάνω από 400μ. Είναι ιδιαίτερα άφκονο ςτον Ξαςτανόλογγο. Από 
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τα τρία είδθ του γζνουσ Apodemus, το Apodemus mystacinus βρίςκεται ςυνικωσ ςε 

ανοιχτζσ βραχϊδεισ περιοχζσ, το Apodemus flavicollis ςε περιοχζσ μεγαλφτερου 

υψομζτρου με ςχετικά πλοφςια βλάςτθςθ καμνϊδθ ι δαςικι και το Apodemus sylvaticus 

ζχει ευρφτατθ εξάπλωςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ οικοςυςτθμάτων ακόμθ και ςε περιοχζσ 

με χαμθλι βλάςτθςθ και μικρό ποςοςτό κάλυψθσ του εδάφουσ. Ψα παραπάνω είδθ 

ενδζχεται να παρατθροφνται και ςτθν περιοχι των ζργων. 

Από τα ανκρωπόφιλα είδθ, το Rattus norvegicus (Δεκατιςτισ) ζχει παρατθρθκεί μόνο 

ςτθν περιοχι τθσ Ξαρφςτου και ςτον κάμπο Ξαρφςτου ςε αντίκεςθ με το Rattus rattus 

(Παυροποντικόσ) που βρίςκεται ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ με ανκρϊπινθ παρουςία. Ψο   

είδοσ Mus musculus (Χταχτοποντικόσ) βρίςκεται επίςθσ κοντά ςε ανκρϊπινεσ κατοικίεσ 

αλλά ζχει βρεκεί και μακριά από αυτζσ, ςυνικωσ ςε περιοχζσ με κάποια ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα. Ψα είδθ αυτά δεν αναμζνεται να παρατθροφνται ςτθν περιοχι των 

ζργων (χϊροσ εγκατάςταςθσ Α/Γ και τοποκεςίεσ ςυνοδϊν ζργων). 

Ψρία είδθ ςαρκοφάγων κθλαςτικϊν ζχουν παρατθρθκεί ςτθν περιοχι. Θ αλεποφ (Vulpes 

vulpes) εμφανίηεται με ςχετικά μεγάλουσ πλθκυςμοφσ ςτθν περιοχι ενϊ κοινά και 

ευρζωσ εξαπλωμζνα είναι θ νυφίτςα και το κουνάβι. Χυνοπτικά, τα 3 είδθ ςαρκοφάγων 

κθλαςτικϊν, ενδζχεται να παρατθροφνται ςτθν περιοχι  των ζργων. 

Χε ότι αφορά ςτο κακεςτϊσ ςπανιότθτασ/ προςταςίασ, αυτό περιλαμβάνεται ςτουσ 

παραπάνω Υίνακεσ. Χε ότι αφορά τα ερπετά, και ςυγκεκριμζνα τισ χελϊνεσ: Ξαι τα 2 είδθ 

περιλαμβάνονται ςτα Υαραρτιματα ΛΛ και IV τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ. Θ Πεςογειακι 

χελϊνα αναφζρεται ςαν είδοσ χαμθλοφ κινδφνου που ενδζχεται ςφντομα να 

χαρακτθριςτεί απειλοφμενο (LR/nt, IUCN 2009) κακϊσ και ωσ Ψρωτό ςτο Ξόκκινο Βιβλίο 

(2009). Χε ότι αφορά τισ ςαφρεσ: τα περιςςότερα είδθ περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα 

IV τθσ 92/43/ΕΣΞ (τα 8 από τα 10 είδθ). Τλα τα είδθ αναφζρονται ωσ εκτόσ κινδφνου από 

τθν IUCN εκτόσ από το Οιακόνι (Chalcides ocellatus) που αναφζρεται ωσ απειλοφμενο ςτο 

άμεςο μζλλον. Ξανζνα είδοσ δεν κεωρείται απειλοφμενο ςε εκνικό επίπεδο (Οεγάκισ & 

Παραγκοφ 2009). Χε ότι αφορά τα φίδια: τα περιςςότερα είδθ περιλαμβάνονται ςτο 

Υαράρτθμα ΛΛ ι/και IV τθσ 92/43/ΕΣΞ (τα 7 από τα 10 είδθ), ενϊ μόλισ ζνα είδοσ 

(Οαφιάτθσ) κεωρείται ότι κα είναι απειλοφμενο ςτο άμεςο μζλλον (IUCN 2009). Χε ότι 

αφορά τα κθλαςτικά και ςυγκεκριμζνα τα εντομοφάγα: και τα 2 είδθ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ (ςκατηόχοιροσ & τυφλαςπάπαλασ) δεν περιλαμβάνονται ςτα Υαραρτιματα τθσ 

92/43/ΕΣΞ και κεωροφνται εκτόσ κινδφνου ςε παγκόςμιο επίπεδο (IUCN 2009) ενϊ ο 

Ψυφλαςπάλακασ αναφζρεται ωσ ανεπαρκϊσ γνωςτό ςτο Ξόκκινο Βιβλίο (Οεγάκισ & 

Παραγκοφ 2009). Από τα 8 είδθ τρωκτικϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, κανζνα δεν 

προςτατεφεται από τθν οδθγία 92/43/ΕΣΞ. Επίςθσ, όλα τα είδθ κεωροφνται εκτόσ 

κινδφνου ςε παγκόςμιο (IUCN) και εκνικό επίπεδο (Ξόκκινο Βιβλίο). Χε ότι αφορά τα 

ςαρκοφάγα: κανζνα είδοσ δεν περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα τθσ 92/43/ΕΣΞ ενϊ δεν 

απειλοφνται ςε παγκόςμιο ι εκνικό επίπεδο (IUCN, Οεγάκισ & Παραγκοφ 2009). 

Σε ότι αφορά ςτο προςτατευτζο αντικείμενο τθσ ΕΗΔ (είδθ που περιλαμβάνονται ςτο 

τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων): 
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Χτον παρακάτω Υίνακα, παρατίκεται ο κατάλογοσ ειδϊν τθσ ΕΗΔ (τυποποιθμζνο ζντυπο 

δεδομζνων), ςφμφωνα με τθν επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ του 

δικτφου Natura 2000 ςτθν Ελλάδα που προζκυψε από το πρόγραμμα τθσ Εποπτείασ.  

Πίνακασ 32: Κατάλογοσ ειδών του Πίνακα 3.2 (είδθ Παραρτιματοσ ΙΙ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ) για 
τθν ΕΖΔ GR2420001 (με βάςθ επικαιροποιθμζνθ περιγραφικι βάςθ Natura 2000, από Λεγάκισ 
κ.α. 2015a, Ιωαννίδθσ κ.α. 2015a, Παπαμιχαιλ κ.α. 2015a). Με ζντονθ γραφι (bold) 
παρουςιάηονται τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ 
περιγραφικισ βάςθσ Natura 2000 (2015) κατόπιν του προγράμματοσ τθσ Εποπτείασ, ενώ δεν 
περιλαμβανόταν ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ τθσ βάςθσ. 

Είδοσ 
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ΘΘΛΑΣΤΙΚΑ 

Lutra lutra G P 
   

C C B B 

Monachus monachus* M P 
   

D C C C 

Rhinolophus hipposideros P      B C  

Rhinolophus ferrumequinum P      B C  

Myotis emarginatus P      B C  

ΕΡΕΤΑ 

Caretta caretta* DD 2 subadults        

Emys orbicularis DD P    C C C C 

Mauremys rivulata DD P    C C C C 

Testudo hermanni M 501-1000i    C B C C 

Testudo marginata M 101-250i    C B C C 

Elaphe situla M 101-250i    C B C C 

Elaphe quatuorlineata M 501-1000i    C B C C 

ΑΣΡΟΝΔΥΛΑ 

Callimorpha quadripunctaria* DD R    C A C C 

Morimus funereus M C    B B C B 

Lucanus cervus P C    B B C B 

Cerambyx cerdo P C    B B C B 

Osmoderma eremita* P R    C C C C 

ΥΡΟΜΝΘΜΑ 

*: είδθ προτεραιότθτασ. 

Ροιότθτα δεδομζνων: G (καλι), Π (μζτρια), P (κακι), DD (ελλιπι δεδομζνα). 

Κατθγορία πλθκ. δεδομζνων:C = κοινό, R = ςπάνιο, V = πολφ ςπάνιο, P = παρόν ι πλθκυςμιακό μζγεκοσ ςε άτομα (i) ι 
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ηευγάρια (p). 

Ρλθκυςμόσ: Χχετικό μζγεκοσ και πυκνότθτα του είδουσ ςτθν περιοχι ςε ςχζςθ με το ςυνολικό πλθκυςμό εντόσ των 

εκνικϊν ορίων. Α: 100%>=p> 15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0, D: μθ ςθμαντικόσ πλθκυςμόσ  

Διατιρθςθ (Βακμόσ Διατιρθςθσ): βακμόσ διατιρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν του οικοτόπου που είναι ςθμαντικά για 

το είδοσ και δυνατότθτεσ αποκατάςταςθσ. Α: εξαίρετθ διατιρθςθ, Β: καλι διατιρθςθ, C: μζτρια ι περιοριςμζνθ 

διατιρθςθ. 

Απομόνωςθ: Βακμόσ απομόνωςθσ του πλθκυςμοφ που παρουςιάηεται ςτθν περιοχι ςε ςχζςθ με τθ φυςικι εξάπλωςθ 

του είδουσ. Α: Απομονωμζνοσ (ςχεδόν) πλθκυςμόσ, Β: Πθ απομονωμζνοσ πλθκυςμόσ, αλλά βρίςκεται ςτισ παρυφζσ 

τθσ περιοχισ εξάπλωςθσ, C: Πθ απομονωμζνοσ πλθκυςμόσ, εντόσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ εξάπλωςθσ. 

Συνολικι αξιολόγθςθ: Χυνολικι εκτίμθςθ τθσ αξίασ του τόπου για τθ διατιρθςθ του είδουσ. Α: εξαίρετθ, Β: Ξαλι, C: 

Επαρκισ. 

Χτον Υίνακα 3.3 τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων (άλλα ςθμαντικά είδθ εκτόσ 

Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ, πχ. είδθ Υαραρτιματοσ IV ι άλλων διεκνϊν 

ςυμβάςεων κλπ.) περιλαμβάνονται επιπλζον 9 είδθ ερπετϊν (Ablepharus kitaibelii, 

Chalcides ocellatus, Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Ophisaurus apodus, Podarcis 

erhardii, Podarcis muralis, Vipera ammodytes, Malpolon monspessulanus, όλα είδθ του 

Υαραρτιματοσ IV εκτόσ από το τελευταίο), 4 είδθ αμφίβιων (Bufo bufo, Salamandra 

salamandra, Bufo viridis, Hyla arborea, τα 2 τελευταία ςτο Υαράρτθμα IV), 4 είδθ 

κθλαςτικϊν (νυχτερίδεσ: Hypsugo savii, Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, Tadarida 

teniotis, όλα είδθ του Υαραρτιματοσ IV) και το Pinna nobilis (Υαράρτθμα IV). 

Ζτςι, με βάςθ και τον παραπάνω Υίνακα (και ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ 

του τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων) φαίνεται ότι ζχει αφαιρεκεί ζνα είδοσ 

αςπόνδυλου (Lycaena dispar, δεν εντοπίςτθκε κατά τθ διερεφνθςθ ςτθν περιοχι) ενϊ 

ζχουν προςτεκεί 3 είδθ ερπετϊν, 4 είδθ αςπονδφλων (τα 2 είδθ προτεραιότθτασ) και 3 

είδθ κθλαςτικϊν (όλα νυχτερίδεσ). Τπωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω Υίνακα, τα 

αναλυτικά πλθκυςμιακά δεδομζνα για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι ςχετικά 

περιοριςμζνα (υφίςτανται μόνο για 4 είδθ χερςαίων ερπετϊν και για τθν Caretta caretta 

– είδοσ προτεραιότθτασ) και για τθν πλειονότθτα των ειδϊν, θ διακζςιμθ πλθροφορία 

αφορά ςε μια εκτίμθςθ τθσ παρουςίασ τουσ ςτθν περιοχι (παρόν, κοινό, ςπάνιο κλπ.). 

Aξιολόγθςθ του site ωσ προσ τθ ςθμαντικότθτα του για τα είδθ, υφίςταται ςχεδόν για 

όλα τα είδθ ςτο επικαιροποιθμζνο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων (με εξαίρεςθ τα 3 

είδθ νυχτερίδων και τθ Caretta caretta). Για τα περιςςότερα είδθ ο βακμόσ διατιρθςθσ 

(των χαρακτθριςτικϊν του ενδιαιτιματοσ) αναφζρεται ωσ Β (καλι διατιρθςθ) ενϊ για 

λίγα είδθ αναφζρεται ωσ μζτρια/ περιοριςμζνθ (C) ι D (μθ ςθμαντικόσ πλθκυςμόσ: 

Monachus monachus– είδοσ προτεραιότθτασ) ι δεν αναφζρεται αξιολόγθςθ (Caretta 

caretta). Για ζνα είδοσ αναφζρεται εξαίρετοσ βακμόσ διατιρθςθσ (Callimorpha 

quadripunctaria). Χε ότι αφορά ςτο βακμό απομόνωςθσ, όλα τα είδθ αναφζρονται με 

κριτιριο C (μθ απομονωμζνοσ πλθκυςμόσ) με εξαίρεςθ Lutra lutra (B). 

Για τα είδθ πανίδασ (πλθν χειρόπτερων), λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ χαμθλότερθ 

ευαιςκθςία τουσ ςε επιπτϊςεισ από ΑΧΥΘΕ με βάςθ τθ βιβλιογραφία, δεν υλοποιικθκαν 

εκτενείσ καταγραφζσ πεδίου. Χτοιχεία παρουςίασ ελιφκθςαν κατά τισ καταγραφζσ του 

2013 για τουσ οικότοπουσ (βλ. και παραπάνω) ενϊ και κατά τισ εργαςίεσ πεδίου ςτθν 
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περιοχι μελζτθσ κατά τθν περίοδο 2006-2010 (για τθν ορνικοπανίδα), 

πραγματοποιικθκε και αξιολόγθςθ των ενδιαιτθμάτων, ςε ςχζςθ με τα είδθ πανίδασ 

που ενδζχεται να υποςτθρίηουν. Τπωσ αναφζρεται και ςτθν ενότθτα 1.3.4 τθσ ΕΣΑ, οι 

επιπτϊςεισ δφναται να ςχετίηονται κυρίωσ με τθν άμεςθ απϊλεια (ι υποβάκμιςθ) του 

ενδιαιτιματοσ κάκε είδουσ (από τισ εκχερςϊςεισ), για αυτό και θ αξιολόγθςθ των 

επιπτϊςεων (ςτα είδθ του τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων) ζχει ςτθριχτεί ςτουσ 

υπολογιςμοφσ τθσ απϊλειασ των οικοτόπων με βάςθ τθ νζα χαρτογράφθςθ. 

Οαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία από το τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων, Ξαταλόγουσ 

Ερυκρϊν Χτοιχείων (Red data books), τισ αναφορζσ ανά είδοσ από τθν Εκνικι Αναφορά 

εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ ςφμφωνα με το άρκρο 17 (2007-2012), αλλά και το 

Υρόγραμμα τθσ Εποπτείασ (ςε ότι αφορά ςτόχουσ διατιρθςθσ, ΕΨΑ κλπ.). Ξατόπιν του 

προκαταρκτικοφ ελζγχου ςτθν ΕΣΑ (ενότθτα 3), εκτενζςτερθ ανάλυςθ εντόσ τθσ ΕΣΑ για 

τθν υποςτιριξθ τθσ δζουςασ εκτίμθςθσ, υπάρχει για 4 είδθ ερπετϊν και 5 είδθ 

αςπόνδυλων. 

Ειδικότερα για τα είδθ χειρόπτερων:  

6.2.5 Είδθ χειροπτζρων 

Ειδικά για τα χειρόπτερα, θ ΕΣΑ ενςωματϊνει τα δεδομζνα νεότερων και εκτενϊν 

καταγραφϊν που διενεργικθκαν κατά το 2014 και 2015 ςτισ περιοχζσ των ζργων (αφοφ 

θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα κεωρείται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία από τισ πλζον ευάλωτεσ ςε 

επιπτϊςεισ από ΑΧΥΘΕ, μαηί με τα πουλιά). Θ ςυγκεκριμζνθ διερεφνθςθ ιταν αναγκαία 

δεδομζνου και του ότι ςτα επικαιροποιθμζνα τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων (ΨΕΔ) 

για τθ ςυγκεκριμζνθ ΕΗΔ (που προζκυψαν από το πρόγραμμα τθσ Εποπτείασ, βλ. 

παραπάνω) περιλαμβάνονται πλζον και είδθ χειρόπτερων.  

Οεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ μεκοδολογία διερεφνθςθσ και ανάλυςθσ των δεδομζνων για 

τα χειρόπτερα από τισ ειδικζσ μελζτεσ του 2014 και του 2015, περιλαμβάνονται ςτα 

Υαραρτιματα ΛΛ-ΛΛΛ τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ. Χε αυτι τθν ενότθτα περιλαμβάνεται μόνο 

ςυνοπτικι αναφορά ςτθ μεκοδολογία διερεφνθςθσ και αξιολόγθςθσ. 

Ξαταρχιν να αναφερκεί ότι τον Ροζμβριο του 2008 (4-7/11 2008) πραγματοποιικθκε 

ςτθν περιοχι μια προκαταρκτικι επίςκεψθ ϊςτε να αποκτθκεί μια πρϊτθ εικόνα για τα 

χειρόπτερα τθσ περιοχισ (ακουςτικζσ διαδρομζσ/ acoustic transects, τισ ϊρεσ τθσ 

μζγιςτθσ δραςτθριότθτασ των νυχτερίδων με χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ -ultrasound bat 

detector- και ανάλυςθ των καταγεγραμμζνων θχογραφιςεων ςε ειδικό λογιςμικό 

πακζτο ςτον υπολογιςτι).  

Από τον Ιοφνιο μζχρι και τον Οκτϊβριο του 2014 πραγματοποιικθκε ειδικι μελζτθ 

παρακολοφκθςθσ χειροπτζρων εντόσ και πλθςίον των περιοχϊν εγκατάςταςθσ των 8 

ΑΧΥΘΕ (παρατίκεται αυτοφςια ςτο Υαράρτθμα ΛΛ τθσ ΕΗΔ). Ξατά τθν διάρκεια των 

εργαςιϊν πεδίου (περίπου 43 θμζρεσ εργαςιϊν πεδίου από 2 ερευνθτζσ) 

ακολουκικθκαν 2 μεκοδολογίεσ: 1) ακουςτικζσ δειγματολθψίεσ (acoustic sampling) με 
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χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ θχογράφθςθσ υπεριχων χειροπτζρων (ultrasound bat 

detectors) και 2) αναηιτθςθ καταφυγίων (roost surveys). Ψα αποτελζςματα αυτισ τθσ 

μελζτθσ παρείχαν μια πρϊτθ εικόνα τθσ δραςτθριότθτασ των χειροπτζρων ςτθν περιοχι 

εγκατάςταςθσ των ΑΧΥΘΕ και των ειδϊν που απαντϊνται εκεί. Επίςθσ ζγινε δυνατι θ 

αναγνϊριςθ κάποιων πικανά ευαίςκθτων ςθμείων με ςχετικά αυξθμζνθ δραςτθριότθτα. 

Ωςτόςο, προτάκθκε θ ςυνζχεια των δειγματολθψιϊν με ςυνδυαςμό επιπρόςκετων 

μεκόδων (π.χ. ςτατικζσ αυτοματοποιθμζνεσ καταγραφζσ), τθν κάλυψθ περιςςότερων 

κζςεων, κακϊσ και τθν κάλυψθ μεγαλφτερων χρονικϊν περιόδων (Πάρτιοσ με 

Σκτϊβριοσ 2015) ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ εποχικζσ διακυμάνςεισ τθσ δραςτθριότθτασ 

και να αποκτθκεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα.  

Από τον Μάρτιο μζχρι και τον Οκτϊβριο 2015 πραγματοποιικθκε μελζτθ 

παρακολοφκθςθσ χειροπτζρων με ςυνδυαςμό μεκόδων. Θ μελζτθ παρατίκεται αυτοφςια 

ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ. Σι μεκοδολογίεσ που ακολουκικθκαν είναι οι 

εξισ: 1) ακουςτικζσ διαδρομζσ (transect surveys) με τον ίδιο τρόπο που 

πραγματοποιικθκαν το 2014 (χωρίσ τισ ςθμειακζσ καταγραφζσ), 2) ςτατικζσ καταγραφζσ 

(ground surveys) ςε χαμθλό φψοσ (περίπου ςτα 2,5 μζτρα) ςε 15 κζςεισ χωροκζτθςθσ Α/Γ 

για τρεισ διαδοχικζσ νφχτεσ, 3) καταγραφζσ ςε φψοσ (at-height surveys) με χριςθ 

μπαλονιϊν (balloon surveys) ςε 7 κζςεισ χωροκζτθςθσ Α/Γ κακϊσ και με τοποκζτθςθ 

εξοπλιςμοφ ςτουσ 7 μετεωρολογικοφσ ιςτοφσ (mast surveys), και 4) εξερευνιςεισ για 

ανεφρεςθ καταφυγίων. Ψα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αυτισ ςυμπλιρωςαν τα 

αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ (2014) και ζδωςαν τθν δυνατότθτα μιασ πλθρζςτερθσ 

εικόνασ τθσ δραςτθριότθτασ των χειροπτζρων ςτισ περιοχζσ εγκατάςταςθσ των ΑΧΥΘΕ. 

Εντοπίςτθκαν περιοχζσ με αυξθμζνθ δραςτθριότθτα που αποτελοφν δυνθτικά 

αυξθμζνου κινδφνου περιοχζσ για τα ευαίςκθτα ςτουσ ΑΧΥΘΕ χειρόπτερα και 

προτάκθκαν κάποια μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων.  

Χε ότι αφορά ςτισ καταγραφζσ του 2014: από τον Λοφνιο μζχρι και το Σκτϊβριο του 2014 

θχογραφικθκαν ςυνολικά 1721 περάςματα χειροπτζρων. Χθμειακζσ καταγραφζσ ζγιναν 

ςε 31 κζςεισ χωροκζτθςθσ ανεμογεννθτριϊν και καταγράφθκαν περάςματα χειροπτζρων 

ςε 25 από αυτζσ. Ψα αποτελζςματα όμωσ δείχνουν χωρικι και χρονικι διακφμανςθ ςτθν 

δραςτθριότθτα. Από τισ 25 κζςεισ χωροκζτθςθσ ανεμογεννθτριϊν όπου καταγράφθκε 

δραςτθριότθτα, ςχετικά υψθλότερθ δραςτθριότθτα καταγράφθκε ςτισ κζςεισ KE4, KA7 

και MI4 ι πλθςίον αυτϊν. Επιπρόςκετα θ πλειοψθφία (90%) των ςυνολικϊν περαςμάτων 

χειροπτζρων ανικε ςε είδθ που είναι γνωςτά από τθν βιβλιογραφία ότι επθρεάηονται 

από τα αιολικά πάρκα και τα οποία καταγράφθκαν και ςτισ κζςεισ των Α/Γ που 

αναφζρονται και παραπάνω (KE4, KA7 και MI4). Ωψθλι δραςτθριότθτα καταγράφθκε και 

ςε άλλεσ περιοχζσ, όπωσ πλθςίον των ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι όπου καταγράφθκαν 

επίςθσ κοινωνικά καλζςματα και ιχοι τροφολθψίασ, το οποίο υποδθλϊνει ότι οι 

νυχτερίδεσ χρθςιμοποιοφν τθν ευρφτερθ περιοχι για τροφολθψίασ, επικοινωνία και 

μετακίνθςθ. Ψα είδθ ι οι ομάδεσ ειδϊν που καταγράφθκαν είναι: Hypsugo savii, Myotis 

emarginatus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, Rhinolophus blasii, R. 
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hipposideros, R. ferrumequinum, Tadarida teniotis, P. pipistrellus / Miniopterus 

schreibersii/ P. pygmaeus, P. nathusii/ P. kuhlii /H. savii, P. kuhlii/ P. nathusii/ P. 

pipistrellus, N. leisleri/ Eptesicus serotinus/ N. noctula, E. serotinus/ H. savii, Myotis 

species. Σι αναηθτιςεισ των καταφυγίων ζγιναν εντόσ και πλθςίον των εξεταηόμενων 

ΑΧΥΘΕ αλλά και ςε ακτίνα 6 χιλιομζτρων από αυτοφσ. Επίςθσ πραγματοποιικθκαν, ωσ 

ςυμπλθρωματικι μζκοδοσ, και παγιδεφςεισ για τθν αναγνϊριςθ νυχτερίδων ςτο χζρι και 

τθν θχογράφθςθ των υπεριχων τουσ. Ξατά τισ εργαςίεσ πεδίου βρζκθκαν 4 καταφφγια 

με άτομα που ανικαν ςτο γζνοσ Rhinolophus. Ωςτόςο, εφόςον κατά τισ ακουςτικζσ 

καταγραφζσ θχογραφικθκαν και άλλα είδθ είναι προφανζσ ότι υπάρχουν και άλλα 

καταφφγια ςτθν περιοχι.  

Σι καταγραφζσ του 2015 (βλ. και Υαράρτθμα ΛΛΛ) πραγματοποιικθκαν από τον Πάρτιο 

ζωσ και τον Σκτϊβριο του 2015. Σι καιρικζσ ςυνκικεσ ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ 

χρονιά (2014) ιταν άςχθμεσ αφενόσ λόγω του δριμφ χειμϊνα (π.χ. τα χιόνια τον Πάρτιο 

δεν είχαν λιϊςει ςε πολλά ςθμεία τθσ περιοχισ) και αφετζρου λόγω των δυνατϊν 

ανζμων που επικρατοφςαν ςτθν περιοχι με μεγάλθ ςυχνότθτα τθν περίοδο των 

δειγματολθψιϊν. Σι καταγραφζσ του 2015 ςυμπλιρωςαν αυτζσ του 2014 και επζτρεψαν 

τθν επιβεβαίωςθ περιοχϊν με αυξθμζνθ δραςτθριότθτα αλλά και τον εντοπιςμό νζων 

«ευαίςκθτων» περιοχϊν. Σι περιοχζσ αυτζσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ανατολι, 

Ξακάρα και Ξεραςιά όπου θ δραςτθριότθτα που καταγράφθκε ιταν 2 με 3 φορζσ 

μεγαλφτερθ από τουσ υπόλοιπουσ ΑΧΥΘΕ αλλά όπωσ και το 2014 θ δραςτθριότθτα αυτι 

χαρακτθρίηεται από εποχικι και χωρικι διακφμανςθ. Χτισ περιοχζσ αυτζσ εντοπίςτθκαν 

και κάποιεσ πικανζσ οδοί μετακίνθςθσ και τροφολθψίασ των χειροπτζρων. Θ μεγαλφτερθ 

δραςτθριότθτα καταγράφθκε από τισ ακουςτικζσ διαδρομζσ (transect surveys) και τισ 

ςτατικζσ καταγραφζσ ςτο ζδαφοσ (ground surveys) και ανικε ςε είδθ που από τθν 

βιβλιογραφία είναι πιο ευαίςκθτα ςτα αιολικά πάρκα (π.χ. P. pipistrellus, N. noctula & T. 

teniotis). Θ χριςθ μοντζλου που λαμβάνει υπόψθ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία 

και ταχφτθτα ανζμου) ςε ςυνδυαςμό με τθν δραςτθριότθτα ζδειξε ότι με κερμοκραςίεσ 

κάτω των 10 οC και ταχφτθτα ανζμου πάνω των 3,5 m/sec θ δραςτθριότθτα μειϊνεται 

ςθμαντικά. Ιχοι τροφολθψίασ καταγράφθκαν ςε όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ εκτόσ του ΑΧΥΘΕ 

Υλάτανοσ και κοινωνικά καλζςματα ςε όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ εκτόσ των ΑΧΥΘΕ Πθλιά, 

Χπθλιά και Υλάτανοσ. Ψο 2015 καταγράφθκαν τα εξισ επιπλζον είδθ: M. mystacinus, M. 

nattereri, M. bechsteinii, M. daybentonii, M. capaccinii, M. myotis, M. blythii, N. 

lasiopterus και Plecotus austriacus (αν και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δεν ιταν δυνατόσ ο 

διαχωριςμόσ μεταξφ κάποιων ειδϊν του γζνουσ Myotis). Για κανζνα είδοσ δεν 

εντοπίςτθκε μετακίνθςθ που μποροφςε να αποδοκεί ςε μετανάςτευςθ. Τςον αφορά τα 

καταφφγια ελζγχκθκαν τα καταφφγια που είχαν εντοπιςτεί το 2014 και βρζκθκαν 

χειρόπτερα (του γζνου Rhinolophus) ςε όλα εκτόσ από το καταφφγιο ςτον Υανοχϊρι 

Υλατανιςτοφ. Ξατά τισ εξερευνιςεισ ςε άλλεσ πικανζσ κζςεισ δεν εντοπίςτθκαν άλλα 

καταφφγια. Επιπλζον ελζγχκθκε το ςπιλαιο τθσ Αγίασ Ψριάδασ όπου βρζκθκαν άτομα 

του είδουσ R. blasii. 
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Θ ανάλυςθ ανά είδοσ παρατίκεται ςτισ ενότθτεσ 4.2.3.1 ωσ 4.2.3.4 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ. 

6.2.6 Ορνικοπανίδα 

Ψο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ ΕΣΑ, θ μεκοδολογία (καταγραφϊν πεδίου και αξιολόγθςθσ), θ 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και θ περιγραφι του ζργου και τθσ περιοχισ μελζτθσ 

περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτισ ενότθτεσ 1-5 τθσ Ειδικισ Σικολογικισ Αξιολόγθςθσ για 

τθν Ηϊνθ Ειδικισ Υροςταςίασ για τθν ορνικοπανίδα. Χτθν εν λόγω Ειδικι Σικολογικι 

Αξιολόγθςθ περιλαμβάνονται και οι αναλυτικοί πίνακεσ με τα είδθ ορνικοπανίδασ που 

απαντϊνται ςτθν περιοχι. 

Θα πρζπει εδϊ να αναφερκεί, ότι θ παροφςα μελζτθ (ΕΟΑ για τθ ΗΕΡ, 2016) ςε ςχζςθ 

με τθν παλαιότερθ Ειδικι Ορνικολογικι Μελζτθ (2010): 

α) ενςωματϊνει ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ πρόςφατθσ μελζτθσ τθσ Εποπτείασ 

(«Εποπτεία και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ειδϊν και τφπων οικοτόπων τθσ 

Ελλάδασ») που είχε προκυρθχκεί από το ΩΥΕΞΑ και ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα (12/2015 

κατατζκθκαν τα παραδοτζα από τουσ αναδόχουσ των επιμζρουσ κεματικϊν μελετϊν). 

β) ενςωματϊνει τα δεδομζνα νεότερων και εκτενϊν καταγραφϊν που διενεργικθκαν 

κατά το 2013 και κυρίωσ το 2014 (ςε ςυνζχεια των καταγραφϊν τθσ περιόδου 2006-

2010). Υιο ςυγκεκριμζνα, ζνασ ζλεγχοσ βαςικϊν ςτοιχείων ορνικοπανίδασ για τθν 

περιοχι μελζτθσ διενεργικθκε κατά τθν άνοιξθ του 2013 (με διαδρομζσ εντόσ αυτισ και 

ζλεγχο ςθμαντικϊν κζςεων παλαιότερθσ παρουςίασ ςθμαντικϊν ειδϊν). Ξατά το 2014, 

πραγματοποιικθκε και θ υλοποίθςθ 3 ειδικϊν μελετϊν: α) θ εκπόνθςθ εκτενοφσ 

ζρευνασ γραμμικϊν διατομϊν (line transects) ςτισ τελικζσ κζςεισ εγκατάςταςθσ των Α/Γ 

για τθν αποτφπωςθ τθσ ςφνκεςθσ και αφκονίασ των ςτρουκιόμορφων ειδϊν, β) θ 

αποτφπωςθ του κακεςτϊτοσ παρουςίασ του Χπιηαετοφ ςε όλο το εφροσ τθσ ΗΕΥ και γ) θ 

αποτφπωςθ του κακεςτϊτοσ παρουςίασ του Πποφφου ςε όλο το εφροσ τθσ ΗΕΥ. Ειδικά 

οι 2 τελευταίεσ οριηόντιεσ μελζτθσ για Πποφφο και Χπιηαετό (ςε όλο το εφροσ τθσ ΗΕΥ) 

ςυνειςφζρουν ςτθν εξειδίκευςθ του τρόπου εφαρμογισ των περιβαλλοντικϊν όρων (πχ. 

ςυςτιματα αποτροπισ προςκροφςεων, ευαίςκθτεσ περίοδοι για τθν καταςκευι κλπ.), 

ενϊ αποτελοφν και μελζτεσ βάςθσ (με τθ λιψθ και πιο πρόςφατων δεδομζνων) για 

ςφγκριςθ κατά τθ μελλοντικι παρακολοφκθςθ (κατά τθ φάςθ λειτουργίασ). Λδιαίτερα 

ςθμαντικό είναι και το ότι οι 2 μελζτεσ αυτζσ (οριηόντιεσ, ςε επίπεδο ΗΕΥ για τα 2 

ςθμαντικά είδθ χαρακτθριςμοφ) παρζχουν  δεδομζνα και για τθν επαρκζςτερθ δζουςα 

εκτίμθςθ των ςωρευτικϊν/ ςυνεργιςτικϊν επιπτϊςεων ςε επίπεδο ΗΕΡ (ςε ςχζςθ και 

με τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ αυτισ) από το ςφνολο των ζργων εντόσ αυτισ. Σι ειδικζσ 

μελζτεσ αυτζσ παρατίκενται αυτοφςιεσ ςτο Υαράρτθμα τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ. 

Υαρακάτω, παρατίκενται ςυνοπτικά τα γενικά αποτελζςματα των καταγραφϊν πεδίου 

που διενεργικθκαν ςτθν περιοχι μελζτθσ τθν περίοδο 2006-2010 & 2013-2014 (ενϊ θ 

αξιολόγθςθ τθσ παρουςίασ των ςθμαντικότερων ειδϊν και θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
135 

περιλαμβάνεται αναλυτικά ςτισ ενότθτεσ 6.2 & 6.3 τθσ Ειδικισ Σικολογικισ Αξιολόγθςθσ 

για τθν Ηϊνθ Ειδικισ Υροςταςίασ για τθν ορνικοπανίδα). 

Kατά τθν περίοδο των εργαςιϊν πεδίου τθσ περιόδου 2006-2010 (και άνοιξθ 2013) 

πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 90 θμζρεσ καταγραφϊν πεδίου για τουσ 8 υπό μελζτθ 

ΑΧΥΘΕ. Χτο διάςτθμα αυτό πραγματοποιικθκαν ~412 ϊρεσ καταγράφων από τα ςθμεία 

κζασ που επιλζχκθκαν για τουσ 8 υπό μελζτθ ΑΧΥΘΕ (vantage point counts). Ψο ςφνολο 

των πρωτογενϊν δεδομζνων πεδίου (vantage point counts, point counts) 

περιλαμβάνεται ςτον Υίνακα 9 του Υαραρτιματοσ Λ τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ, ενϊ θ παρουςία 

των ειδϊν ςτουσ επιμζρουσ υπό μελζτθ ΑΧΥΘΕ παρουςιάηεται ςτον Υίνακα 5 του ίδιου 

Υαραρτιματοσ. Υεριςςότερεσ από 70 θμζρεσ πεδίου πραγματοποιικθκαν επίςθσ το 

2014 ςτο πλαίςιο των ειδικϊν μελετϊν (Χπιηαετόσ, Πποφφοσ, line transects).  

Τπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα 5.1.4, τθν περίοδο 2006-2010, παράλλθλα με τισ 

καταγραφζσ ςτουσ 8 υπό μελζτθ ΑΧΥΘΕ, πραγματοποιικθκαν καταγραφζσ και για ακόμα 

8 ΑΧΥΘΕ εντόσ τθσ ΗΕΥ (ςυνολικά και για τουσ 16 ΑΧΥΘΕ πραγματοποιικθκαν 577 ϊρεσ 

καταγραφϊν από ςθμεία κζασ), ενϊ τθν περίοδο 2011-2013 πραγματοποιικθκαν 

επιπλζον 321 ϊρεσ καταγραφϊν ςε 55 θμζρεσ πεδίου για ακόμα 5 ΑΧΥΘΕ ςτο Ρ-ΡΑ 

τμιμα τθσ ΗΕΥ. 

Από τα 210 καταγεγραμμζνα είδθ τθσ περιοχισ μελζτθσ με βάςθ τθ βιβλιογραφία, κατά 

τισ καταγραφζσ τθσ περιόδου 2006-2010 (& 2013, 2014), εντόσ τθσ ΗΕΡ παρατθρικθκαν 

ςυνολικά 96 είδθ. Από τα 96 είδθ που παρατθρικθκαν εντόσ τθσ ΗΕΥ (2006-2010, 2013, 

2014) τα 93 παρατθρικθκαν και ςτθν  περιοχι ζρευνασ πεδίου των 8 υπό μελζτθ ΑΧΥΘΕ. 

Χε κάκε ΑΧΥΘΕ ξεχωριςτά ο αρικμόσ των ειδϊν που παρατθρικθκε κυμαινόταν από 37 

ωσ 67 (Ξακάρα 61 είδθ, Ανατολι 58 είδθ, Χπθλιά 42 είδθ, Πθλιά 48 είδθ, Υλατανιςτόσ 56 

είδθ, Υαλιόπυργοσ 67 είδθ, Ξεραςιά 52 είδθ, Υλάτανοσ 37 είδθ, βλ. και Υίνακα 5 

Υαραρτιματοσ Λ). 

Ψο επικαιροποιθμζνο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων (standard data form) για τθν εν 

λόγω ΗΕΥ περιλαμβάνει 87 είδθ. Από τα 87 είδθ του τυποποιθμζνου εντφπου 

δεδομζνων, κατά τισ καταγραφζσ πεδίου ςε ολόκλθρθ τθ ΗΕΥ (2006-2010) 

παρατθρικθκαν τα 39. Από τα υπόλοιπα 48 είδθ που δεν παρατθρικθκαν (2006-2010) 

τα περιςςότερα είναι είδθ που ςχετίηονται μόνο με το καλάςςιο τμιμα τθσ ΗΕΥ, τισ 

βραχϊδεισ ακτζσ και παραλίεσ, αλλά και τουσ μικροφσ παράκτιουσ υγρότοπουσ 

(αναφζρονται ενδεικτικά Alcedo atthis, ερωδιοί, είδθ των γενϊν Calidris, Tringa, 

Chlidonias, Himantopus himantopus, γλάροι και γλαρόνια των γενϊν Larus και Sterna, 

Calonectris diomedea, Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax carbo) και δεν αναμζνεται 

παρουςία ςτισ κζςεισ/ ενδιαιτιματα των ΑΧΥΘΕ. Ξάποια άλλα είναι είδθ που (ενϊ δεν 

καταγράφθςαν τθν περίοδο 2006-2010) παρατθρικθκαν μόνο κατά τισ μεταγενζςτερεσ 

μελζτεσ που εςτίαςαν μόνο ςτο Ρ-ΡΑ τμιμα τθσ ΗΕΥ (2011-2013, πχ. Buteo rufinus, 

Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus, Ciconia ciconia, Milvus migrans, Columba 

palumbus, Streptopelia turtur) ενϊ το φκινόπωρο του 2013 (21/10) αναφζρκθκε θ 

πλθροφορία για καταγραφι ενόσ ατόμου Gyps fulvus ςτθν περιοχι τθσ ΗΕΥ. Ψζλοσ, λίγα 
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από τα είδθ που δεν παρατθρικθκαν (2006-2010) είναι είδθ που παρατθροφνται μόνο 

ςτθ μετανάςτευςθ πικανόν ςε μικροφσ πλθκυςμοφσ (πχ. Emberiza hortulana, Fidedula 

parva, F. semitorquata). Χτον Υίνακα 11 του Υαραρτιματοσ Λ τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ, 

παρουςιάηονται τα είδθ του τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων για τθ ΗΕΥ (και τα είδθ 

τθσ ΧΥΥΕ/IBA), μαηί με ζναν ςχολιαςμό του κακεςτϊτοσ παρουςίασ τουσ ςτθ ΗΕΥ ςε 

ςχζςθ με τισ περιοχζσ χωροκζτθςθσ των υπό μελζτθ ΑΧΥΘΕ. Γενικά, κεωροφμε οτι οι 

καταγραφζσ πεδίου ζχουν καλφψει επαρκϊσ τθν παρουςία των ειδϊν που 

παρατθροφνται ι μπορεί να παρατθροφνται ςτθν περιοχι των ςχεδιαηόμενων ζργων, 

ενϊ τα είδθ που δεν παρατθρικθκαν είναι είδθ τα οποία δεν εμφανίηονται ςτισ κζςεισ 

των ζργων ι εμφανίηονται με πολφ χαμθλι και μθ ςθμαντικι ςυχνότθτα. 

Υαρατθρικθκαν (2006-2010, εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ) όλα τα είδθ χαρακτθριςμοφ 

τθσ ΗΕΥ (Χπιηαετόσ, Πποφφοσ, Φρυγανοτςίχλονο κακϊσ και Πφχοσ και Αιγαιόγλαροσ ςτθ 

καλάςςια/ παράκτια ηϊνθ) κακϊσ και τα είδθ οριοκζτθςθσ αυτισ (Φιδαετόσ, Υετρίτθσ, 

Βουνοςταχτάρα, Δενδροςταρικρα, Ωχροκελάδα κακϊσ και Καλαςςοκόρακασ ςτθν 

παράκτια ηϊνθ). 

Σι μινεσ με τα περιςςότερα είδθ ιταν οι Πάρτιοσ-Απρίλιοσ και Χεπτζμβριοσ-Σκτϊβριοσ, 

δθλαδι μινεσ που ςτθν περιοχι παρατθροφνται και μόνιμα/ αναπαραγόμενα είδθ αλλά 

και διερχόμενα ςε μετανάςτευςθ. Από τα 96 ςυνολικά είδθ που παρατθρικθκαν εντόσ 

τθσ ΗΕΥ (2006-2010) τα περιςςότερα αναπαράγονται ςτα ενδιαιτιματα τθσ περιοχισ 

(είτε επιδθμθτικά είτε καταφτάνουν τθν άνοιξθ για να αναπαραχκοφν) και γενικά θ 

ςθμαντικότθτα τθσ ΗΕΥ φαίνεται να ςχετίηεται ςε μεγαλφτερο βακμό με αυτά τα είδθ.  

Δεν υπάρχουν είδθ τα οποία να παρατθροφνται μόνο το χειμϊνα αλλά αρκετά από τα 

μεταναςτευτικά ι αναπαραγόμενα είδθ τθσ περιοχισ παρατθροφνται ςε μεγαλφτερουσ 

πλθκυςμοφσ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα (πχ. Accipiter nisus, Alauda arvensis, Buteo 

buteo, Erithacus rubeculla, Fringilla coelebs, Phoenicurus ochruros, Sturnus vulgaris, 

Turdus merula, Sylvia atricapilla κλπ., βλ. Ξαι Υίνακα 8 Υαραρτιματοσ ΕΣΑ). 

Ενδεχομζνωσ θ παρουςία τζτοιων ειδϊν να είναι πιο ζντονθ ςτα χαμθλότερα υψόμετρα 

τθσ ΗΕΥ (δθλαδι ςτο ανατολικό και Ρ-ΡΑ τμιμα αυτισ), αν και κατά τθ διερεφνθςθ του 

χειμϊνα του 2012-2013 ςτο Ρ-ΡΑ τμιμα τθσ ΗΕΥ, επίςθσ δεν διαπιςτϊκθκε ιδιαίτερα 

αξιόλογθ παρουςία (πυκνότθτεσ, πλικοσ ειδϊν) διαχειμαηόντων ειδϊν.  

Θ μεταναςτευτικι δραςτθριότθτα που καταγράφθκε τθν περίοδο 2006-2010 ςτθν 

περιοχι ζρευνασ πεδίου των ΑΧΥΘΕ δεν μπορεί να αξιολογθκεί ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι 

ςε αρικμό ατόμων (παρά τον αρκετά αξιόλογο αρικμό ειδϊν), ενϊ δεν αναγνωρίςκθκαν 

εμφανείσ διάδρομοι διζλευςθσ και φαίνεται οτι θ μετανάςτευςθ πάνω από τθν περιοχι 

γίνεται κυρίωσ ςε ευρφ μζτωπο (κυρίωσ ςε ότι αφορά ςτα αρπακτικά). Χτθν Ελλάδα 

υπάρχουν 4 ΗΕΥ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ςθμαντικά μεταναςτευτικά περάςματα 

(Δζλτα Ζβρου, Ξφκθρα και γφρω νθςίδεσ, Αντικφκθρα και γφρω νθςίδεσ και Ρότια Πάνθ). 

Ρα αναφερκεί εδϊ ότι το κριτιριο για να χαρακτθριςτεί μια ΗΕΥ ωσ ςθμαντικό 

μεταναςτευτικό πζραςμα (ΞΩΑ ενςωμάτωςθσ κωδικοποιθμζνθσ ζκδοςθσ οδθγίασ 

πτθνϊν, ΦΕΞ 1495/Β/6.10.2010), είναι θ διζλευςθ από αυτι τουλάχιςτον 5000 πελαργϊν 
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ι 3000 αρπακτικϊν ι γερανϊν ι 500000 ςτρουκιόμορφων. Πε βάςθ τθν εικόνα από τα 

τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων τθσ ΗΕΥ GR2420012 (αλλά και τισ καταγραφζσ πεδίου) 

φαίνεται θ περιοχι να βρίςκεται μακριά από το να προςεγγίηει τζτοια μεγζκθ 

μεταναςτευτικισ δραςτθριότθτασ. 

Τπωσ αναμενόταν θ μεταναςτευτικι δραςτθριότθτα ιταν πιο εμφανισ ςτθν περιοχι τθσ 

ΗΕΥ κατά τθν άνοιξθ (ςε ςχζςθ με το φκινόπωρο). Ρα αναφερκεί ενδεικτικά οτι ςε όλθ 

τθ διάρκεια των καταγραφϊν πεδίου ςτθν περιοχι ζρευνασ πεδίου των 8 ΑΧΥΘΕ (2006-

2010) παρατθρικθκαν ςυνολικά 4 Χφθκιάρθδεσ, 9 Ξιρκινζηια, 6 Παυροκιρκίνεηα, 3 

Χαϊνια ενϊ θ μεγαλφτερθ ομάδα πτθνϊν που παρατθρικθκε ςε μετανάςτευςθ ιταν 5 

Γερακίνεσ (τον Σκτϊβριο του 2013 παρατθρικθκε ςτθν περιοχι μια ομάδα διερχόμενων 

Buteo rufinus, ~10 άτομα, ςτο Δ τμιμα τθσ ΗΕΥ πλθςίον του οικιςμοφ Φοφκλια). Υιο 

αξιόλογθ φαίνεται να είναι θ περιοχι για 4 είδθ Ξίρκων (Circus aeruginosus 27 άτομα 

ςυνολικά τθν περίοδο 2006-2010, Circus cyaneus 5 άτομα, Circus macrourus 3 άτομα, 

Circus pygargus 10 άτομα). Χτουσ χάρτεσ 4-5 του Υαραρτιματοσ τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ που 

παρουςιάηονται οι καταγεγραμμζνεσ κινιςεισ μθ-αναπαραγόμενων ειδϊν ςτθν  περιοχι 

ζρευνασ πεδίου (2006-2010) φαίνεται θ παρουςία αυτϊν να είναι πιο ςυχνι ςτα 

χαμθλότερα υψόμετρα και ςτισ κοιλάδεσ. Χτθν παράκτια ηϊνθ και πλθςίον αυτισ 

αναμζνεται να εντοπίηεται ο κφριοσ όγκοσ τθσ μετανάςτευςθσ και άλλων ειδϊν 

(παρυδάτια, καλοβατικά, ερωδιοί).  

Υαρότι, θ μεταναςτευτικι δραςτθριότθτα που παρατθρικθκε ιταν χαμθλι (και 

ουςιαςτικά ςε ευρφ μζτωπο) και ο όγκοσ των καταγεγραμμζνων διελεφςεων/ 

περαςμάτων δεν είναι μεγάλοσ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων είναι πικανόν οι 

διελεφςεισ των αρπακτικϊν ςε μετανάςτευςθ πάνω από τθν περιοχι να είναι ςε ζνα 

βακμό πιο ςυχνζσ κατά μικοσ γραμμικϊν χαρακτθριςτικϊν του τοπίου (πχ. πλθςίον τθσ 

ακτογραμμισ από το ακρωτιριο του Ξαφθρζα και ςτον άξονα Β-Ρ και Α-Δ, κατά μικοσ 

τθσ κοιλάδασ του Αγ. Δθμθτρίου και του Γιαννιτςίου, του φαραγγιοφ του Δθμοςάρθ ςε 

άξονα Β-Ρ κλπ.). Ρα ςθμειωκεί όμωσ οτι δεν αποκλείεται να χρθςιμοποιοφνται από 

κάποια είδθ αρπακτικϊν και άλλοι διάδρομοι, πχ. μζςα από τισ κοιλάδεσ ςτον άξονα Α-Δ 

(πχ. θ κοιλάδα του Ξόμιτου ι του Υλατανιςτοφ) ι ακόμα και κατά μικοσ των κορυφϊν 

ςτον άξονα ΒΑ-ΡΔ (πχ. από ακρωτιριο Ξαφθρζα προσ βουνά Ξαβοντόρου – Πφτικασ – 

Ξεραςιά κλπ.). Ψα είδθ που ςτακμεφουν ςτθν περιοχι κατά τθ μετανάςτευςθ (stop-over) 

και όχι απλά διζρχονται από πάνω, πχ. τα είδθ του γζνουσ Circus μπορεί να εμφανίηονται 

και ςε άλλα τμιματα τθσ ΗΕΥ (πχ. ορεινά λιβάδια και ανοιχτζσ εκτάςεισ, ανάλογα με τθν 

οικολογία τουσ).  

Εςτιάηοντασ ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ ειδϊν και ειδικά ςτισ ομάδεσ που ςχετίηονται 

περιςςότερο με τα ενδιαιτιματα των περιοχϊν χωροκζτθςθσ των ΑΧΥΘΕ: 

Ξατά τθν περίοδο 2006-2010 (και άνοιξθ 2013-2014) παρατθρικθκαν 18 είδθ θμερόβιων 

αρπακτικϊν. Θ πλειονότθτα αυτϊν είναι είδθ που παρατθροφνται μόνο ςτθ 

μετανάςτευςθ ι ςε άλλεσ μετακινιςεισ (Accipiter brevipes, Aquila chrysaetos, Circus 

aeruginosus, Circus macrourus, Circus pygargus, Falco naumanni, Falco vespertinus, 
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Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Falco subbuteo). Υαρατθρικθκαν επίςθσ είδθ με 

μόνιμθ παρουςία ςτθν περιοχι και είδθ που καταφτάνουν τθν άνοιξθ για να 

αναπαραχκοφν (Accipiter nisus, Buteo buteo, Circaetus gallicus, Hieraaetus fasciatus, 

Falco peregrinus, Falco tinnunculus και ενδεχομζνωσ Pernis apivorus). Υλθκυςμοί 

κάποιων από αυτά τα είδθ (πχ. Circaetus gallicus, Buteo buteo, Accipiter nisus) 

εμφανίηονται ςτθν περιοχι και ςε διαχείμαςθ ι/ και μετανάςτευςθ. Σ Παυροπετρίτθσ 

δεν φωλιάηει εντόσ τθσ ΗΕΥ, αλλά άτομα του είδουσ επιςκζπτονται τθν περιοχι (κυρίωσ 

πριν τθν αναπαραγωγικι περίοδο του είδουσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κατά τθ 

διάρκεια αυτισ) για τροφολθψία. Σ Χειμωνόκιρκοσ (Circus cyaneus) παρατθρείται ςτθν 

περιοχι και ςτθ μετανάςτευςθ και πικανόν και ςε διαχείμαςθ (ζχει επιβεβαιωκεί για το 

Ρ-ΡΑ τμιμα τθσ ΗΕΥ). Ψα πιο κοινά είδθ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι ζρευνασ πεδίου και για 

όλθ τθ διάρκεια των καταγραφϊν ιταν θ Γερακίνα Buteo buteo και το Βραχοκιρκίνεηο 

Falco tinnunculus ενϊ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ υψθλι ιταν θ ςυχνότθτα 

καταγραφισ του Φιδαετοφ Circaetus gallicus (πχ. τον Απρίλιο, Αφγουςτο και Χεπτζμβριο 

που παρατθροφνταν και άτομα του τοπικοφ πλθκυςμοφ αλλά και διερχόμενα) και του 

Παυροπετρίτθ Falco eleonorae (πριν τθν αναπαραγωγικι του περίοδο, Πάιοσ-Λοφνιοσ). 

Χε οτι αφορά ςτα νυχτόβια είδθ: κατά τθ διάρκεια των ειδικϊν καταγραφϊν τθσ 

περιόδου 2006-2010 (βλ. και ενότθτα 5.1.3 και 5.1.5.3 κακϊσ και Χάρτθ 7 Υαραρτιματοσ 

ΛΛ τθσ ΕΣΑ) εντοπίςτθκαν 5 είδθ εντόσ τθσ ΗΕΥ (Bubo bubo, Athene noctua, Strix aluco, 

Caprimulgus europaeus, Otus scops) και των ΥΕΥ. Θ παρουςία του Πποφφου (13 ςθμεία 

παρουςίασ ςφμφωνα με παλαιότερα δεδομζνα) επιβεβαιϊκθκε ςε 4 κζςεισ ςυνολικά 

(2006 & 2010). Ξατά τθ διάρκεια τθσ εκτενοφσ ειδικισ διερεφνθςθσ για το Πποφφο το 

2014 (ςε όλο το εφροσ τθσ ΗΕΥ, βλ. και Υαράρτθμα V τθσ ΕΣΑ) επιβεβαιϊκθκε θ 

παρουςία των 4 από τα 5 είδθ (εκτόσ από Otus scops) ενϊ θ παρουςία του Πποφφου 

επιβεβαιϊκθκε για 12 κζςεισ εντόσ τθσ ΗΕΥ. 

Χε οτι αφορά ςτα ςτρουκιόμορφα (βλ. και ενότθτα 5.1.2 και 5.1.5.1 τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ) 

και άλλα μικρόςωμα είδθ (πλειονότθτα των ειδϊν που παρατθρικθκαν): κοινά και 

άφκονα είδθ ςτθ περιοχι μελζτθσ ιταν τα χελιδόνια (Hirundo sp., Delichon urbicum), 

είδθ του γζνουσ Apus, το Φανζτο, ο Χπίνοσ (ειδικά το χειμϊνα) και θ Ξαρδερίνα 

(Carduelis cannabina, Fringilla coelebs & C. carduelis), το Χιρλοτςίχλονο (Emberiza cirlus), 

θ Αςπροκϊλα (Oenanthe hispanica), ο Ξαλόγεροσ (Parus major), ο Παυροτςιροβάκοσ 

(Sylvia melanocephala) και το Ξοτςφφι (Turdus merula). Υιο κοινά ιταν τα είδθ με μόνιμθ 

παρουςία και είδθ που αναπαράγονται ςτθν περιοχι. Χε ότι αφορά ςτισ ειδικζσ 

καταγραφζσ με γραμμικζσ διατομζσ (line transects) που διενεργικθκαν το 2014 κατά 

μικοσ των κορυφογραμμϊν εγκατάςταςθσ (βλ. και Υαράρτθμα III ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ): 

παρατθρικθκαν ςυνολικά 30 είδθ πτθνϊν χερςόβιων ι ςτρουκιόμορφων, κυρίωσ 

αναπαραγόμενα (και 4 περαςτικά κατά τθ μετανάςτευςθ) κακϊσ και 7 είδθ που 

τρζφονται ςτον αζρα (χελιδόνια κλπ.) και παρατθροφνται πάνω από τθ ηϊνθ 

καταγραφϊν (line transects). Από τα 37 ςυνολικά είδθ, τα 4 περιλαμβάνονται ςτο 

Υαράρτθμα Λ τθσ οδθγίασ των πτθνϊν. Θ ςθμαντικότερθ διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τα 
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παλαιότερα δεδομζνα είναι θ καταγραφι τθσ Υετροπζρδικασ ςε 4 ΑΧΥΘΕ (ςτα 

μεγαλφτερα υψόμετρα). 

Χε οτι αφορά ςτο κακεςτϊσ προςταςίασ των ειδϊν που παρατθρικθκαν: 

Από τα 96 είδθ που παρατθρικθκαν κατά τισ καταγραφζσ πεδίου 2006-2010 εντόσ τθσ 

ΗΕΥ: 

 26 είδθ περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ οδθγίασ 2009/147/ΕΞ, ενϊ 7 είδθ 

περιλαμβάνονται ςτο Ξόκκινο Βιβλίο (2009) ςε κακεςτϊσ απειλισ. 

 41 είδθ παρουςιάηουν Ευρωπαϊκό ενδιαφζρον διατιρθςθσ (SPEC 1, SPEC2, SPEC3). 

6.3 Ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

6.3.1 Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ − Χριςεισ γθσ 

√ Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

Ψο αναπτυξιακό πλαίςιο του Υεριφερειακοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΥΥΧΧΑΑ) προτείνει τθν οργανωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ του 

Αιολικοφ Δυναμικοφ τθσ Ρότιασ Εφβοιασ, το οποίο κα απαντά και ςε κζματα προςταςίασ 

τοπίων ςτισ τουριςτικζσ και οικιςτικζσ περιοχζσ, με παράλλθλθ απαίτθςθ εκπόνθςθσ 

ειδικισ ςχετικισ μελζτθσ (Απόφαςθ υπ. αρικμ. 26298 (ΦΕΞ 1469/09.10.2003) «Ζγκριςθ 

Υεριφερειακοφ Υλαιςίου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ»). Χτο ΥΥΧΧΑΑ αναφζρονται και τα παρακάτω: 

«Ψο υψθλό αιολικό δυναμικό τθσ Ρότιασ Εφβοιασ ςε ςυνδυαςμό με τισ εγκαταςτάςεισ 

του Αλιβερίου (μζροσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ενζργειασ), αποτελοφν ςθμαντικι 

προοπτικι για τθν περιφζρεια ιδίωσ ςε ςυςχζτιςθ με τισ γενικζσ δυνατότθτεσ ςτισ 

Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ. Εκτόσ από το υδροδυναμικό και γεωκερμικό δυναμικό, το 

αιολικό δυναμικό είναι από τα μεγαλφτερα ςτθν Ελλάδα, ϊςτε να διαδραματίςει 

ςθμαντικό ρόλο όςον αφορά ςτθν προμικεια ενζργειασ ςτθν περιοχι». 

Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται επίςθσ τα πλεονεκτιματα, οι ευκαιρίεσ και οι 

αδυναμίεσ του ευρφτερου νομοφ Ευβοίασ που ςυνδζονται με τον τομζα τθσ ενζργειασ 

και τθν ανάπτυξι του: 

Ρλεονεκτιματα Ευκαιρίεσ Αδυναμίεσ 

Αιολικό Υεδίο Εφβοιασ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν 
ενεργειακι εξειδίκευςθ και 
παράδοςθ του Αλιβερίου. 
Ϊπαρξθ μεγάλου 
δυναμικοφ Ανανεϊςιμων 
Υθγϊν Ενζργειασ. 

Υροϊκθςθ ιπιων μορφϊν 
ενζργειασ. 
Δυνατότθτεσ ςυμπαραγωγισ 
ενζργειασ ςε μεγάλεσ 
ενεργοβόρεσ βιομθχανίεσ. 

Ζλλειψθ διαπεριφερειακισ 
δικτφωςθσ εκτόσ άξονα 
Ακινασ - Κεςςαλονίκθσ 
(απομόνωςθ Εφβοιασ). 
Ελλιπισ αξιοποίθςθ 
ςθμαντικϊν δυνατοτιτων 
των λιμζνων. 

Χφμφωνα επίςθσ με τισ αναφορζσ του ιςχφοντοσ ΥΥΧΧΑΑ προτείνεται θ οργανωμζνθ 

χωρικι ανάπτυξθ του Αιολικοφ Δυναμικοφ τθσ Ρότιασ Εφβοιασ που κα απαντά και ςε 
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κζματα προςταςίασ τοπίων ςτισ τουριςτικζσ και οικιςτικζσ περιοχζσ, με παράλλθλθ 

απαίτθςθ εκπόνθςθσ ειδικισ ςχετικισ μελζτθσ.  

Τςον αφορά ςτθν οργάνωςθ υποδομϊν ενζργειασ, οι ςτόχοι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

είναι: 

 θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ εξάρτθςθσ επιμζρουσ περιοχϊν με δυνατότθτεσ 

ανάπτυξθσ ιπιων μορφϊν ενζργειασ, με μεγζκθ εγκαταςτάςεων και τρόπουσ που 

δεν ενοχλοφν τουσ ςτόχουσ του πλαιςίου αυτοφ ςε κζματα φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων, 

 θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλα τα επίπεδα και ςε όλουσ τουσ τομείσ, 

 θ βελτίωςθ των ενεργειακϊν αποδόςεων, 

 θ ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ κζςθσ τθσ περιφζρειασ. 

Τςον αφορά ςτθ διαχείριςθ ειδικϊν χϊρων υπαίκρου και ειδικότερα του παράκτιου 

χϊρου, αυτι περιλαμβάνει: 

 Ψισ ακτζσ τθσ Βόρειασ Εφβοιασ προσ το Αιγαίο, περιοχζσ ιδιαίτερθσ φφςθσ που 

απαιτοφν προςταςία. 

 Ψο νθςιωτικό χϊρο τθσ Ρότιασ Εφβοιασ. Θ εκμετάλλευςθ του αιολικοφ δυναμικοφ 

τθσ περιοχισ είναι κετικόσ πόροσ. Θ απαιτοφμενθ διερεφνθςθ ςοβαρϊν κεμάτων 

προςταςίασ του τοπίου πρζπει να είναι κζμα προτεραιότθτασ για το πρόγραμμα 

εφαρμογισ του Ειδικοφ Υλαιςίου του Υαράκτιου Χϊρου. 

 Ψισ ακτζσ εντόσ NATURA με ιδιαίτερθ περιβαλλοντικι αξία. 

√ Αξιολόγθςθ, Ανακεϊρθςθ και Εξειδίκευςθ του Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου 
Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 

Υρόκειται για τισ μελζτεσ αξιολόγθςθσ, ανακεϊρθςθσ και εξειδίκευςθσ των ΥΥΧΧΑΑ που 

ανατζκθκαν από το ΩΥΕΞΑ (μεταξφ αυτϊν και τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ). Ψθν 

παροφςα χρονικι ςτιγμι θ εν λόγω μελζτθ βρίςκεται ςτο Β2 Χτάδιο (κατάκεςθ Χχεδίου 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ) - το τελευταίο εκ των τεςςάρων ςταδίων εκπόνθςθσ τθσ εν λόγω 

μελζτθσ (Α1, Α2, Β1, Β2)+. Διευκρινίηεται πωσ μζχρισ ϊρασ θ εν λόγω μελζτθ δεν ζχει 

κάποια κεςμικι υπόςταςθ. Εντοφτοισ, για λόγουσ πλθρότθτασ ςτθν παροφςα Πελζτθ 

Υεριβάλλοντοσ εξετάηονται οι κατευκφνςεισ που διατυπϊνονται. 

Χφμφωνα λοιπόν με το υπό αξιολόγθςθ, ανακεϊρθςθ και εξειδίκευςθ ΥΥΧΧΑΑ Χτερεάσ 

Ελλάδασ ιςχφουν τα εξισ: 

 Χε ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ αναδεικνφεται θ κζςθ 

τθσ ςτθν παραγωγι ενζργειασ λόγω ανάπτυξθ των ΑΥΕ, του Φυςικοφ Αερίου, τθσ 

ανάπτυξθσ ΧΘΚΩΑ (Χυμπαραγωγι Θλεκτρικοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ Απόδοςθσ) 

και ΧΒΛΣ (Χτακμοί Βιοαερίου – Βιομάηασ), αλλά και τθσ φπαρξθσ ςθμαντικϊν 

υποδομϊν ςε θλεκτρικά δίκτυα και ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ςυμβατικζσ πθγζσ. 
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 Θ ανάπτυξθ των ΑΥΕ ςτθν Υεριφζρεια είναι ιδιαίτερα ανοδικι προςφζροντασ τθ 

δυνατότθτα ςτθν Υεριφζρεια να υποδεχτεί ςθμαντικζσ ειςροζσ οικονομικϊν, αλλά 

και τεχνολογικϊν πόρων, διατθρϊντασ όμωσ παράλλθλα ςτο πλαίςιο του χωρικοφ 

προτφπου ανάπτυξισ τθσ, τθν αναπτυξιακι τθσ φυςιογνωμία ςε όλουσ τουσ 

υπόλοιπουσ τομείσ μζςα από τθν κζςπιςθ πολιτικϊν, κινιτρων αλλά και κριτθρίων 

χωρικισ ανάπτυξθσ των ΑΥΕ. 

 Σι προοπτικζσ ςτον ενεργειακό τομζα είναι εξαιρετικά κετικζσ λόγω τθσ φπαρξθσ 

μακροπρόκεςμων εκνικϊν και κοινοτικϊν πολιτικϊν, όπωσ είναι θ μείωςθ των 

εκπομπϊν του κερμοκθπίου, θ μεγαλφτερθ διείςδυςθ ΑΥΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι 

κατανάλωςθ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ μείωςθ κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν, 

κ.ά. κακϊσ και λόγω τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν και προγραμμάτων 

βραχυπρόκεςμου/ μεςοπρόκεςμου χαρακτιρα, όπωσ είναι τα προγραμματιςμζνα 

ζργα του ΔΕΧΠΘΕ για ενίςχυςθ του Δικτφου ςτθν Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ και 

τθν ζνταξθ ςτο Χφςτθμα νζων μονάδων παραγωγισ. 

Ψζλοσ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να αναφερκεί θ εξισ διατφπωςθ που γίνεται ςτο υπό 

αξιολόγθςθ, ανακεϊρθςθ και εξειδίκευςθ ΥΥΧΧΑΑ Χτερεάσ Ελλάδασ: «Θ ςθμαςία των 

ΑΥΕ και του ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ αναδεικνφεται 

και προωκείται από το ΥΥΧΧΑΑ και από το ΕΥΧΧΑΑ για τισ ΑΥΕ». 

√ Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ 
Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 

Χτθν παροφςα μελζτθ περιβάλλοντοσ γίνεται διερεφνθςθ των όρων και περιοριςμϊν που 

τίκενται με τθν ΞΩΑ 49828 (ΦΕΞ 2464Β’) «Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ 

ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ». Σ ζλεγχοσ πραγματοποιείται 

για τθν ςυμβατότθτα των προτεινόμενων τροποποιιςεων ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ/ 

περιοριςμοφσ που ιςχφουν. 

Εξετάςτθκαν κατά ςειρά τα εξισ: 

 Εξζταςθ του υπό μελζτθ ζργου ςχετικά με τισ περιοχζσ αποκλειςμοφ και τισ ηϊνεσ 

αςυμβατότθτασ (άρκρο 6 του Ειδικοφ Χωροταξικοφ για τισ ΑΥΕ).  

 Εξζταςθ του υπό μελζτθ ζργου ςχετικά με τθ μζγιςτθ  επιτρεπόμενθ πυκνότθτα 

αιολικϊν εγκαταςτάςεων ςε επίπεδο πρωτοβάκμιου Σ.Ψ.Α.  

 Εξζταςθ του υπό μελζτθ ζργου ςχετικά με τισ αποςτάςεισ των αιολικϊν 

εγκαταςτάςεων από γειτνιάηουςεσ χριςεισ γθσ και δίκτυα τεχνικισ υποδομισ 

(Υαράρτθμα ΛΛ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ για τισ ΑΥΕ). 

 Εξζταςθ του υπό μελζτθ ζργου ςχετικά με τα κριτιρια ζνταξθσ των αιολικϊν 

εγκαταςτάςεων ςτο τοπίο (Υαράρτθμα ΛV του Ειδικοφ Χωροταξικοφ για τισ ΑΥΕ).  

Ψα αποτελζςματα του ελζγχου παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα IV που ςυνοδεφει τθν 

παροφςα μελζτθ περιβάλλοντοσ. Αναφζρεται εν ςυντομία εδϊ ότι, οι προτεινόμενεσ 
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τροποποιιςεισ πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ προχποκζςεισ (όρουσ / περιοριςμοφσ) που 

τίκενται από το Ειδικό Χωροταξικό για τισ ΑΥΕ.  

√ Χριςεισ γθσ (Στοιχεία ΕΣΥΕ) 

Για τθν καταγραφι των χριςεων γθσ αξιοποιικθκαν όλεσ οι δυνατζσ και 

επικαιροποιθμζνεσ πθγζσ. Ξατωτζρω παρουςιάηονται οι χριςεισ γθσ ςτθν υπό μελζτθ 

περιοχι, όπωσ αυτζσ αποτυπϊκθκαν από τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ εκνικισ απογραφισ 

των χριςεων γθσ (1999:2000). Ζτςι, για τον Ξαλλικράτειο Διμο Ξαρφςτου (ςφνολο 

ζκταςθσ 485.500 ςτρ.) οι χριςεισ γθσ παρουςιάηονται ςτον κάτωκι πίνακα. 

Πίνακασ 33: Χριςεισ γθσ ςτον Καλλικράτειο Δ. Καρφςτου (εκτάςεισ ςε χιλ. ςτρζμματα). 

ΓΕΩΦΓΛΞΕΧ ΥΕΦΛΣΧΕΧ                                                                                                     

Αρόςιμθ 
γθ                                                           

Πόνιμεσ 
καλλιζργειεσ                                  

Βοςκότοποι - 
Πεταβατικζσ 
δαςϊδεισ / 
καμνϊδεισ 

εκτάςεισ                                                        

Βοςκότοποι - 
Χυνδυαςμοί 
καμνϊδουσ 

και / ι 
ποϊδουσ 

βλάςτθςθσ                                                   

Βοςκότοποι - 
Εκτάςεισ με 

αραιι ι 
κακόλου 

βλάςτθςθ                                                              

Ετερογενείσ 
γεωργικζσ 
περιοχζσ                 

8,3 6,3 0,0 42,1 36,6 50,9 
 

ΔΑΧΘΘΠΛ-ΦΩΧΛΞΕΧΕΞΨΑΧΕΛΧ                                                                                                     

Δάςθ                                                                 
Πεταβατικζσ δαςϊδεισ/ 

καμνϊδεισ εκτάςεισ                                                                

Χυνδυαςμοί καμνϊδουσ 
και / ι ποϊδουσ 

βλάςτθςθσ                                                                       

Εκτάςεισ με αραιι ι 
κακόλου βλάςτθςθ                                                                                  

21,4 53,6 212,1 49,9 

 

ΨΕΧΡΘΨΕΧ ΥΕΦΛΣΧΕΧ                                                              

Αςτικι 
οικοδόμθς

θ                                           

Βιομθχανικζ
σ και 

εμπορικζσ 
ηϊνεσ                               

Δίκτυα 
ςυγκοινωνιϊ

ν                                    

Σρυχεία, χϊροι 
απόρριψθσ 

απορριμμάτων και 
εργοτάξια                                                                          

Ψεχνθτζσ, μθ γεωργικζσ 
ηϊνεσ πραςίνου, χϊροι 

ακλθτικϊν και 
πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων                                                    

1,0 0,0 0,0 3,5 0,0 

√ Χριςεισ γθσ (Στοιχεία ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Corine Land Cover-2000) 

Για τθν αποτφπωςθ των χριςεων γθσ με τθ βοικεια του λογιςμικοφ προγράμματοσ GIS 

(ArcGIS 10) ζγιναν τα εξισ βιματα: 1) Γεωαναφορά των υποβάκρων χαρτϊν (κλίμακασ: 

1:50.000) τθσ Γεωγραφικισ Ωπθρεςίασ Χτρατοφ, 2) Υροςκικθ των πολυγϊνων των 

χριςεων γθσ (από πρόγραμμα Corine Land Cover (2000) - Υρόγραμμα του European 

Environmental Agency),  3) Εμπειρικι ερμθνεία των δεδομζνων. Βάςει αυτοφ 

προκφπτουν οι εξισ χριςεισ γθσ: 
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Υολφγωνα ΑΧΥΘΕ 

ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ: 311, 313, 321, 323, 324, 333 

ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ: 312, 313, 323, 324, 333 

ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ: 311, 323, 324, 333 

ΑΧΥΘΕ ΠΘΟΛΑ: 313, 321, 323, 324 

ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ: 311, 323 

ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ: 243, 323 

ΑΧΥΘΕ ΞΕΦΑΧΛΑ: 321, 323, 324 

ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΣΧ: 313, 324, 333 

ΣΛΞΛΧΞΣΛ ΕΟΕΓΧΣΩ: 243, 321, 323, 324, 333 

ΔΛΞΨΩΣ Ω.Ψ. 

ΔΛΞΨΩΣ ΩΨ (εναζριο τμιμα): 243, 311, 313, 321, 323, 324 

ΔΛΞΨΩΣ ΩΨ (υπόγειο τμιμα): 321 

ΩΥΣΓΕΛΣ ΔΛΞΨΩΣ Ω.Ψ. ΑΨΨΛΞΘ (νζα διαδρομι με αποφυγι Ο. Παρακϊνοσ): 112, 121, 133, 

221, 242, 243, 312 

ΣΔΣΥΣΛΝΑ 

Ρζα εςωτερικι οδοποιία και οδοποιία ιςτϊν (προσ ζγκριςθ):313, 321, 323, 324, 333 

Ρζα οδοποιία πρόςβαςθσ (διαςυνδετιρια τμιματα): 133, 243, 321, 323, 324, 333 

Ωφιςτάμενθ οδοποιία πρόςβαςθσ (προσ βελτίωςθ): 243, 311, 323, 324, 333 

Δρόμοι πρόςβαςθσ προσ πυλϊνεσ ΓΩΨ (τρακτερόδρομοι): 311, 313, 321, 323, 324 

ΩΥΣΧΨΑΚΠΣΛ ΑΡΩΨΩΧΘΧ ΨΑΧΘΧ: 243, 323, 324 

ΥΡΟΜΝΘΜΑ 

111 - ςυνεχισ αςτικι οικοδόμθςθ 

121 - Βιομθχανικζσ ι εμπορικζσ ηϊνεσ 

133 - Χϊροι οικοδόμθςθσ 

211 - Πθ αρδεφςιμθ αρόςιμθ γθ 

221 - Αμπελϊνεσ 

242 - Χφνκετα ςυςτιματα καλλιζργειασ 

243 - Γθ που καλφπτεται κυρίωσ από γεωργία με ςθμαντικζσ εκτάςεισ φυςικισ βλάςτθςθσ 

311 - Δάςθ πλατυφφλλων 

312 - Δάςθ κωνοφόρων 

313 - Πικτό δάςοσ 

321 - Φυςικοί βοςκότοποι 

323 - Χκλθροφυλλικι βλάςτθςθ 

324 - Πεταβατικζσ δαςϊδεισ-καμνϊδεισ εκτάςεισ 

333 - Εκτάςεισ με αραιι βλάςτθςθ 
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6.3.2 Δομθμζνο περιβάλλον 

Χτθν άμεςθ ηϊνθ των προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν υφίςτανται ςτοιχεία 

δομθμζνου περιβάλλοντοσ. Χτθν ευρφτερθ περιοχι των ζργων ωςτόςο υφίςτανται 

οικιςμοί. Εγκεκριμζνα Χχζδια Υόλεωσ δεν ζχουν εντοπιςτεί. Ωσ εκ τοφτου, δεν γίνονται 

περαιτζρω αναφορζσ ωσ προσ πικανοφσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ, άλλουσ 

ειδικότερουσ περιοριςμοφσ κ.λπ. Πεταβολζσ ςε ςτοιχεία του δομθμζνου περιβάλλοντοσ 

δεν προκφπτουν. 

6.3.3 Κοινωνικο−οικονομικό περιβάλλον 

√  Ρλθκυςμόσ περιοχισ  

Για τα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ που παρατίκενται κατωτζρω 

χρθςιμοποιικθκε θ ΩΑ 15150/2014 (ΦΕΞ 955 Β’). Χφμφωνα με τθν εν λόγω ΩΑ και τα 

ςτοιχεία που παρουςιάηονται από τθν Απογραφι Υλθκυςμοφ – Ξατοικιϊν 2011 που 

αφοροφν ςτον de facto πλθκυςμό τθσ Χϊρασ, ο Δ. Ξαρυςτίασ ζχει 12.235 κατοίκουσ. Θ 

Δθμοτικι Ενότθτα Ξαρφςτου 6.719 κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ξαφθρζωσ 340 

κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Παρμαρίου 2.377 κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα 

Χτυρζων 2.799 κατοίκουσ. 

√ Κοινωνικά χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ 

Χτθν παροφςα ενότθτα αναλφεται το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων τθσ περιοχισ 

μελζτθσ. Ψα ςτοιχεία που παρουςιάηονται αντλικθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΧΩΕ 

«ΑΚΘΡΑ: Αποτελζςματα απογραφισ».  

Για το ςφνολο τθσ περιοχισ το επίπεδο εκπαίδευςθσ που ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο 

αρικμό ατόμων είναι αυτό των αποφοίτων ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ. Πεγάλο είναι 

επίςθσ το ποςοςτό των ατόμων που είναι αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και 

ανάγνωςθ), κακϊσ και εκείνων που δεν ζχουν τελειϊςει το δθμοτικό αλλά γνωρίηουν 

γραφι και ανάγνωςθ. 

Χτισ ανϊτερεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (πτυχιοφχοι ανωτζρων και ανωτάτων ςχολϊν, 

κάτοχοι μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ τίτλου) το ποςοςτό των ατόμων που 

ςυμμετζχει είναι ςε πολφ χαμθλοφσ αρικμοφσ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ κατάςταςθ ςτθν 

Δθμοτικι Ενότθτα Ξαφθρζα όπου ςτισ βακμίδεσ αυτζσ τα άτομα που διακζτουν πτυχίο 

πανεπιςτθμίου, ΨΕΛ ι μεταπτυχιακοφ/διδακτορικοφ τίτλου είναι ελάχιςτα (μόλισ 19 

άτομα). 

√ Ραραγωγικοί τομείσ 

Υρωτογενισ τομζασ 

Τςον αφορά ςτον πρωτογενι τομζα, επιλκε ςθμαντικι μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ς’ 

αυτόν. Σ πρωτογενισ τομζασ διαδραμάτιςε τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ (και κα 
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εξακολουκιςει να διαδραματίηει και ςτο μζλλον) ςθμαντικό ρόλο ςτθν αναπτυξιακι 

διαδικαςία. 

Θ επιλογι ενόσ προτφπου ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ και θ εφαρμογι προγραμμάτων 

τοπικισ ανάπτυξθσ επιβάλλουν τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν πλεονεκτθμάτων των 

χωρικϊν μονάδων του νομοφ ςτουσ επιμζρουσ κλάδουσ του πρωτογενι τομζα δθλαδι τθ 

γεωργία, τθν κτθνοτροφία, τθν αλιεία, τα δάςθ, τθ μελιςςοκομία. Θ δραςτθριότθτα 

ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ και θ παράλλθλθ ςφνδεςι τθσ με τθν μεταποίθςθ των προϊόντων 

των κλάδων αυτϊν, αποτελοφν ςτοιχεία απαραίτθτα, αφενόσ για τθν προϊκθςθ τθσ 

ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ και αφετζρου για τθν ολοκλιρωςθ του παραγωγικοφ κυκλϊματοσ.  

Τςον αφορά ςτισ λατομικζσ εκμεταλλεφςεισ αναφζρεται ότι ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

μελζτθσ υπάρχουν πολλζσ, ςυνικωσ επιφανειακζσ, όπου εξορφςςονται οι γνωςτζσ 

πλάκεσ Ξαρφςτου. Υαρά το ότι θ περιοχι δεν αποτελεί κεςμοκετθμζνθ λατομικι ηϊνθ 

και θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των επεμβάςεων γίνεται χωρίσ τθν φπαρξθ μελζτθσ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και αποκατάςταςθσ του τοπίου, ωςτόςο οι 

εκμεταλλεφςεισ βρίςκονται ςε ςυνεχι δραςτθριότθτα δεδομζνου ότι παρζχουν 

απαςχόλθςθ ςτο εργατικό δυναμικό τθσ περιοχισ. 

Δευτερογενισ τομζασ 

Από τθν διεφρυνςθ τθσ εξειδίκευςθσ τθσ βιομθχανίασ προκφπτουν τα εξισ: 

 Ωπάρχει ιςχυρόσ προςανατολιςμόσ ςε κλάδουσ επεξεργαςίασ προϊόντων του 

πρωτογενι τομζα, τρόφιμα, ξφλο, μθ μεταλλικά ορυκτά. 

 Σ βαςικόσ προςανατολιςμόσ τθσ Εφβοιασ είναι ςτον κλάδο μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν. 

Αυτό ςυνδζεται άμεςα με τθν εμφάνιςθ του φαινομζνου τθσ διαρκρωτικισ 

οπιςκοδρόμθςθσ που πλιττει ζντονα το νομό και ςυνοδεφεται από οικονομικά, 

κλαδικά και κοινωνικά προβλιματα. 

Ψα κφρια προβλιματα ςτον δευτερογενι τομζα είναι: 

 Θ άμεςθ εξάρτθςθ πολλϊν δραςτθριοτιτων από τθν περιφζρεια τθσ πρωτεφουςασ. 

 Σι φκίνουςεσ τάςεισ οριςμζνων βιομθχανικϊν κλάδων μεςαίασ τεχνολογίασ (μθ 

μεταλλικά ορυκτά, προϊόντα από πλαςτικό - ελαςτικό κ.λπ.). 

 Θ τεχνολογικι υποβάκμιςθ παραδοςιακϊν βιομθχανικϊν κλάδων (ζνδυςθ - 

υπόδθςθ, προϊόντα από μζταλλο). 

Ψριτογενισ τομζασ 

Τςον αφορά ςτον τριτογενι τομζα, θ Εφβοια χαρακτθρίηεται από ζνα ιδιαίτερο 

δυναμιςμό αφοφ παρουςιάηει ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ απαςχόλθςθσ του 

τριτογενι τομζα τα τελευταία χρόνια. Ζχει δυνατότθτεσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ που 

οφείλονται: 

 Χτθν φπαρξθ αρχαιολογικϊν χϊρων. 

 Χτθ φυςικι του ομορφιά.  
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 Χτθν κεντρικι κζςθ του ςτον Ελλαδικό χϊρο και ςτθ γειτνίαςι του με τθν περιφζρεια 

Αττικισ. 

Από τθν εξζταςθ επομζνωσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ αλλά και από τθν ανάγκθ 

προϊκθςθσ του τουριςμοφ απαιτοφνται: 

 Χχεδιαςμόσ τουριςτικϊν ηωνϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ υποδομισ των μθ αναπτυγμζνων τουριςτικά περιοχϊν. 

 Χφγχρονο - δυναμικό marketing και management. 

 Εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του προςωπικοφ. 

 Ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 

Θ προϊκθςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ τθσ περιφζρειασ επιβάλλει μια ιςόρροπθ 

τουριςτικι ανάπτυξθ και κατά ςυνζπεια ζνταςθ των προςπακειϊν ενίςχυςθσ του 

κλάδου. 

√ Αξίεσ γθσ 

Οόγω τθσ ζλλειψθσ βιβλιογραφικϊν ςτοιχείων για τισ αξίεσ γθσ μπορεί να γίνουν μόνο 

κάποιεσ ποιοτικζσ αναφορζσ. Ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξθσ και τθν ηιτθςθ υπάρχει 

μεγάλθ διαφοροποίθςθ ςτισ αξίεσ γθσ μεταξφ των επί μζρουσ ηωνϊν τθσ περιοχισ 

μελζτθσ. 

Σι πιο μεγάλεσ αξίεσ εντοπίηονται ςτισ περιοχζσ εντόσ ςχεδίου ςτθν Ξάρυςτο και το 

Παρμάρι. Ψθ δεφτερθ κατθγορία αποτελοφν οι εκτάςεισ εντόσ των οικιςμϊν και ςε 

άμεςθ γειτνίαςθ με τθν Ξάρυςτο. Ακολουκοφν οι υπόλοιποι οικιςμοί με φκίνουςεσ τιμζσ 

ανάλογα με τθν απόςταςθ από τθν Ξάρυςτο και από τθν κάλαςςα.  

Χθμαντικά ψθλζσ τιμζσ, οι οποίεσ μπορεί να ξεπερνοφν και τθ δεφτερθ κατθγορία, 

αφοροφν παρακαλάςςια οικοδομιςιμα οικόπεδα εκτόσ ςχεδίου με καλι υποδομι ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξαρφςτου και του Παρμαρίου. Ωψθλζσ τιμζσ ηθτοφνται επίςθσ για 

όλα τα οικοδομιςιμα οικόπεδα εκτόσ ςχεδίου ςτθν περιαςτικι ηϊνθ τθσ Ξαρφςτου και 

του Παρμαρίου, ιδιαίτερα όταν ζχουν και καλι κζα. Ακολουκοφν οι υπόλοιπεσ 

παρακαλάςςιεσ περιοχζσ ανάλογα με τθν υποδομι τουσ και το φυςικό κάλλοσ τθσ 

περιοχισ. Σι επόμενεσ κατθγορίεσ αφοροφν ποτιςτικι γεωργικι γθ, απλι γεωργικι γθ 

και τζλοσ βοςκότοπουσ. 

6.3.4 Ιςτορικό και πολιτιςτικό περιβάλλον 

Χτθν ευρφτερθ περιοχι βρίςκονται τα αρχαία λατομεία καρυςτίου μαρμάρου, τα 

"Δρακόςπιτα" τθσ Τχθσ, τα ορυχεία μετάλλων και οι ςπθλιζσ του Ξαφθρζα, ο οικιςμόσ 

και το ιερό τθσ Αρχάμπολθσ και το Λερό του Γεραιςτίου Υοςειδϊνα.  

Υαρακάτω, παρατίκεται πίνακασ που περιζχει τουσ κθρυγμζνουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ και τα ιςτορικά μνθμεία που ςυναντϊνται μζςα ςτθν περιοχι μελζτθσ ι ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι και αναφζρεται και το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το κακεςτϊσ 
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προςταςίασ τουσ. Ψο ςφνολο των ΑΧΥΘΕ απζχει απόςταςθ τουλάχιςτον 500 μ. από τουσ 

εν λόγω αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, όπωσ εξάλλου ορίηει θ ΞΩΑ 49828/2008 (ΦΕΞ 2464 Β’). 

Ειδικότερα: 

Πίνακασ 34: Θζςεισ αρχαιολογικών χώρων. 

Α/Α Θζςθ Μνθμείο 
Χρονικι  

περίοδοσ 
Κακεςτϊσ 

προςταςίασ 

1 
Άγιοσ Γεϊργιοσ 
Ξαρφςτου 

Τςτρακα και 
εργαλεία 
Κεμζλια εκκλθςίασ 

Υρωτοελλαδικι 
 
Βυηαντινι 

ΞΡ 5351/32 

2 
Αγία Ειρινθ 
(Πποφροσ) 

Ευριματα Πεςοελλαδικι – 
Βυηαντινι 

ΞΡ 5351/32 

3 
Άγιοσ Λωάννθσ 
(Ουκορρζματοσ) 

Τςτρακα Ρεολικικι ΞΡ 5351/32 

5 Αγία Ψριάδα Χπιλαιο – όςτρακα Ρεολικικι ΞΡ 5351/32 

6 Αετόσ  Οατομεία  Φωμαϊκι ΞΡ 5351/32 

7 
Ακρωτιρι Φόηοσ 
(Υαξιμάδα) 

Ξεραμικι 
Ψοίχοσ 

Ρεολικικι ΞΡ 5351/32 

8 

Ακρωτιρι 
(Πποφροσ) 

Χτρατόπεδο Ξλίβανοσ 
Σικιςμόσ 

Ξλαςικι 
Ξλαςικι 
Φωμαϊκι – 
Βυηαντινι 

ΞΡ 5351/32 

9 
Αλαμανζικα Ξλίβανοσ 

Αγροικίεσ 
Ψάφοσ 

Φωμαϊκι ΞΡ 5351/32 

10 
Αρχάμπολθ  Ψειχιςμζνοσ οικιςμόσ 

Λερό  
Γεωμετρικι ΞΡ 5351/32 

11 Βίγλα Ευριματα  Ρεολικικι  ΞΡ 5351/32 

12 Ξαηάρθ Ευριματα Ρεολικικι ΦΕΞ 621/Β/22-8-72 

13 

Ξαςτρί –  
αρχαία Γεραιςτόσ  

Ευριματα 
Σικιςμόσ 
Λερό Υοςειδϊνα 
Γεραιςτίου  

Ρεολικικι  
Αρχαϊκι –  
Ξλαςικι –  
Ελλθνιςτικι –  
Φωμαϊκι 

ΦΕΞ 621/Β/22-8-72: 
κτιματα κλθρ. Β. 
Υαπαγεωργίου ι 
Υαπαμαςτρογιάννθ. 
Ηϊνθ προςτ. 500 μ. 

15 

Ξαφθρζασ 
(Ξαβοντόροσ) 

Χκωρίεσ 
μεταλλευμάτων – 
ςτοζσ 
Χπιλαια 
Άγιοσ Γρθγόριοσ 

Υροϊςτορικι 
Γεωμετρικι 
Ξλαςικι 

ΞΡ 5351/32 

16 

Ξάμποσ 
Αγ. Κεόδωροσ 
Ψο Υθγάδι του 
Υαςά 
Αγ. Γεϊργιοσ 
Αγ. Γεϊργιοσ 
Βουνό 

 
Σικιςμόσ 
Υατθτιρι 
 
Σικιςμόσ 
Αγροικία 
Λερό-κλίβανοσ 

 
Βυηαντινι 
       - 
Υρωτοελλαδικι 
Φωμαϊκι-
Βυηαντινι 
Αρχαϊκι-
Φωμαϊκι 

 
 
 
ΞΡ 5351/32 
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Α/Α Θζςθ Μνθμείο 
Χρονικι  

περίοδοσ 
Κακεςτϊσ 

προςταςίασ 

17 

Ξατςαρϊνθ 
 
Υατθτιρι 
 
 
Άγιοσ Λςίδωροσ 

Τςτρακα, εργαλεία 
Τςτρακα, εργαλεία 
Ξτίρια 
Υαλιό πατθτιρι 
Τςτρακα, εργαλεία 

Υρωτοελλαδικι 
 
Υροϊςτορικι 
 
 
Υροϊςτορικι 

 
 
 
 
ΞΡ 5351/32 

18 

Ξατςοφλθ Ευριματα 
Φρζαρ 
Αγροικία 

Ρεολικικι 
 
Ξλαςικι-
βυηαντινι 

ΦΕΞ 275/Β/20-3-80 

20 
Ξαραμπαμπά Δυο κτίρια 

Υφργοσ 
Λερό 

Ξλαςικι ΞΡ 5351/32 

23 
Ξοίλωςι Χπιλαιο με όςτρακα 

και ανκρϊπινα οςτά 
Ρεολικικι ΞΡ 5351/32 

24 Ξοκκινόκαςτρο Ευριματα  Ξλαςικι  ΞΡ 5351/32 

25 
Ξουνοφπι- 
Άγιοσ Ακανάςιοσ 

Δυο αγροικίεσ 
Υαρεκκλιςι 

Βυηαντινι ΞΡ 5351/32 

26 Ξφλινδροι  Οατομεία  Φωμαϊκι  ΞΡ 5351/32 

27 Οάλα-Υαναγιά Αγροικία Φωμαϊκι ΞΡ 5351/32 

28 

Οιβαδάκι 
 
 
Αςκουλίκι 

Λερό 
Ψοίχοι Οαξεφματα 
Υφργοσ 
Αγροικίεσ 
 

Ξλαςικι ΞΡ 5351/32 

29 

Πφλοι  
Ρτροφβαλο  
Άγιοσ Ρικόλαοσ 
 
 
 
 
Φιδζλεια 

 
Ξτιρια 
Ευριματα 
Ψοίχοι  
Πεταλλουργείο 
Υαρεκκλιςιο Αγ. 
Ρικολάου  
Ψοίχοι 

Πεςοελλαδικι 
Ξλαςικι 

ΦΕΞ 275/Β/20-3-80 

30 Πποφροσ Τςτρακα, οψιανοί Ρεολικικι ΞΡ 5351/32 

31 Ρικάςι Ψάφοσ Ξλαςικι ΞΡ 5351/32 

32 
Ρθςάκι Ξαρφςτου 
(Αγία Υελαγία) 

Τςτρακα Ρεολικικι 
Υρωτοελλαδικι 

ΞΡ 5351/32 

33 
Τροσ Τχθ 
(Ξοινότθτα 
Υλατανιςτοφ) 

«Δρακόςπιτο»  
Ραόσ Υροφιτου Θλία  

Γεωμετρικι ΦΕΞ 175/26-3-66 
ΦΕΞ 126/Β/11-2-72 

34 
Ακρωτιριο Αγία 
Υελαγία 

Ευριματα 
Υφργοσ 

Υρωτοελλαδικι 
Πεςαίωνασ 

ΦΕΞ 275/Β/20-3-80 

35 

Υαξιμάδα 
Αγία Υαραςκευι 
Χταυρόσ-
Υαλαιοπικάρα 
Γλυφάδα 
Χαραβάνου 
Πνιμα 

Αγροικία 
Σικιςμόσ 
Ξτίρια-όςτρακα 
Ξτίρια-κεραμικι 
Αγροικία 
Χτρατόπεδο-Οατομείο 
Σικιςμόσ 

Ελλθνιςτικι 
Ρεολικικι 
Ρεολικικι 
Ξλαςικι 
Ξλαςικι 
Ξλαςικι-Ενετικι 

ΦΕΞ 275/Β/20-3-80 
ΞΡ 5351/32 
 
 
 
 
ΦΕΞ 275/Β/20-3-80 
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Α/Α Θζςθ Μνθμείο 
Χρονικι  

περίοδοσ 
Κακεςτϊσ 

προςταςίασ 

36 

Υλακαρι 
λόφοσ 
Υαλαίςτρα 

Σικιςμόσ 
 
Ξτθριακά λείψανα 
Ευριματα 

Ρεολικικι 
Υρωτοελλαδικι 
Γεωμετρικι 
Αρχαϊκι 
Ρεολικικι 
Ρεότερθ 

ΦΕΞ275/20-3-80 
 
 
 
ΦΕΞ558/Β/30-8-90 

37 

Υλατανιςτόσ  
Ελλθνικό 

Δφο φροφρια 
Ραόσ Ξωνςταντίνου – 
Ελζνθσ 

 
Ξλαςικι 
 
 

 
ΞΡ 5351/32 

38 
Υλατανιςτόσ 
Υοτάμι 

Σικιςμόσ Υροϊςτορικι ΞΡ 5351/32 

39 
Φθγιά Σικιςμόσ 

Αγροικία 
Γεωμετρικι 
Ξλαςικι-
Φωμαϊκι 

ΞΡ 5351/32 

40 
Φοφκλια 
Βράχοσ  
Ξουτςοφκου  

 
Χπιλαιο 
«Δρακόςπιτο» 

 
Ρεολικικι  
Γεωμετρικι 

 
 
ΦΕΞ 175/26-3-66 

41 Χκοφαςι (Ακταίον) Σικιςμόσ  ΞΡ 5351/32 

43 
Φιλάγρα Σικιςμόσ τειχιςμζνοσ Ξλαςικι 

Πεςαίωνασ 
ΞΡ 5351/32 

44 Χαρτηάνι Υφργοσ Πεςαίωνασ ΞΡ 5351/32 
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Α/Α Θζςθ Μνθμείο 
Χρονικι  

περίοδοσ 
Κακεςτϊσ 

προςταςίασ 

45 

ΚΑΥΣΤΟΣ 
Υαλαιοχϊρα 
 
 
 
(Ξτιμα Παριορισ 
Πουςικοφ)  
 
άνεμο 
 
Ξοκκάλοι 
 
 
Άγιοσ Ρικόλαοσ 
 
Άγιοσ Ρικόλαοσ 
 
 
Δρυμωνιά 
 
 
Άγιοσ Λωάννθσ 
 
Σδόσ Ξότςικα 
 
Πποφρτηι 
 
 
Οιμανάκι 
(Χκουριζσ) 
 
Δθμαρχείο 

 
Διάφορα οικοδομικά 
λείψανα τθσ αρχαίασ 
πόλθσ 
Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
 
Ρεκροταφείο 
 
Αναλθμματικόσ τοίχοσ  
Ψείχοσ 
 
Ψθφιδωτό Εκκλθςία 
 
Σικιςμόσ  
Ποναςτιρι 
 
Ρεκροταφείο  
Αγροικία 
 
Ευριματα 
 
Παυςωλείο 
 
Ευριματα – 
αρχιτεκτονικά μζλθ 
 
Ξαμίνι 
 
Ρεοκλαςικό 

 
Ελλθνιςτικι 
Ξλαςικι 
Φωμαϊκι 
Βυηαντινι 
 
 
 
Φωμαϊκι 
 
Ελλθνιςτικι 
 
 
Βυηαντινι 
 
Πεςοελλαδικι 
Ρεότερθ (;) 
 
Ελλθνιςτικι – 
Φωμαϊκι 
 
Ξλαςικι 
 
Φωμαϊκι 
 
Διάφορεσ εποχζσ 
 
 
 
 
Ρεότερθ 

 
 
 
 
 
ΦΕΞ 130/13-4-62 
 
 
ΞΡ 5351/32 
 
ΦΕΞ 275/Β/20-3-80 
 
 
ΞΡ 5351/32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΕΞ 555/Β/15-6-79 

46 
Αγία Χοφία  
Γραμπιάσ 

Ραόσ Ψηαμί   ΞΡ 5351/32 

47 
Άγιοσ Δθμιτριοσ Ραόσ Αγίου 

Δθμθτρίου  
Βυηαντινι ΞΡ 5351/32 

48 
Άγιοσ Γεϊργιοσ  
Αετοφ 

Ραόσ Βυηαντινι ΦΕΞ 126/Β/11-2-72 

49 

Ξαλφβια Ραόσ Ψαξιαρχϊν 
Γεφφρια 
Ωδρόμυλοσ 
Δθμοτικό Χχολείο 

Βυηαντινι 
Ρεότερθ 
 
Ρεοκλαςικό 

ΦΕΞ 175/26-3-66 
ΞΡ 5351/32 

50 
Χτου Ππάρκα το 
ρζμα 

Γεφφρι πζτρινο Ρεότερθ ΞΡ 5351/32 

51 Υλατανιςτόσ Γεφφρι Ρερόμυλοσ Ρεότερθ ΞΡ 5351/32 

52 Υλατανιςτόσ Γεφφρι Ρεότερθ ΞΡ 5351/32 

53 
Οενωςαίοι  
Ξαλλιανοφ 

Ραόσ Ξοιμιςεωσ 
Κεοτόκου 

Βυηαντινι ΞΡ 5351/32 

55 Ξουκί Υθγάδι Ψουρκοκρατία ΞΡ 5351/32 
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Α/Α Θζςθ Μνθμείο 
Χρονικι  

περίοδοσ 
Κακεςτϊσ 

προςταςίασ 

57 Ξάρυςτοσ Πποφρτηι Πεςαίωνασ ΞΡ 5351/32 

58 
Ηαχαριά Ρερόμυλοσ  

Ραόσ Ωπαπαντισ 
Ρεότερθ ΞΡ 5351/32 

6.3.5 Ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

Κεςμοκετθμζνα όρια ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ δεν 

υφίςτανται. Ωςτόςο, από μία αρχικι εκτίμθςθ για τθν ποιοτικι κατάςταςθ τθσ 

ατμόςφαιρασ τθσ περιοχισ προκφπτει ότι θ ατμόςφαιρα είναι ςε καλι κατάςταςθ. Χτθν 

περιοχι δεν ςυγκεντρϊνονται βιομθχανικζσ περιοχζσ ι περιοχζσ ςτισ οποίεσ δφνανται να 

υπάρξουν υπερβάςεισ των ορίων ποιότθτασ. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν περιοχι, ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, δεν παφουν να 

υφίςτανται ανκρωπογενείσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ λατομεία) ι ανκρωπογενείσ 

πιζςεισ (π.χ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ απορριμμάτων, αλόγιςτθ χριςθ φυτοφαρμάκων, 

πυρκαγιζσ) που επιφζρουν επιβαρφνςεισ ςτο ατμοςφαιρικό περιβάλλον κατά καιροφσ. 

Σι οχλιςεισ αυτζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςχετίηονται και με εκπομπι δυςάρεςτων 

οςμϊν ι ακόμθ και με εκπομπι ςθμαντικϊν ποςοτιτων CO2. 

Tο ζργο βζβαια και θ λειτουργία του κα ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ των 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ατμόςφαιρασ ςυνειςφζροντασ ςτθν υποκατάςταςθ τθσ 

παραγόμενθσ ενζργειασ από ορυκτά καφςιμα με ανανεϊςιμθ ενζργεια (βλ. αιολικό 

δυναμικό). 

6.3.6 Ακουςτικό περιβάλλον, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ 

Χτθν περιοχι δεν ζχουν εντοπιςτεί δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με ςθμαντικι 

εκπομπι κορφβου, δονιςεων ι ακτινοβολιϊν. Ξφριεσ δραςτθριότθτεσ που εντοπίηονται 

είναι θ βόςκθςθ και το κυνιγι, δθλαδι δραςτθριότθτεσ που δεν ςχετίηονται με το 

αντικείμενο που πραγματεφεται θ παροφςα ενότθτα (κόρυβοσ, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ).  

Διευκρινίηεται ότι για τθν υπό εξζταςθ Επζνδυςθ ζχει ςυνταχκεί αναλυτικι Πελζτθ 

Λςοκορυβικϊν Ξαμπυλϊν, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα VI τθσ παροφςασ 

Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. Χκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι να παρουςιάςει τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ςωρευτικισ επίπτωςθσ κορφβου ςτουσ 8 ΑΧΥΘΕ ςτθν περιοχι του Ξαφθρζα. Θ μελζτθ 

εςτιάηει ςτισ πικανζσ ςυνζπειεσ του λειτουργικοφ κορφβου για τισ κατοικίεσ που 

βρίςκονται κοντά ςτα αιολικά πάρκα. Υεριλαμβάνει λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, εφαρμοςμζνεσ μεκόδουσ, υποκζςεισ και επακόλουκα 

ςυμπεράςματα. Υεριορίηεται ςε υπολογιςμοφσ μοντελοποίθςθσ του κορφβου και τα 

αποτελζςματα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ προκαταρκτικά. 

Για τθν ςφνταξθ τθσ Πελζτθσ Λςοκορυβικϊν Ξαμπυλϊν χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό 

WindPRO, για τθ μοντελοποίθςθ του κορφβου βαςιηόμενο ςτο πρότυπο ISO 9613-2 και 
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ςτα ςχετιηόμενα/ απαιτοφμενα για τθ μελζτθ δεδομζνα. Ψο WindPRO αποτελεί πρότυπο 

για αντίςτοιχεσ μελζτεσ και είναι ευρφτατα αποδεκτό από το χϊρο τθσ αιολικισ 

ενζργειασ. 

Ψζλοσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι για τθν Επζνδυςθ και ειδικά για τα ηθτιματα τθσ 

ακτινοβολίασ ζχει ςυνταχκεί Πελζτθ Θλεκτρομαγνθτικϊν Υεριβαλλοντολογικϊν 

Επιδράςεων από το Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο (Εργαςτιριο Πικροκυμάτων και 

Σπτικϊν Λνϊν) με ςκοπό τθν εξζταςθ των τυχόν επιδράςεων τθσ ακτινοβολίασ που κα 

προκφψει από τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ παραγωγισ και μεταφοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Θ μελζτθ αυτι εςτιάηει ςτισ επίγειεσ-υπόγειεσ και υποκαλάςςιεσ γραμμζσ 

μεταφοράσ, ςτουσ υποςτακμοφσ-μεταςχθματιςτζσ 30/150 kV και ςτα πθνία 

αντιςτάκμιςθσ. Επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα VII. Aναφζρεται ότι ςφμφωνα με τθ 

Πελζτθ Θλεκτρομαγνθτικϊν Υεριβαλλοντολογικϊν Επιδράςεων ικανοποιοφνται πλιρωσ 

οι απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, κακϊσ επίςθσ πλθροφνται πολφ αυςτθρότερεσ 

προδιαγραφζσ διαφφλαξθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ από εκείνεσ που τίκενται με το υπάρχον 

δίκαιο. 

6.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Χτθν ευρφτερθ περιοχι το κακεςτϊσ των υπόγειων και επιφανειακϊν νερϊν είναι 

επακόλουκο τθσ γεωλογικισ καταςκευισ, τθσ τεκτονικισ δομισ και τθσ βλάςτθςθσ. 

Χχεδόν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ, με εξαίρεςθ τισ προςχϊςεισ του κάμπου τθσ Ξαρφςτου, 

καταλαμβάνεται από μαρμαρυγιακοφσ ςχιςτόλικουσ με εναλλαγζσ ςιπολινικϊν 

μαρμάρων. Ψα μάρμαρα αυτά είναι ελαφρά καρςτικοποιθμζνα μόνο ςτθν επιφάνεια και 

δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ εκτεταμζνα ελεφκερα υδροφόρα. 

Θ υδρολικολογικι ταξινόμθςθ των πετρωμάτων αυτϊν δίνεται ςτον κάτωκι πίνακα. Πε 

βάςθ τθν ταξινόμθςθ αυτι μποροφμε να επιςθμάνουμε ότι λόγω τθσ φφςθσ των 

πετρωμάτων, επικρατεί θ επιφανειακι απορροι ζναντι τθσ κατείςδυςθσ. 

Πίνακασ 35: Τδρολικολογικι ταξινόμθςθ των πετρωμάτων. 

ΩΔΦΣΓΕΩΟΣΓΛΞΘ ΨΑΛΡΣΠΘΧΘ ΟΛΚΣΟΣΓΛΑ 

"Χυνεχισ" 
Υετρϊματα κραυςματοπαγι, πορϊδθ ι και 
διακλαδιςμζνα (άμμοι, ψαμμίτεσ, χαλικομθγείσ 
προςχϊςεισ, κροκαλοπαγι). 

"Αςυνεχισ" 

Υετρϊματα ανκρακικά διακλαδιςμζνα, τεκραυςμζνα και 
καρςτικοποιθμζνα. Ξρυςταλλικά πετρϊματα τεκραυςμζνα 
(γρανίτεσ, μιγματίτεσ, γνεφςιοι). 
Θφαιςτειακά πετρϊματα ςυναφι. 

Θμιπερατά 
Υετρϊματα αμμοαργιλικά, μολάςςεσ, μοραινικοί 
ςχθματιςμοί, ιλφεσ, αςβεςτοφχοσ πθλόσ, μερικά 
κροκαλοπαγι, μάργεσ. 

Αδιαπζρατα 
Υετρϊματα αργιλικά, αςβεςτολικικζσ άργιλοι. 
Χχιςτόλικοι, κρυςταλλικοί ςχιςτόλικοι, φλφςχθσ, μερικά 
θφαιςτειακά πετρϊματα ςυμπαγι. 
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Τςον αφορά ςτισ υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τισ μικρζσ 

πθγαίεσ εκδθλϊςεισ, αυτζσ ςφμφωνα με τα υδρολικολογικά και γεωτεκτονικά 

χαρακτθριςτικά ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ποταμοφ Δθμοςάρθ και του ακρωτθρίου 

Ξαφθρεφσ, μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο τφπουσ: α) πθγζσ κατιοφςεσ επαφισ 

αποςακρωμζνου μανδφα με νερά υπόγειασ αποςτράγγιςθσ που ακολουκοφν διαδρομζσ 

οριηόμενεσ από τεκτονικά ι και μορφολογικά ςφγκλινα και β) πθγζσ ανιοφςεσ 

ρθγματογενείσ που ςχθματίηουν μζτωπα κατά μικοσ ρθγμάτων. 

Τςον αφορά ςε λοιπά υδρολογικά και υδρογεωλογικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ ιςχφουν τα 

εξισ: 

Ωδρολογία περιοχισ κάμπου Ξαρφςτου 

Χτον κάμπο τθσ Ξαρφςτου αντιςτοιχεί μια λεκάνθ ζκταςθσ περίπου 22 km2, που 

χαρακτθρίηεται, αφενόσ από πολφ ιπιεσ μορφολογικζσ κλίςεισ, αφετζρου από παρουςία 

αποκλειςτικά και μόνο ςχιςτολικικϊν ι παρόμοιασ ςφςταςθσ πετρωμάτων. Αποτζλεςμα 

είναι θ δθμιουργία εκτεταμζνου και ικανοφ πάχουσ ελλουβιακοφ μανδφα ςτισ κλιτείσ και 

αποκζςεισ αργιλικισ ςφςταςθσ ςτθ πεδιάδα.  

Χτθ περιοχι των εκβολϊν του ρζματοσ Φθγιά υπιρχε ελϊδθσ ζκταςθ, ςιμερα ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ αποξθραμζνθ. O φρεάτιοσ ορίηοντασ είναι υψθλόσ και δεν 

αναμζνονται υπόγεια υδροφόρα ςτθν περιοχι, εκτόσ ίςωσ κάποιων υδαταγωγϊν ηωνϊν 

ρθγμάτων ι τοπικϊν υδροφόρων ςε αμμϊδεισ - ψακυροφσ ορίηοντεσ των ςχιςτολίκων. 

Οόγω πολφ μικρισ μορφολογικισ κλίςθσ δεν παρατθροφνται πλθμμυρικά φαινόμενα ςε 

κανζνα από τουσ χείμαρρουσ τθσ περιοχισ. Χφμφωνα με τθν υδρολογικι μελζτθ του 

ΩΥ.ΓΕ. που είχε γίνει το 1992 για τθ λιμνοδεξαμενι τθσ Ξαρφςτου αναμζνεται 

επιφανειακι απορροι 1.500.000 m3 από χείμαρρουσ που αντιςτοιχοφν ςτο 1/3 περίπου 

τθσ ζκταςθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του κάμπου. Για τα υπόλοιπα 2/3 τθσ ζκταςθσ 

εκτιμοφμαι παρόμοια ι λιγότερθ απορροι, λόγω του εξαιρετικά ομαλοφ ανάγλυφου. 

Σ φρεάτιοσ ορίηοντασ ςτα ανάντι τθσ παραλιακισ ηϊνθσ διατθρεί καλι ποιότθτα νεροφ, 

ενϊ ςτθν παραλιακι παρατθροφνται υφαλμυρϊςεισ όταν λαμβάνουν χϊρα 

υπερεκμεταλλεφςεισ. Ψα πθγαία νερά ακολουκοφν τθν ποιότθτα που τουσ προςδίδει θ 

εκάςτοτε ςφςταςθ των υδρολικολογικϊν ςχθματιςμϊν και οριςμζνα χρθςιμοποιοφνται 

για φδρευςθ. 

Ωδρολογία ακρωτθρίου Ξαφθρζωσ 

Υρόκειται για ορεινό ανάγλυφο με χείμαρρουσ μικροφ μικουσ που διαςχίηουν αμιγϊσ 

ςχιςτολικικζσ περιοχζσ. Οαμβάνει χϊρα ταχεία ςτράγγιςθ των νερϊν τθσ βροχισ με 

αποτζλεςμα να μθδενίηεται θ κατείςδυςθ. Ψυχόν πθγαίεσ αναβλφςεισ αποςτραγγίηουν 

τον επιφανειακό αποςακρωμζνο μανδφα των ςχιςτόλικων. 

Ωδρογεωλογία περιοχισ Ακρωτθρίου Ξαφθρζα 

Οόγω τθσ επικράτθςθσ των ςχιςτολικικϊν οριηόντων οι υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ 
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εκφράηονται μόνο από μικρζσ εποχιακζσ πθγζσ επαφισ του αποςακρωμζνου μανδφα με 

τον υγιι ςχιςτόλικο. Ψα μάρμαρα λόγω τθσ ηωνϊδουσ κατανομισ και του μικροφ πάχουσ 

εμφανίςεων δίνουν μικροπθγζσ του παραπάνω τφπου ςτα χαμθλά ςθμεία τθσ επαφισ με 

τουσ ςχιςτόλικουσ. Δεν αναμζνεται αξιόλογο υδατικό δυναμικό ςτθν περιοχι αυτι. 

Υικανι καλλιζργεια μικροπθγϊν για χϊρουσ αναψυχισ ίςωσ είναι ςκόπιμθ. Σι πλζον 

κατάλλθλεσ γι’αυτό πθγζσ κα προκφψουν φςτερα από ςυςτθματικι καταγραφι των 

πθγαίων εμφανίςεων και αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων τουσ (υδρογεωλογικι μελζτθ). 

Ωδρογεωλογία περιοχισ κάμπου Ξαρφςτου 

Χτον κάμπο μόνο φρεάτιοσ ορίηοντασ αναπτφςςεται και μάλιςτα μόνον ςτισ περιοχζσ των 

αμμωδϊν ςτρϊςεων. Σι αργιλικζσ περιοχζσ είναι ςτείρεσ ςτα υπόγεια νερά. Σι 

υγρότοποι του κάμπου τροφοδοτοφνται από επιφανειακά και υπόγεια νερά. Ψο πλείςτο 

τθσ απορροισ διοχετεφεται ςτθ κάλαςςα. 

Ωδρογεωλογία περιοχισ φαραγγιοφ Δθμοςάρθ 

Ωπάρχει πλθκϊρα πθγαίων εμφανίςεων ςε πολλζσ κζςεισ τθσ λεκάνθσ απορροισ του 

φαραγγιοφ. Σ μθχανιςμόσ λειτουργίασ τουσ είναι ςχεδόν ίδιοσ ςε όλεσ και εκδθλϊνονται 

ςτισ επαφζσ ςιπολινομαρμάρων με ςχιςτολικικζσ ςτρϊςεισ. Ψα ςιπολινομάρμαρα όταν 

ζχουν μεγάλθ επιφανειακι εξάπλωςθ εξελίςςονται (ωσ υδροπερατοί ςχθματιςμοί λόγω 

ρωγμϊν) ςε καρςτικά ςυςτιματα μεγάλθσ υδροφορίασ. Αρκετζσ πθγζσ ζχουν απορροι 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, τόςο ςτα υψθλά πρανι, όςο και εντόσ του φαραγγιοφ. 

Υροκειμζνου να αναπτυχκοφν μερικζσ πθγζσ κεωρείται απαραίτθτθ θ καταγραφι του 

ςυνόλου που εμφανίηεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ και θ μελζτθ τθσ δυναμικότθτασ 

τουσ, τθσ ζκταςθσ τθσ ηϊνθσ τροφοδοςίασ τουσ (απαραίτθτθ και για προςταςία από 

τυχόν μολφνςεισ) κακϊσ και του χθμιςμοφ τουσ. Ψο τελευταίο ενιςχφεται λόγω τθσ 

μεταλλοφορίασ τθσ περιοχισ από μικτά κειοφχα και χαλκοφχα μεταλλεφματα, τα οποία 

πικανόν να επθρεάηουν τθν ποιότθτα των νερϊν. 
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7. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

7.1 Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 

Ψο αρχικό πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ επιβλικθκε με τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ξλιματικισ 

Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ, Ε.Ω.ΥΕ, Ψμιμα Α’, Α.Υ. οικ. 203611, ΑΔΑ: 

4Α8Θ0-8ΑΛ. Χφμφωνα με τουσ όρουσ που τζκθκαν για τθν φάςθ λειτουργίασ τθσ 

Επζνδυςθσ αναφζρεται:  

«Να εφαρμοςτεί (από εξειδικευμζνο επιςτιμονα που κα ορίςει θ εταιρεία) 

ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ κατά τθν φάςθ 

λειτουργίασ του αιολικοφ πάρκου το οποίο να περιλαμβάνει ςχζδιο παρακολοφκθςθσ 

των πλθκυςμϊν και τθσ κατανομισ των ειδϊν τθσ ορνικοπανίδασ που απαντϊνται ςτθν 

περιοχι του ζργου. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ που κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ 

παρακολοφκθςθσ εντοπιςτοφν τραυματιςμζνα άτομα πτθνϊν (λόγω πρόςκρουςθσ ςτισ 

Α/Γ, ςτισ Γ/Μ, κ.λπ.), που αδυνατοφν να πετάξουν, τότε κα πρζπει τα εν λόγω πτθνά να 

ςυλλζγονται και παραπζμπονται για εξζταςθ και αποκατάςταςθ - περίκαλψθ ςε 

κατάλλθλουσ οργανιςμοφσ φορείσ. Σο εν λόγω πρόγραμμα κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία 

με τθν Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ χεδιαςμοφ του ΤΠΕΚΑ και θ διάρκειά του κα είναι 

τριετισ. Ωςτόςο, κα μπορεί να επιβλθκεί και ςυνζχιςθ του προγράμματοσ και μετά τθν 

περίοδο των τριϊν ετϊν, εφόςον κρικεί ςκόπιμο». 

Από τα παραπάνω, και δεδομζνου ότι θ Επζνδυςθ βρίςκεται ακόμθ ςτο ςτάδιο των 

αδειοδοτιςεων, κακίςταται ςαφζσ ότι δεν ζχει εφαρμοςτεί το ωσ άνω οριηόντιο 

πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ωσ εκ τοφτου δεν υφίςτανται ςχετικά πορίςματα. 

7.2 Τακτικοί και ζκτακτοι ζλεγχοι 

Χφμφωνα με το Άρκρο 20 «Υεριβαλλοντικζσ επικεωριςεισ - Αντικατάςταςθ του άρκρου 

6 του ν. 1650/1986 (Αϋ 160) και εναρμόνιςθ με άρκρο 23 τθσ Σδθγίασ 2010/1975 περί 

Βιομθχανικϊν Εκπομπϊν (ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ)» του 

Ρ.4014/2011 (ΦΕΞ 209 Α’) κάκε ζργο Ξατθγορίασ Α υπόκειται ςε προλθπτικζσ και 

τακτικζσ ι ζκτακτεσ επικεωριςεισ για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των ΑΕΥΣ και τθσ εν γζνει 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. 

Σι εν λόγω επικεωριςεισ διακρίνονται ςε: 

- προλθπτικζσ, που διενεργοφνται κατά τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ των προτεινόμενων μζτρων, 

- τακτικζσ, που διενεργοφνται μετά τθν αδειοδότθςθ, ςε προςδιοριςμζνο χρόνο βάςει 

του ςχεδιαςμοφ των επικεωριςεων είτε κατά το ςτάδιο καταςκευισ του ζργου είτε 

κατά το ςτάδιο τθσ λειτουργίασ του ζργου, για τθν εξζταςθ όλων των ςθμαντικϊν 
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περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των ΑΕΥΣ ςτα ςτάδια 

αυτά,  

- ζκτακτεσ, που διενεργοφνται μετά τθν αδειοδότθςθ, εκτόσ του χρονικά 

προςδιοριςμζνου ςχεδιαςμοφ. Ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ 

διενεργοφνται από τθν Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ, τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Υεριφερειϊν και τα Ξλιμάκια 

Ελζγχου Υοιότθτασ Υεριβάλλοντοσ, προκειμζνου να διερευνθκοφν το ταχφτερο 

δυνατόν ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ καταγγελίεσ ι ςυμβάντα με ιδιαίτερεσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, κακϊσ και περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ. Εάν οι 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αδυνατοφν να διενεργιςουν τθν ζκτακτθ περιβαλλοντικι 

επικεϊρθςθ, αυτι μπορεί να ανατίκεται ςε Υεριβαλλοντικό Ελεγκτι. 

Αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διεξαγωγι περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων είναι: 

- θ Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ (ΕΩΕΥ), ςφμφωνα με το άρκρο 9 του 

ν. 2947/2001 (Αϋ 228), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για κάκε περίπτωςθ 

διενζργειασ περιβαλλοντικισ επικεϊρθςθσ, 

- θ αδειοδοτοφςα αρχι για τισ προλθπτικζσ επικεωριςεισ, κατά τθ διαδικαςία 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ,  

- οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Υεριφερειϊν ςε 

ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 

κατθγορίασ του ζργου, 

- τα Ξλιμάκια Ελζγχου Υοιότθτασ Υεριβάλλοντοσ ςε ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ 

χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 20 

του Ρ.4014/2011,  

- οι Υεριβαλλοντικοί Ελεγκτζσ, ενεργοφντεσ κατόπιν εντολισ των αμζςωσ 

προαναφερόμενων ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν. 

Τλα τα ζργα Ξατθγορίασ Αϋ εντάςςονται ςε ςχζδιο περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων το 

οποίο επανεξετάηεται τουλάχιςτον κάκε πζντε ζτθ και, κατά περίπτωςθ, 

αναπροςαρμόηεται. Ψο ςχζδιο αυτό καταρτίηεται από τθν ΕΩΕΥ. 

Ξάκε ςχζδιο περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων αφορά αποκλειςτικά ςτθν τιρθςθ των 

ΑΕΥΣ και τθσ εν γζνει περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα: α) 

γενικι αξιολόγθςθ των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, β) τθ γεωγραφικι 

περιοχι που καλφπτει το ςχζδιο επικεωριςεων, γ) μθτρϊο των ζργων και 

δραςτθριοτιτων που καλφπτει το ςχζδιο, δ) διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ 

προγραμμάτων τακτικϊν περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων, ε) διαδικαςίεσ για ζκτακτεσ 

περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ και ςτ) όπου απαιτείται, προβλζψεισ για τθ ςυνεργαςία 

μεταξφ των διαφόρων αρχϊν επικεϊρθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι για το ζργο δεν διεξιχκθςαν τακτικζσ και ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ 

επικεωριςεισ, οφτε υφίςτανται ςχετικά πορίςματα, δεδομζνου ότι θ υπό εξζταςθ 

Επζνδυςθ δεν ζχει ζωσ ςιμερα αναπτυχκεί/ καταςκευαςτεί. 
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8. ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

Χτο εν λόγω Ξεφάλαιο περιγράφονται, εκτιμϊνται και αξιολογοφνται οι πικανά 

ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που αναμζνονται από τθν τροποποίθςθ τθσ 

αδειοδοτθμζνθσ Επζνδυςθσ. Ωπενκυμίηεται ότι οι αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ αφοροφν 

κυρίωσ ςτα ακόλουκα: 

 ςτθν κατάργθςθ των 6 νότιων ανεμογεννθτριϊν του Αιολικοφ Χτακμοφ Υαραγωγισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΧΥΘΕ) ΞΑΚΑΦΑ με μεταβολι τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ του 

ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ από 32,2 MW ςε 18,4 MW και τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ τθσ Επζνδυςθσ 

από 181,7 MW ςε 167,9 MW, 

 ςτθ μετακίνθςθ 3 ανεμογεννθτριϊν ςτουσ ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ και 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ), κακϊσ και μικρζσ μετακινιςεισ (<17m) εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ 

πλατείασ περαιτζρω 53 ανεμογεννθτριϊν,  

 ςτθν τροποποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των ανεμογεννθτριϊν με γνϊμονα τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των επεμβάςεων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ανζγερςθσ 

χωρίσ αφξθςθ του εγκεκριμζνου εμβαδοφ των 2,5 ςτρεμμάτων, 

 ςτισ μικρζσ αλλαγζσ και διαπλατφνςεισ ςτθν εγκεκριμζνθ εςωτερικι οδοποιία των 8 

αδειοδοτθμζνων Αιολικϊν Χτακμϊν Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, 

 ςτο δίκτυο οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ τουσ 8 αδειοδοτθμζνουσ Αιολικοφσ Χτακμοφσ 

Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, 

 ςτισ μικρζσ τροποποιιςεισ τθσ όδευςθσ του δικτφου μζςθσ τάςθσ 30 kV (ΔΠΨ) λόγω 

των ωσ άνω τροποποιιςεων,  

 ςτθ μετακίνθςθ του Σικίςκου Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ και τθ μεταβολι 

του εμβαδοφ των 2 Σικίςκων Ελζγχου των ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΞΕΦΑΧΛΑ από 72 

m2 ςε 130 m2, 

 ςτθν κατάργθςθ του υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ», 

 ςτισ τροποποιιςεισ τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV λόγω τθσ 

κατάργθςθσ του υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ» και τθ 

μετατόπιςθ οριςμζνων πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν 

Εφβοια, με ελάχιςτεσ πάντωσ παρεκκλίςεισ ωσ προσ τθν όδευςθ τθσ ίδιασ τθσ 

γραμμισ, 

 ςτθν οριςτικοποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ 

Πεταφοράσ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV, 

 ςτο δίκτυο δρόμων πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 

150 kV ςτθν Εφβοια, 

 ςτθν ελαφρά μετατόπιςθ του ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ πλθςίον του ςθμείου 

προςαιγιάλωςθσ ςτθ κζςθ «Πποφροσ» ςτθν νότια Εφβοια, 

 ςτθν αλλαγι τθσ όδευςθσ τθσ υπόγειασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Αττικι, 

ϊςτε να αποφεφγεται θ διζλευςθ από τθ Οεωφόρο Παρακϊνοσ, 
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 ςτθν ελαφρά μετατόπιςθ τοπικά τθσ υποβρφχιασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ και τθν 

επζκταςθ του ηθτοφμενου χϊρου προςαιγιάλωςθσ τόςο ςτθν Εφβοια όςο και ςτθν 

Αττικι, 

 ςτθν ελαφρά τροποποίθςθ τθσ διατομισ του υπογείου καλωδίου από 1.200mm2 ςε 

1.400mm2 και του υποκαλαςςίου από 630mm2 ςε 800mm2, 

 ςτθν εγκατάςταςθ μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν φψουσ 64 μ. ςε κακζναν από τουσ 8 

αδειοδοτθμζνουσ ΑΧΥΘΕ και τα ςυνοδά τουσ ζργα, ιτοι τουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτοφσ και τισ πλατείεσ ανζγερςισ τουσ, και 

 ςτθν εγκατάςταςθ 2 προςωρινϊν εργοταξιακϊν ςτακμϊν παραγωγισ ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ για τθν καταςκευι των βάςεων των ανεμογεννθτριϊν ςτισ περιοχζσ 

Πθλιά και Χπθλιά. 

Θ εκτίμθςθ, αξιολόγθςθ και αιτιολόγθςθ των προτεινόμενων τροποποιιςεων, ωσ προσ 

τισ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, γίνεται ϊςτε να 

τεκμθριϊνεται επαρκϊσ ότι λόγω των τροποποιιςεων: 

- είτε επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 

αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο 

ζργο,  

- είτε δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε 

ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνο ζργο.    

Θ εκτίμθςθ και θ αξιολόγθςθ περιορίηεται ςτισ άμεςεσ και ςτισ ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ από τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ του ζργου και ςτο βακμό 

διαφοροποίθςθσ τουσ με εκείνεσ που παρουςιάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο.  

Εξετάηεται, επίςθσ, το αν διαφαίνεται πικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ ι 

ςυνεργιςτικισ δράςθσ μεταξφ νζων επιπτϊςεων τθσ τροποποίθςθσ και αυτϊν του 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνου ζργου, κακϊσ και άλλων ζργων που ενδεχομζνωσ 

εντωμεταξφ υλοποιικθκαν ςτθν περιοχι. Διευκρινίηεται εδϊ ότι αν και οι υφιςτάμενεσ 

προδιαγραφζσ ςφνταξθσ των Μελετϊν Ρεριβάλλοντοσ για τθν Τροποποίθςθ τθσ ΑΕΡΟ 

αναφζρονται ςτθν εξζταςθ των ςυνεργιςτικϊν επιπτϊςεων με άλλα ζργα που 

«εντωμεταξφ υλοποιικθκαν ςτθν περιοχι» (από τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ ΑΕΡΟ), 

παραταφτα ςτθν παροφςα Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ εξετάηονται οι ςυνεργιςτικζσ 

επιπτϊςεισ με άλλουσ ςχεδιαηόμενουσ (με ΑΕΡΟ ι Άδεια Εγκατάςταςθσ)1 ι 

υφιςτάμενουσ ΑΣΡΘΕ (με Άδεια Λειτουργίασ) ςτθν περιοχι. Γίνεται αντιλθπτό ότι το 

ςενάριο που εξετάηεται είναι το πλζον δυςμενζςτερο από απόψεωσ ςυνεργιςτικϊν 

επιπτϊςεων, δεδομζνου ότι ζργα που «εν τω μεταξφ υλοποιικθκαν ςτθν περιοχι» 

                                                 
1Βρίςκονται δθλαδι ςτο ίδιο ςτάδιο αδειοδότθςθσ ι ςε πιο προχωρθμζνο. 
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(από τθν αρχικι ζκδοςθ τθσ ΑΕΡΟ ζωσ ςιμερα που υποβάλλεται θ Μελζτθ 

Ρεριβάλλοντοσ για τθν Τροποποίθςθ τθσ ΑΕΡΟ) δεν υφίςτανται.  

Ψα άλλα ζργα, λοιπόν, που λαμβάνονται υπόψθ ςτθν εκτίμθςθ των ακροιςτικϊν/ 

ςυνεργιςτικϊν επιπτϊςεων είναι αυτά που παρουςιάηονται ςτον κάτωκι πίνακα. 

Πίνακασ 36: χεδιαηόμενοι (με ΑΕΠΟ ι Άδεια Εγκατάςταςθσ) ι υφιςτάμενοι ΑΠΗΕ (με Άδεια 
Λειτουργίασ) ςτθν περιοχι μελζτθσ. 

Εταιρεία Κατάςταςθ Ιςχφσ (MW) Θζςθ 

ΗΕΦΩΦΣΧ ΕΥΕ Άδεια λειτουργίασ 1.2 Παυραντϊνι 

ΗΕΦΩΦΣΧ ΕΥΕ Άδεια λειτουργίασ 1.8 
Ππουρλάρι 

Υαραδειςίου 

ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ 
ΞΑΦΩΧΨΛΑΧ Α.Ε. 

Άδεια λειτουργίασ 1.8 
Ξαρπαςτϊνι - Πουλίκθ 

Ξαλυβίων 

ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ 
ΞΑΦΩΧΨΛΑΧ Α.Ε. 

Άδεια λειτουργίασ 4.2 Υροφιτθσ Θλίασ 

ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ 
ΞΑΦΩΧΨΛΑΧ Α.Ε. 

Άδεια λειτουργίασ 3.6 Ξάμπια Υαραδειςίου 

ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ 
ΞΑΦΩΧΨΛΑΧ Α.Ε. 

Άδεια λειτουργίασ 9 Ψοφρλα 

ΦΣΞΑΧ ΑΛΣΟΛΞΘ ΑΒΕΕ Άδεια λειτουργίασ 12.6 
Αγ. Βαςίλειοσ/ Πεγάλθ 

Φάχθ / Ξόμθ 

ΦΣΞΑΧ ΑΛΣΟΛΞΘ ΑΒΕΕ Άδεια λειτουργίασ 11.4 
Ψςοφκκα Ξομιτου 

Ξαφθρζωσ 

ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΞΩΞΟΑΔΩΡ 
ΠΥΣΩΦΟΑΦΛ ΑΕ 

Άδεια λειτουργίασ 7.8 Ππουρλάρι/ Χπάτα 

ΠΕΟΨΕΠΛ ΞΑΧΨΦΛ ΑΒΕΨΕ Άδεια λειτουργίασ 5 Ξάςτρι 

ΑΛΣΟΛΞΘ ΞΑΦΥΑΧΨΩΡΛΣΩ ΑΕ Άδεια λειτουργίασ 1.2 
Ξαλινουςίηα/ 
Ξαρπαςτϊνι 

WRE HELLAS SA Άδεια λειτουργίασ 3.6 
Υροφιτθσ Θλίασ/ 

Οογοκζτθ 

YORK RESEARCH HELLAS Άδεια εγκατάςταςθσ 24.65 
Υόρτεσ/ Ξοκκινόχωμα/ 

Οουμπαρδα 

ΦΣΞΑΧ ΑΛΣΟΛΞΘ ΑΒΕΕ Άδεια λειτουργίασ 12.6 
Άςπρθ Φάχθ/ 
Πιςοχϊρια 

ΔΕΘ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΑΕ Άδεια λειτουργίασ 5.1 Παρμάρι 

ΑΛΣΟΛΞΘ ΞΑΦΩΧΨΛΑΧ ΕΩΒΣΛΑΧ 
ΑΕ 

ΑΕΥΣ 15 Αθδόνι 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΞΑΦΘΦΕΩΧ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 21 
Βίοσ – Ξαλαμάκι – 

Ππακρίηα 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΞΑΦΘΦΕΩΧ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 27 
Ποφριηα – Υζτρα 

Πεγάλθ – Βρανοφλι 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΞΑΦΘΦΕΩΧ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 30 Ψςοφκα Χκοφρα 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΞΑΦΘΦΕΩΧ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 21 Ψςοφκα Παντριαγάρα 
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Εταιρεία Κατάςταςθ Ιςχφσ (MW) Θζςθ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΞΑΦΘΦΕΩΧ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 12 Ρτουγκάη-Αντιάσ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΞΑΦΘΦΕΩΧ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 30 Πθλιά 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΑΛΣΟΛΞΘ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΑΕ 

ΑΕΥΣ 6.8 εροποφςι 

ΨΗΑΧΥΕΦ ΕΡΕΦΨΗΛ ΕΥΕ ΑΕΥΣ 24.42 Χταυρόσ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΑΛΣΟΛΞΘ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΑΕ 

ΑΕΥΣ 12 Υφργοσ 

ΑΛΣΟΛΞΑ ΠΑΦΠΑΦΛΣΩ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 6.3 Υυργάρι/ Ρταρδίηα 

ΑΛΣΟΛΞΘ ΕΩΒΣΛΑΧ ΧΕΟΩΡΑ 
ΑΕ 

ΑΕΥΣ 9.9 Χελϊνα 

ΑΛΣΟΛΞΘ ΠΑΦΠΑΦΛΣΩ 
ΕΩΒΣΛΑΧ ΣΕ 

ΑΕΥΣ 19.8 Ξαραμπίλα/ Ξφμθ 

ΑΛΣΟΛΞΘ ΕΩΒΣΛΑΧ ΥΩΦΓΣΧ ΑΕ ΑΕΥΣ 15.3 Υφργοσ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΑΛΣΟΛΞΘ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΑΕ 

ΑΕΥΣ 12.7 Ουκοφρδι/ Υλακωτά 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 21 Ξορακόβραχοσ 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 6 Ξορακόβραχοσ ΛΛ 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 12 Ξαλαμάκι 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 18 Ξαλαμάκι ΛΛ 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 39 Υράρο 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 18 Πίληα 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 30 Σμαλιζσ 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 24 Πολιηζηα Λ 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 18 Δεξαμενζσ ΛΛ 

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 24 Πεγάλθ Υζτρα  

R.F. ENERGY ΣΠΑΟΛΕΧ Α.Ε. ΑΕΥΣ 15 Σμαλιζσ ΛΛ 

8.1 Μθ βιοτικά χαρακτθριςτικά 

8.1.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Σι κλιματολογικζσ και βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι τθσ 

Επζνδυςθσ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι διαφζρουν και εξαρτϊνται κατά κφριο λόγο από 

τθ γεωμορφολογία και το ανάγλυφο. Θ κατάςταςθ του κλίματοσ είναι διαφορετικι για 

τισ πεδινζσ και διαφορετικι για τισ ορεινζσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ και εντοπίηονται οι 8 

Αιολικοί Χτακμοί Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

Αξιολογϊντασ τισ επιπτϊςεισ των προτεινόμενων τροποποιιςεων ςτθν φάςθ 

καταςκευισ δεν προκφπτουν μεταβολζσ για τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ. Ξλιματικοί και βιοκλιματικοί παράμετροι, όπωσ θ 
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κερμοκραςία, θ βροχόπτωςθ, θ χαλαηόπτωςθ, θ χιονόπτωςθ και θ υγραςία δεν 

αναμζνεται να μεταβλθκοφν. Θ ίδια αξιολόγθςθ προκφπτει και για τθν φάςθ 

λειτουργίασ. Ωσ εκ τοφτου, οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν δθμιουργοφν άμεςεσ ι 

ζμμεςεσ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ. Διαφοροποιιςεισ δεν προκφπτουν ωσ προσ τισ 

επιπτϊςεισ ςε ςχζςθ με αυτζσ που παρουςιάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο. Τμοια, δεν διαφαίνεται πικανότθτα ςθμαντικισ 

ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ από το προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και 

εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, οφτε με άλλα ζργα που είναι 

αδειοδοτθμζνα  ι λειτουργοφν. 

Από τθν ωσ άνω αξιολόγθςθ ςυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο.  Επίςθσ δεν διαφαίνεται 

πικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ ι ςυνεργιςτικισ δράςθσ μεταξφ νζων επιπτϊςεων 

τθσ τροποποίθςθσ και αυτϊν του περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνου ζργου, κακϊσ και των 

άλλων ζργων που παρουςιάςτθκαν ςτον πίνακα ςτθν αρχι του Ξεφαλαίου8. 

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά ςυνοψίηονται ςτον 

επόμενο πίνακα.  

Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

√ Για τθν μορφολογία 

Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ, όπωσ αυτζσ παρουςιάςτθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ 

περιβάλλοντοσ δεν αναμζνεται να προκαλζςουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτα υφιςτάμενα 

μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ κατά τθν φάςθ καταςκευισ. Χθμειακζσ ι 

γραμμικζσ παρεμβάςεισ προφανϊσ και κα υπάρξουν, όπωσ εξάλλου αναμζνεται από όλα 

τα τεχνικά ζργα, χωρίσ όμωσ να μεταβάλουν ςυνολικά τθν μορφολογία τθσ περιοχισ. Σι 
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όποιεσ επιπτϊςεισ κα είναι άμεςεσ, λόγω των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν που κα 

εκτελεςτοφν, αντιςτρεπτζσ όμωσ με τα μζτρα που κα λθφκοφν κατά τθν φάςθ 

καταςκευισ.  

Ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ ςτθν μορφολογία ςε ςχζςθ με εκείνεσ που παρουςιάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο επίςθσ δεν προκφπτει 

ςθμαντικόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ. Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ 

ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και 

εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, οφτε με άλλα ζργα που είναι 

αδειοδοτθμζνα  ι λειτουργοφν. Αναφζρεται επιπρόςκετα ςτο ςθμείο αυτό ότι ειδικά για 

τουσ προτεινόμενουσ ΑΧΥΘΕ και αυτοφσ του ομίλου ΨΕΦΡΑ Ενεργειακι τα ζργα 

οδοποιίασ και το εναζριο δίκτυο υψθλισ τάςθσ μοιράηονται ςε ζνα βακμό μεταξφ τουσ 

και ωσ εκ τοφτου οι όποιεσ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν μορφολογία διατθροφνται κατά 

το δυνατόν ςτον ελάχιςτο δυνατό βακμό. Ψο ίδιο ιςχφει και ςε μικρότερο βακμό όςο 

αφορά τμιμα των ζργων οδοποιίασ των ΑΧΥΘΕ του ομίλου EF Energy ςτθν περιοχι.  

Τςον αφορά ςτθν λειτουργία του ζργου επιςθμαίνεται ότι αυτι δεν ςυνδζεται με 

μεταβολζσ ι επιπτϊςεισ ςτα υφιςτάμενα μορφολογικά χαρακτθριςτικά. 

Από τθν ωσ άνω αξιολόγθςθ ςυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο. Επίςθσ δεν διαφαίνεται 

πικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ ι ςυνεργιςτικισ δράςθσ μεταξφ νζων επιπτϊςεων 

τθσ τροποποίθςθσ και αυτϊν του περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνου ζργου, κακϊσ και των 

άλλων ζργων που παρουςιάςτθκαν ςτον πίνακα ςτθν αρχι του Ξεφαλαίου 8. 

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα μορφολογικά χαρακτθριςτικά ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Μορφολογικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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√ Για το τοπίο 

Θ αιςκθτικι του τοπίου αποτελεί ζνα ηιτθμα για το οποίο κατά καιροφσ ζχουν 

διατυπωκεί πολλζσ και διαφορετικζσ απόψεισ. Χιμερα, τθν ίδια ϊρα που μερικοί 

εκφράηουν τισ ανθςυχίεσ τουσ για τθν επίδραςθ που μπορεί να ζχουν οι ανεμογεννιτριεσ 

ςτο τοπίο, υπάρχουν άλλοι που κεωροφν τθν κζα τουσ ςφμβολο τθν τεχνολογικισ 

εξζλιξθσ προσ ζνα καλφτερο και λιγότερο ρυπαςμζνο πλανιτθ. Αν μάλιςτα γίνει 

ςφγκριςθ ανάμεςα ςε ζναν πετρελαϊκό ι λιγνιτικό ςτακμό παραγωγισ ενζργειασ και ςε 

ζνα αιολικό πάρκο, είναι εμφανζσ ότι το τελευταίο υπερτερεί και αιςκθτικά.  

Χε κάκε περίπτωςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ, κακϊσ και τισ 

αναγκαίεσ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτθν φάςθ καταςκευισ 

εκτιμάται ότι ςθμειακά και γραμμικά κα υπάρξουν τοπικοφ χαρακτιρα παρεμβάςεισ που 

ςυνιςτοφν αλλαγι ςτα υφιςτάμενα τοπιολογικά χαρακτθριςτικά. Σι παρεμβάςεισ αυτζσ 

είναι αναπόφευκτεσ, όπωσ εξάλλου ςυνθκίηεται με κάκε τεχνικό ζργο που 

καταςκευάηεται ςε μία περιοχι και ςχετίηονται κφρια με τισ εκςκαφζσ, τθν εκχζρςωςθ 

βλάςτθςθσ όπου αυτι κρίνεται απαραίτθτθ, τθν προςωρινι απόκεςθ αδρανϊν υλικϊν, 

τθν παρουςία μθχανθμάτων, κ.λπ. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω προκφπτει ότι κατά τθ φάςθ καταςκευισ αναμζνεται 

επίδραςθ ςτο τοπίο. Θ οπτικι αυτι επίδραςθ δεν αναμζνεται ωςτόςο να προκαλζςει 

ςθμαντικζσ ι μθ αντιςτρεπτζσ καταςτάςεισ με τα μζτρα προςταςίασ ι/και προλθπτικά 

μζτρα που κα λθφκοφν.  

Θ πλειονότθτα εξάλλου των επιπτϊςεων ςτο τοπίο, όςον αφορά ςτο ςφνολο των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων, κα προζλκει κφρια από τισ εργαςίεσ οδοποιίασ (βλ. 

οδοποιία πρόςβαςθσ, εςωτερικι οδοποιία, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτου πυλϊνεσ τθσ ΓΩΨ, 

οδοποιία πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ των μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν). Σι επιπτϊςεισ 

αυτζσ κα είναι άμεςεσ λόγω των βελτιϊςεων που κα πραγματοποιοφνται ι/ και των 

νζων διανοίξεων. Χε κάκε περίπτωςθ κα  λθφκοφν όλα τα αναγκαία μζτρα για τον 

μετριαςμό των επιπτϊςεων αυτϊν (βλ. ενδεικτικά αποκατάςταςθ των όποιων 

παρεμβάςεων προκφψουν ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ από τισ αρμόδιεσ δαςικζσ 

υπθρεςίεσ μελζτεσ φυτοτεχνικισ αποκατάςταςθσ, κακϊσ και πρόγραμμα δάςωςθσ/ 

αναδάςωςθσ ζκταςθσ ίςθσ με αυτιν που κα καταλθφκεί από τα προτεινόμενα ζργα που 

κα υποδειχκεί από τισ αρμόδιεσ δαςικζσ υπθρεςίεσ και κα βρίςκεται κατά το δυνατόν 

πλθςίον τθσ περιοχισ υλοποίθςθσ του ζργου). 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο προκφπτει ζνασ μικρόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ 

που οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ οδοποιίασ, λόγω των 

νεότερων ςτοιχείων και δεδομζνων που ζγιναν γνωςτά ςτον Ξφριο του Ζργου ςε χρόνο 

μεταγενζςτερο τθσ ζκδοςθσ τθσ αρχικισ ΑΕΥΣ (π.χ από τον ΑΔΠΘΕ, από τον Σίκο 

καταςκευισ των ανεμογεννθτριϊν, κ.ά). Βζβαια εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί από τθν 

άλλθ πωσ θ προτεινόμενθ τροποποίθςθ αφορά ςε ζνα οριςτικό ςχεδιαςμό με 73 Α/Γ, 
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όταν θ αδειοδοτθμζνθ λφςθ είχε 79 Α/Γ. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται ςτθν μείωςθ κατά 6 

Α/Γ ςτον ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται μείωςθ των ςυνοδϊν 

υποςτθρικτικϊν ζργων που απαιτοφνταν για τισ εν λόγω 6 Α/Γ (π.χ εςωτερικι οδοποιία, 

δίκτυο μζςθσ τάςθσ, πλατείεσ κεμελίωςθσ ανεμογεννθτριϊν, κ.λπ.), με ότι οφζλθ αυτό 

ςυνεπάγεται για το περιβάλλον και το τοπίο ειδικότερα. 

Υικανότθτα ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ από το προτεινόμενο τροποποιθμζνο 

ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά διαφαίνεται. Υαρόμοια, 

διαφαίνεται ακροιςτικι/ ςυνεργιςτικι δράςθ με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι 

λειτουργοφν ςτθν περιοχι. Χτο πλαίςιο αυτό κρίνεται αναγκαίο να υλοποιθκοφν εισ το 

ακζραιο όλα τα μζτρα προςταςίασ ι/και προλθπτικά μζτρα που ζχουν διατυπωκεί από 

τθν περιβαλλοντικά Αδειοδοτοφςα Αρχι και τισ Γνωμοδοτοφςεσ Ωπθρεςίεσ ςτισ αρχικζσ 

Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων των διαφόρων Επενδφςεων (ΑΧΥΘΕ και 

ςυνοδά υποςτθρικτικά), κακϊσ και ςτισ μετζπειτα τυχόν τροποποιιςεισ τουσ. Επίςθσ, 

κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι για περιοχζσ με μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ αδειϊν 

Αιολικϊν Χτακμϊν Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ κρίνεται ςκόπιμθ θ ςφνταξθ μιασ 

οριηόντιασ μελζτθσ που κα εξειδικεφεται ςε ςυγκεκριμζνα περιβαλλοντικά ηθτιματα (π.χ 

εν προκειμζνω για το τοπίο), ςτισ εν δυνάμει αλλαγζσ που μπορεί να επζλκουν (π.χ ςτθν 

ακεραιότθτα του τοπίου, ςτο οικολογικό τοπίο, κ.λπ.) και ςτα διαρκι μζτρα προςταςίασ 

που πρζπει να λθφκοφν. 

Χτθ φάςθ λειτουργίασ οι επιπτϊςεισ διαφοροποιοφνται από εκείνεσ που 

παρουςιάςτθκαν παραπάνω για τθ φάςθ καταςκευισ και ςχετίηονται κατά κφριο λόγο με 

τθν εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν και τθν οπτικι επαφι με ςυγκεκριμζνα τμιματά 

τουσ, όπωσ είναι ο πφργοσ και τα πτερφγια. Χυγκρίνοντασ, λοιπόν, τθν περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνθ Επζνδυςθ με τθν προτεινόμενθ τροποποιθμζνθ που παρουςιάηεται ςτθν 

παροφςα Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ προκφπτει ότι θ δεφτερθ είναι προτιμότερθ 

περιβαλλοντικά από απόψεωσ οπτικισ ςτο τοπίο, μιασ και ςτθν προτεινόμενθ 

τροποποίθςθ μειϊνεται ο αρικμόσ των Α/Γ τθσ Επζνδυςθσ από 79 ςε 73 (λόγω τθσ 

μείωςθσ 6 Α/Γ ςτον ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ) (βλ. παρόμοια αναφορά που ζγινε και παραπάνω). 

Χτο πλαίςιο τθσ φάςθσ λειτουργίασ που εξετάςτθκε αξίηει να αναφερκεί ςτο ςθμείο αυτό 

ότι για τα ηθτιματα τθσ αιςκθτικισ του τοπίου ζχουν κατά καιροφσ διατυπωκεί πολλζσ 

και διαφορετικζσ απόψεισ. Χιμερα, τθν ίδια ϊρα που μερικοί εκφράηουν τισ ανθςυχίεσ 

τουσ για τθν επίδραςθ που μπορεί να ζχουν οι ανεμογεννιτριεσ ςτο τοπίο, υπάρχουν 

άλλοι που κεωροφν τθν κζα τουσ ςφμβολο τθν τεχνολογικισ εξζλιξθσ προσ ζνα καλφτερο 

και λιγότερο ρυπαςμζνο πλανιτθ. Αν μάλιςτα γίνει ςφγκριςθ ανάμεςα ςε ζναν 

πετρελαϊκό ι λιγνιτικό ςτακμό παραγωγισ ενζργειασ και ςε ζνα αιολικό πάρκο, είναι 

εμφανζσ ότι το τελευταίο υπερτερεί και αιςκθτικά.  

Για τθν φάςθ λειτουργίασ επίςθσ εξετάςτθκε και θ ςυμβατότθτα των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςε ςχζςθ με τα κριτιρια για το τοπίο που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα IV 

τθσ ΞΩΑ 49828/2008 (ΦΕΞ 2464/ Β/ 03.12.2008) «Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ 

http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
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ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ». Χφμφωνα με τον ζλεγχο που 

πραγματοποιικθκε οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ πλθροφν τα κριτιρια ςυμβατότθτασ 

που τίκενται. Οεπτομζρειεσ παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα IV τθσ παροφςασ Πελζτθσ 

Υεριβάλλοντοσ. 

Ψζλοσ, αν και διαφαίνεται πικανότθτα ακροιςτικισ ι ςυνεργιςτικισ δράςθσ μεταξφ νζων 

επιπτϊςεων τθσ τροποποίθςθσ και αυτϊν του περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνου ζργου 

(κφρια λόγω αφξθςθσ του μικουσ τθσ οδοποιίασ), κακϊσ και πικανότθτα ακροιςτικισ ι 

ςυνεργιςτικισ δράςθσ με τα άλλα ζργα που παρουςιάςτθκαν ςτον πίνακα ςτθν αρχι του 

Ξεφαλαίου8, εντοφτοισ θ ακροιςτικι αυτι επίπτωςθ δεν αναμζνεται να είναι ςθμαντικι 

με τα μζτρα προςταςίασ/ προλθπτικά μζτρα που κα λθφκοφν. Χε αυτό το ςθμείο αξίηει 

να ςθμειωκεί, πωσ τα εν λόγω μζτρα ςχετίηονται εμμζςωσ με εκείνα που λαμβάνονται 

προκειμζνου τθν αντιμετϊπιςθ των όποιων επιπτϊςεων ςτα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτθριςτιά τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.   

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα τοπιολογικά χαρακτθριςτικά ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
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Επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ 
που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο 
ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ 

ΡΑΛ 
(Θ ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν αναμζνεται 
να είναι ςθμαντικι με τα 
μζτρα προςταςίασ/ 
προλθπτικά μζτρα που κα 
λθφκοφν) 

8.1.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Από το ςφνολο των προτεινόμενων τροποποιιςεων, όπωσ αυτζσ παρουςιάςτθκαν 

αναλυτικά ςε ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ, εκείνεσ που 
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ςχετίηονται - κατά κφριο λόγο - με τθν πικανι μεταβολι των γεωλογικϊν/ εδαφολογικϊν 

χαρακτθριςτικϊν είναι θ διαπλάτυνςθ τθσ εγκεκριμζνθσ εςωτερικισ οδοποιίασ των 8 

αδειοδοτθμζνων ΑΧΥΘΕ, θ οδοποιία πρόςβαςθσ επίςθσ ςτουσ 8 αδειδοτθμζνουσ ΑΧΥΘΕ, 

θ οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ εναζριασ ΓΩΨ, θ υπόγεια ΓΩΨ ςτθν Αττικι, θ 

οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ 8 ανεμολογικοφσ ιςτοφσ και οι πλατείεσ ανζγερςθσ των εν 

λόγω 8 ανεμολογικϊν ιςτϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

Χτθν φάςθ καταςκευισ οι παρεμβάςεισ κα είναι εμφανείσ, λόγω τθσ φφςθσ των τεχνικϊν 

εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν (π.χ χωματουργικζσ εργαςίεσ, εκβραχιςμοί, κ.λπ.). Σι 

παρεμβάςεισ αυτζσ κα είναι άμεςεσ, αλλά δεν αναμζνεται να είναι ςθμαντικζσ. Εξάλλου, 

όπωσ ζχει αναφερκεί με το πζρασ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκοφν οι αναγκαίεσ 

αποκαταςτάςεισ (π.χ ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ από τισ αρμόδιεσ δαςικζσ υπθρεςίεσ 

μελζτεσ φυτοτεχνικισ αποκατάςταςθσ).  

Φαινόμενα ςθμαντικισ διάβρωςθσ του εδάφουσ ι ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτα γεωλογικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ δεν αναμζνονται. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα τεχνικά ζργα δεν 

προβλζπεται να προκαλζςουν ςθμαντικζσ και μθ αντιςτρεπτζσ εδαφολογικζσ/ 

γεωλογικζσ μεταβολζσ. Ψα τεκτονικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ επίςθσ δεν 

αναμζνεται να επθρεαςτοφν από τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ. 

Ξατά τθ φάςθ λειτουργίασ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ άξιεσ λόγου ςτο ζδαφοσ και 

υπζδαφοσ, ςτθ γεωλογικι διάταξθ των πετρωμάτων και τοπογραφία τθσ περιοχισ, αλλά 

οφτε ςτα υφιςτάμενα τεκτονικά χαρακτθριςτικά. 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο προκφπτει ζνασ μικρόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ 

που οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ οδοποιίασ και κατ’ επζκταςθ 

ςτισ παρεμβάςεισ επί του εδάφουσ. Αυτό ιταν αναπόφευκτο, αφοφ όπωσ αναφζρκθκε 

λόγω των νεότερων ςτοιχείων και δεδομζνων που ζγιναν γνωςτά ςτον Ξφριο του Ζργου 

(π.χ από τον ΑΔΠΘΕ, από τον Σίκο καταςκευισ των ανεμογεννθτριϊν, κ.ά) ζπρεπε να 

υπάρξει θ απαιτοφμενθ τροποποίθςθ/ προςαρμογι τθσ Επζνδυςθσ.  

Ακροιςτικι/ ςυνεργιςτικι δράςθ από το προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου 

που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά διαφαίνεται, όπωσ επίςθσ διαφαίνεται και 

ακροιςτικι/ ςυνεργιςτικι δράςθ με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν 

ςτθν περιοχι και που παρουςιάςτθκαν ςτον πίνακα ςτθν αρχι του Ξεφαλαίου 8. 

Υαραταφτα, οι ακροιςτικζσ/ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ δεν εκτιμάται ότι κα είναι 

ςθμαντικζσ με τα μζτρα προςταςίασ/ προλθπτικά μζτρα που κα λθφκοφν. 

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  
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Γεωλογικά, τεκτονικά, εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ 

ΡΑΛ 
(Θ ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν αναμζνεται 
να είναι ςθμαντικι με τα 
μζτρα προςταςίασ/ 
προλθπτικά μζτρα που κα 
λθφκοφν) 

Ιςοηφγιο χωματιςμϊν 

Από το ιςοηφγιο των χωματιςμϊν, όπωσ αυτό παρουςιάςτθκε ςτισ υποενότθτεσ τθσ 

Ενότθτασ 3.5 (3.5.1 ζωσ και 3.5.5), προκφπτει περίςςεια υλικϊν τθσ τάξθσ των 488.603 

m3. Αναφζρεται πωσ ςε ςφγκριςθ με το ιςοηφγιο χωματιςμϊν που είχε παρουςιαςκεί και 

αξιολογθκεί ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο προκφπτει διαφοροποίθςθ που 

οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ οδοποιίασ, λόγω των νεότερων 

ςτοιχείων και δεδομζνων που ζγιναν γνωςτά ςτον Ξφριο του Ζργου ςε χρόνο 

μεταγενζςτερο τθσ ζκδοςθσ τθσ αρχικισ ΑΕΥΣ (π.χ από τον ΑΔΠΘΕ, από τον Σίκο 

καταςκευισ των ανεμογεννθτριϊν, κ.ά). 

Για τθν ωσ άνω περίςςεια υλικϊν ζχουν αναηθτθκεί και ζχουν εντοπιςτεί πικανοί 

αποκεςιοκάλαμοι ςτθν ευρφτερθ περιοχι των ζργων. Σι εν λόγω αποκεςιοκάλαμοι 

εντοπίηονται ο μεν ζνασ (ζκταςθσ περίπου 45 ςτρ.) ανατολικά του ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, οι 

δε άλλοι δφο (ζκταςθσ 402 και 88 ςτρ., αντίςτοιχα) Δ-ΡΔ του ΑΧΥΘΕ ΧΥΘΟΛΑ. 

Διευκρινίηεται πωσ οι εν λόγω δφο χϊροι (βλ. και επόμενθ εικόνα) αφοροφν ςε παλιά – 

πικανά ανενεργά – λατομεία, τα οποία είκιςται να προτιμϊνται ωσ χϊροι απόκεςθσ των 

πλεοναηόντων υλικϊν από τισ αρμόδιεσ δαςικζσ υπθρεςίεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα 

εφαρμοςτοφν τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 11, εδαφ. 2β του άρκρου 51 του 

Ρ.4280/2014 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 τθσ παρ. 3 τθσ υπ. αρικμ. οικ. 

167563/ΕΩΥΕ/2013 ΩΑ και των διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 7 του Ρ.4014/2011. 
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Στο πλαίςιο ςυνολικά των παραπάνω αναφορϊν γίνεται γνωςτό ςτο ςθμείο αυτό πωσ 

πριν τθν απόκεςθ των υλικϊν ςε ζναν ι/και περιςςότερουσ από τουσ 

προαναφερκζντεσ προτεινόμενουσ χϊρουσ κα ελεγχκεί ο μθ δαςικόσ χαρακτιρασ των 

εκτάςεων αυτϊν και δεδομζνου ότι από τθν εγκεκριμζνθ ΑΕΡΟ του ζργου επιτρζπεται 

θ απόκεςθ των πλεοναηόντων υλικϊν, αυτι κα γίνει με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ 

και τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθ Δαςικι Νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ εν 

λόγω ΑΕΡΟ. 

Ωςτόςο ςθμειϊνεται πωσ εφόςον ςτθ φάςθ καταςκευισ υπάρξει ςθμαντικι αςτοχία του 

ιςοηυγίου χωματιςμϊν, ι/και εφόςον οι ωσ άνω προτεινόμενοι χϊροι απόκεςθσ 

αποδειχκοφν ακατάλλθλοι, ι/και εφόςον ανακαλυφκοφν ι υποδειχκοφν από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εναλλακτικοί ι καταλλθλότεροι χϊροι, κα πραγματοποιθκεί 

διάκεςθ ςε κατάλλθλα επιλεγμζνο/-ουσ χϊρο/-ουσ και μετά από περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ που κα εξαςφαλιςτεί με τθν υποβολι και αξιολόγθςθ Ψεχνικισ 
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Υεριβαλλοντικισ Πελζτθσ (ΨΕΥΕΠ) ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι (βλ. Ρ.4014/2011, άρκρο 7, 

παρ.2). 

Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα αναφορά για ΨΕΥΕΠ γίνεται ςτο πλαίςιο των διατάξεων 

του Ρ.4014/2011 (ΦΕΞ 209 Α’), ςφμφωνα με τισ οποίεσ για να υποβλθκεί και εγκρικεί 

ΨΕΥΕΠ (βλ. Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2) κα πρζπει να υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ ςτθν 

ΑΕΥΣ του ζργου. 

8.2 Φυςικό Ρεριβάλλον 

8.2.1 Χλωρίδα, βλάςτθςθ, οικότοποι 

√ Χλωρίδα 

Χτα τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων τθσ ΕΗΔ δεν περιλαμβάνονται (ωσ προςτατευτζο 

αντικείμενο) είδθ χλωρίδασ (τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) ενϊ και από τθν ζρευνα πεδίου 

φάνθκε ότι ςτθν περιοχι μελζτθσ δεν απαντά κανζνα φυτικό taxon (είδοσ ι υποείδοσ) 

που να περιλαμβάνεται ςτα Υαραρτιματα ΛΛ και IV τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ. Απαντοφν 

ωςτόςο ενδθμικά, κακϊσ και άλλα είδθ τα οποία περιλαμβάνονται είτε ςε καταλόγουσ 

ερυκρϊν δεδομζνων τθσ IUCN είτε ςτο Red Data Book τθσ Ελλάδασ. Ζτςι, παρακάτω 

πραγματοποιείται μια εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του ζργου ςτα ςθμαντικά είδθ 

χλωρίδασ που εντοπίςτθκαν (αλλά όχι δζουςα εκτίμθςθ επιπτϊςεων με βάςθ το άρκρο 6 

για τα προςτατευτζα ςτοιχεία τθσ ΕΗΔ). Οαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του υπό μελζτθ 

ζργου, θ αξιολόγθςθ αφορά το ςφνολο του ζργου (όχι μόνο τισ τροποποιιςεισ) ενϊ ςτο 

τζλοσ τθσ παροφςασ ενότθτασ αξιολογοφνται διακριτά και οι επιπτϊςεισ των 

τροποποιιςεων. 

Σι επιπτϊςεισ ςτθ χλωρίδα τθσ περιοχισ εντοπίηονται ςτθ φάςθ καταςκευισ και 

αφοροφν ςτισ αναγκαίεσ τοπικοφ χαρακτιρα εκχερςϊςεισ (κυρίωσ ζργο, ςυνοδά ζργα). 

Υαρακάτω παρουςιάηεται ςε μορφι πίνακα θ εκτίμθςθ του βακμοφ επίπτωςθσ του 

ζργου ςε ςθμαντικά είδθ χλωρίδασ που καταγράφθκαν ςτισ κζςεισ εγκατάςταςθσ των 

ΑΧΥΘΕ (ςυνολικά). Σ πίνακασ προετοιμάςτθκε με βάςθ: α) τισ υπάρχουςεσ 

βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ, β) τθν πραγματοποιθκείςα λεπτομερι ζρευνα πεδίου. 

Θ εκτίμθςθ του βακμοφ επίπτωςθσ βαςίηεται από τθν μια ςτθν κατάςταςθ των 

πλθκυςμϊν των επιμζρουσ ειδϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ και από τθν άλλθ ςτθν ευρφτερθ 

εξάπλωςι τουσ ςτθν Ελλάδα. Υρόκειται γενικά για είδθ με μεγάλουσ πλθκυςμοφσ και 

ςχετικά ευρεία εξάπλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ Ελλάδασ.  

Σι κατθγορίεσ εκτίμθςθσ του βακμοφ επίπτωςθσ που χρθςιμοποιοφνται και 

αποτυπϊνονται για κάκε είδοσ ςε ςχζςθ με τθν εγκατάςταςθ κάκε αιολικοφ πάρκου 

ςτθν περιοχι μελζτθσ είναι οι εξισ: α) καμία επίπτωςθ (-), β) μικρι επίπτωςθ (+) και γ) 

μζτρια επίπτωςθ (++), δ) ςθμαντικι επίπτωςθ (+++). 
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Πίνακασ 37: Αξιολόγθςθ επιπτώςεων για τα ςθμαντικά είδθ χλωρίδασ. 

ΑΣΡΘΕ Ενδιαφζροντα φυτικά είδθ Βακμόσ επίπτωςθσ 

ΞΑΚΑΦΑ 

Cirsium hypopsilum 
Leontodon graecus 

Cerastium candidissimum 
Thlaspi bulbosum 
Euphorbia deflexa 
Ebenus sibthorpii 

Centaurea raphanina subsp. mixta 
Crepis hellenica subsp. hellenica 

Silene pentelica 
Fritillaria ehrhartii 

Orchis boryi 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 

ΑΡΑΨΣΟΘ 
Viola euboea 

Scorzonera crocifolia 
Crocus sieberi subsp. atticus 

+ 
+ 
+ 

ΧΥΘΟΛΑ 

Viola euboea 
Scorzonera crocifolia 

Crocus sieberi subsp. atticus 
Centaurea raphanina subsp. mixta 

Crepis hellenica subsp. hellenica 
Leontodon graecus 

Cerastium candidissimum 
Asperula rigidula 
Stachys euboica 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 

ΠΘΟΛΑ 

Centaurea raphanina subsp. mixta 
Crepis hellenica subsp. hellenica 

Scorzonera crocifolia 
Crocus sieberi subsp. atticus 

- 
- 
- 
+ 

ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ 
Centaurea raphanina subsp. mixta 

Crepis hellenica subsp. hellenica 
- 
- 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ 
Centaurea raphanina subsp. mixta 

Crepis hellenica subsp. hellenica 
- 
- 

ΞΕΦΑΧΛΑ 

Leontodon graecus 
Cerastium candidissimum 

Vicia pinetorum 
Sideritis euboea 
Asperula rigidula 
Stachys euboica 

Centaurea raphanina subsp. mixta 
Crepis hellenica subsp. hellenica 

Orchis boryi 

- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 

ΥΟΑΨΑΡΣΧ 
Scorzonera crocifolia 

Crocus sieberi subsp. atticus 
+ 
+ 

Χτον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται ςυνοπτικά ο αρικμόσ ειδϊν ανάλογα με τον βακμό 

επίπτωςθσ ανά ΑΧΥΘΕ. 
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Πίνακασ 38: Αρικμόσ ειδών χλωρίδασ με διαφορετικζσ βακμίδεσ επίπτωςθσ ανά ΑΠΗΕ. 

ΑΣΡΘΕ 
Αρικμόσ ειδϊν 

χωρίσ 
επίπτωςθ 

Αρικμόσ ειδϊν 
με μικρι 
επίπτωςθ 

Αρικμόσ ειδϊν 
με μζτρια 
επίπτωςθ 

Αρικμόσ ειδϊν 
με ςθμαντικι 

επίπτωςθ 

ΞΑΚΑΦΑ 2 8 1 - 

ΑΡΑΨΣΟΘ - 3 - - 

ΧΥΘΟΛΑ 5 4 - - 

ΠΘΟΛΑ 3 1 - - 

ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ 2 - - - 

ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ 2 - - - 

ΞΕΦΑΧΛΑ 6 5 - - 

ΥΟΑΨΑΡΣΧ 2 2 - - 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι για τθν πλειονότθτα των ειδϊν αναμζνεται 

μθδενικι ι μικρι επίπτωςθ, ενϊ ςθμαντικι επίπτωςθ δεν αναμζνεται για κανζνα είδοσ. 

Θ μζτρια επίπτωςθ που αναφζρεται για το Ebenus sibthorpii αφορά ςτθ ςπανιότθτα του 

και τθν περιοριςμζνθ γεωγραφικι κατανομι του (ενδθμικό τθσ Ροτιοανατολικισ 

Ελλάδασ). Υαρόλα αυτά, το είδοσ είναι κυρίωσ ςυςχετιςμζνο με τον τφπο οικοτόπου 

4090, ο οποίοσ ςτο γιπεδο του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ δεν καταγράφθκε. Χυνεπϊσ, οι 

ςχεδιαηόμενεσ επεμβάςεισ ενδζχεται να επθρεάςουν άτομα του είδουσ ςτον ΑΧΥΘΕ 

ΞΑΚΑΦΑ παρόλα αυτά ςυνολικά ο πλθκυςμόσ ςτθν ΕΗΔ δεν αναμζνεται να αντιμετωπίςει 

περαιτζρω προβλιματα. 

Πε το πζρασ τθσ καταςκευισ και κατά τθ φάςθ λειτουργίασ, δεν αναμζνονται περαιτζρω 

επιπτϊςεισ. 

√ Τφποι Οικοτόπων - Βλάςτθςθ 

Αξιολογοφνται οι επιπτϊςεισ με δζουςα εκτίμθςθ (με βάςθ το άρκρο 6 τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ) για τουσ τφπουσ οικοτόπων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ (βλ. και 

ενότθτα 4.3.1 τθσ ΕΣΑ). Επιπλζον, πραγματοποιείται εκτίμθςθ και για τουσ υπόλοιπουσ 

τφπουσ οικοτόπων που καταγράφονται. Οαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του υπό μελζτθ 

ζργου, θ αξιολόγθςθ αφορά το ςφνολο του ζργου (όχι μόνο τισ τροποποιιςεισ) ενϊ ςτο 

τζλοσ τθσ παροφςασ ενότθτασ αξιολογοφνται διακριτά και οι επιπτϊςεισ των 

τροποποιιςεων. 

Τςον αφορά ςτισ καλάςςιεσ εκτάςεισ με λιβάδια Υοςειδωνίασ αναφζρονται τα εξισ: θ 

υποβρφχια Γραμμι Ωψθλισ Ψάςθσ κα ξεκινά από τθν κζςθ Πποφροσ ςτθν Εφβοια και κα 

καταλιγει ςτθν κζςθ Βελάνι – Άγιοσ Ρικόλαοσ Φαφινασ. Ξατά μικοσ τθσ όδευςθσ τθσ 

υποβρφχιασ ΓΩΨ δεν εντοπίηεται καλάςςια περιοχι χαρακτθριςμζνθ ωσ Ειδικι Ηϊνθ 

Διατιρθςθσ (Σδθγία 92/43/ΕΣΞ, Δίκτυο Natura 2000). Ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται 

δζουςα εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτα λιβάδια Υοςειδωνίασ (άρκρο 6 τθσ Σδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ). Χε κάκε περίπτωςθ, και δεδομζνου ότι ο οικότοποσ «λιβάδια Υοςειδωνίασ 

(Posidonia oceanica)» ςυγκαταλζγεται ςτουσ τφπουσ οικοτόπων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ 
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Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ, ςυςτινεται να δοκεί δζουςα προςοχι κατά τθν πόντιςθ του 

υποβρυχίου καλωδίου. Ρα επιςθμανκεί εδϊ (βλ. και ενότθτα 2.1.2 τθσ ΕΣΑ για ΕΗΔ για 

λεπτομζρειεσ) ότι ωσ τισ 22/7/2016 ιταν ςε διαβοφλευςθ από το ΩΥΕΡ πρόταςθ για 100 

νζεσ περιοχζσ Natura 2000 (ςε όλθ τθν επικράτεια). Ανάμεςα ςτισ προτάςεισ 

περιλαμβάνεται και θ επζκταςθ τθσ ΕΗΔ GR2420001 ςτο καλάςςιο τθσ τμιμα με ςτόχο/ 

αντικείμενο τθν προςταςία των τφπων οικοτόπων 1110 (Αμμοςφρςεισ), 1170 (Ϊφαλοι), 

*1120 (Οιβάδια Υοςειδωνίασ, οικότοποσ προτεραιότθτασ) και 8330 (Καλάςςια ςπιλαια). 

Εντόσ τθσ προτεινόμενθσ επζκταςθσ εντοπίηεται μόνο ζνα πολφ μικρό τμιμα (ςε μικοσ 

250-350m) του υποβρυχίου καλωδίου ΩΨ (αφοφ θ προτεινόμενθ επζκταςθ ξεκινάει από 

τον όρμο πόντιςθσ του υποβρυχίου καλωδίου και καλφπτει τισ ΡΑ, Α και Β ακτζσ τθσ 

Ξαρυςτίασ). Πε βάςθ και τθν ανάλυςθ τθσ ενότθτασ 2.1.2 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ όμωσ, δεν 

αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτον 1120 (αφοφ δεν αναμζνεται παρουςία του Ψ.Σ. ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ). 

Τπωσ αναφζρεται και ςτθν ΕΣΑ, ςε ότι αφορά ςτουσ τφπουσ οικοτόπων, οι δυνθτικζσ 

επιπτϊςεισ από το ζργο εξετάηονται μόνο ςε ςχζςθ με τθν απϊλεια ζκταςθσ (ι 

υποβάκμιςθ) των οικοτόπων (ςτθ φάςθ καταςκευισ, κατά τθν εκχζρςωςθ για τα ζργα 

του ΑΧΥΘΕ, πλατείεσ, οδοποιία κλπ.). Δεν εξετάηονται άλλοι παράμετροι που δφναται να 

ςχετίηονται με τθν κατάςταςθ των τφπων οικοτόπων (πχ. αντιπροςωπευτικότθτα, βακμόσ 

διατιρθςθσ κλπ.) κακϊσ για το προτεινόμενο ζργο και τα χαρακτθριςτικά του (πχ. θ 

οδοποιία αφορά κυρίωσ ςε χωματόδρομουσ μικροφ πλάτουσ) δεν προκφπτει ότι 

επζρχονται άλλεσ αλλαγζσ ςτα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτθριςτικά του τόπου (όπωσ ςτθ 

δομι και τθ δυναμικι των οικοτόπων, ςτισ οικοςυςτθμικζσ λειτουργίεσ του τόπου, ςτθ 

δυνατότθτα αποκατάςταςθσ ενόσ οικότοπου ςτο ςφνολο τθσ ΕΗΔ). 

Για τουσ τφπουσ οικοτόπων εκτόσ Ραραρτιματοσ Ι τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ, θ απϊλεια 

ζκταςθσ είναι πολφ χαμθλι (βλ. και ενότθτα 6.2.3 παραπάνω, θ μεγαλφτερθ τιμι 

προκφπτει για τον 5340: 0,46% με βάςθ τθν παλιά χαρτογράφθςθ και 0,155 με βάςθ τθ 

νζα χαρτογράφθςθ οικοτόπων ςτθν ΕΗΔ). 

Χε ότι αφορά ςτουσ Ψ.Σ. τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ για τουσ οποίουσ διενεργικθκε δζουςα 

εκτίμθςθ: θ εκχζρςωςθ ςε επίπεδο ΕΗΔ κυμαίνεται από ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα για 

τουσ περιςςότερουσ Ψ.Σ. ωσ χαμθλά (για τον 4090). Χυγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο 

ποςοςτό εκχζρςωςθσ παρατθρείται για τον 4090 (1,64% με βάςθ νζα χαρτογράφθςθ) και 

για τον εν λόγω οικότοπο προκφπτουν αμελθτζασ/ χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ 

(μικρι αντίςτοιχθ μείωςθ κάτω από τα όρια τθσ ΕΨΑ, αλλά όχι ςε βακμό που να 

επθρεάηει δραςτικά τθν εκτίμθςθ για τα επίπεδα διατιρθςθσ ςτθν ΕΗΔ). Αρκετά 

χαμθλότερθ είναι θ επιφάνεια που εκχερςϊνεται για 2-3 τφπουσ ακόμα (5420: 0,39% με 

βάςθ τα ςτοιχεία νζασ χαρτογράφθςθσ, 9260: 0,42% με βάςθ ςτοιχεία παλιάσ 

χαρτογράφθςθσ, 9340: 0,25%) και οι επιπτϊςεισ εκτιμϊνται ωσ αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ (αμελθτζα μείωςθ κάτω από τα όρια τθσ ΕΨΑ). Αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προκφπτουν και για τουσ υπόλοιπουσ Ψ.Σ. που ςχετίηονται 

με τθν περιοχι εγκατάςταςθσ των ζργων (92C0, 92D0, 8210) αφοφ θ μείωςθ τθσ ζκταςθσ 
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τουσ κυμαίνεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα (0,039% για 8210, 0,11% για 92C0, 0,09% για 

92D0). Για τουσ οικότοπουσ οι οποίοι δεν υφίςτανται μείωςθ τθσ ζκταςθσ από τισ 

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ του ζργου, οφτε εντοπίηονται ςε εγγφτθτα (δεν 

επθρεάηονται), δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ (1110, 1120*, 1170, 1240, 2110, 8310, 8330, 

91Π0, 9320). Υολφ χαμθλι είναι και θ απϊλεια για όλουσ τουσ τφπουσ οικοτόπων ςε 

ςχζςθ με τθν ζκταςθ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ (θ μεγαλφτερθ τιμι εντοπίηεται 

για τον 5420: 0,013%, για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ Ψ.0. θ απϊλεια κα είναι <0,01%). 

Πε το πζρασ τθσ καταςκευισ και κατά τθ φάςθ λειτουργίασ, δεν αναμζνονται περαιτζρω 

επιπτϊςεισ. Πε βάςθ τθν ςυνολικι απϊλεια ζκταςθσ που υπολογίςτθκε, πικανότθτα 

ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το προτεινόμενο 

τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, οφτε με άλλα 

ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν (βλ. και ειδικότερθ ανάλυςθ ςε παρακάτω 

ςχετικι ενότθτα για ςωρευτικζσ/ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ). 

Ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ ςτθν χλωρίδα/ βλάςτθςθ/ τφπουσ οικοτόπων ςε ςχζςθ με εκείνεσ 

που παρουςιάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν 

προκφπτει ςθμαντικόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ. Εςτιάηοντασ ςτθν ςυνολικι ζκταςθ των 

τφπων οικοτόπων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ που μειϊνεται λόγω 

εκχζρςωςθσ: με τθ χωροκζτθςθ που εξετάηεται ςτθν παροφςα ΕΣΑ θ απϊλεια κα είναι 

τθσ τάξθσ των 43,7ha, ενϊ με τθ χωροκζτθςθ που είχε εξεταςτεί ςτθ ΠΥΕ θ απϊλεια 

ιταν ~44.3ha. 

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτθν χλωρίδα/ βλάςτθςθ/ τφπουσ οικοτόπων ςυνοψίηονται ςτον 

επόμενο πίνακα. 

Χλωρίδα, βλάςτθςθ, τφποι οικοτόπων 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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8.2.2 Πανίδα (πλθν χειροπτζρων) 

Αξιολογοφνται οι επιπτϊςεισ με δζουςα εκτίμθςθ (με βάςθ το άρκρο 6 τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ) για τα είδθ πανίδασ του Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ οδθγίασ (92/43/ΕΣΞ, βλ. και 

ενότθτα 4.3.2 τθσ ΕΣΑ). Επιπλζον, πραγματοποιείται εκτίμθςθ και για τα υπόλοιπα είδθ 

που καταγράφονται. Οαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του υπό μελζτθ ζργου, θ 

αξιολόγθςθ αφορά το ςφνολο του ζργου (όχι μόνο τισ τροποποιιςεισ) ενϊ ςτο τζλοσ τθσ 

παροφςασ ενότθτασ αξιολογοφνται διακριτά και οι επιπτϊςεισ των τροποποιιςεων. 

εκινϊντασ από τα είδθ πανίδασ που περιλαμβάνονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 

δεδομζνων και ςτο Υαράρτθμα ΛΛ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ (Δζουςα εκτίμθςθ): από τον 

προκαταρκτικό ζλεγχο (βλ. ενότθτα 3 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ) αποκλείςτθκε θ πικανότθτα 

επιπτϊςεων για τα είδθ που εντοπίηονται μόνο ςτθν κάλαςςα και τθν ακτι (Monachus 

monachus, Caretta caretta), κακϊσ και για τα κθλαςτικά και ερπετά (Lutra lutra, 

Mauremys rivulata, Emys orbicularis) που δεν ςχετίηονται με τισ κζςεισ του ζργου (ι 

παρακείμενεσ που μπορεί να επθρεάηονται) με βάςθ τθ γνωςτι κατανομι τουσ αλλά και 

τισ οικολογικζσ τουσ απαιτιςεισ. Για τα υπόλοιπα είδθ που εξετάςτθκαν κατά τθ δζουςα 

εκτίμθςθ, μποροφν να διακρικοφν 3 κφριοι τφποι επιπτϊςεων: επιπτϊςεισ λόγω 

απϊλειασ ι υποβάκμιςθσ ενδιαιτθμάτων, επιπτϊςεισ λόγω ενόχλθςθσ (disturbance) και 

εκτοπιςμοφ και επιπτϊςεισ άμεςθσ κανάτωςθσ. Θ τελευταία επίπτωςθ (απϊλειεσ 

ατόμων/ κανάτωςθ) αφορά μόνο τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου και αφορά 

περιοριςμζνεσ επιπτϊςεισ κυρίωσ για τα λίγα είδθ με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα (πχ. 

χελϊνεσ), οπότε μπορεί εφκολα να ελεγχκεί με μζτρα καλισ πρακτικισ (κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ, βλ. και μζτρα αντιμετϊπιςθσ ςτθν ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ) και δεν αναλφεται 

περαιτζρω παρακάτω (δεν κα επθρεάςει ςθμαντικά τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και ΕΨΑ 

που ςχετίηονται άμεςα με τον πλθκυςμό, πχ. πυκνότθτεσ για χελϊνεσ). Σι επιπτϊςεισ 

λόγω όχλθςθσ/ εκτόπιςθσ (κυρίωσ ςτθ φάςθ καταςκευισ αλλά και ςτθ λειτουργίασ, και 

μόνο για τα ερπετά, όχι για τα αςπόνδυλα) γενικά δεν αναμζνονται αξιόλογεσ με βάςθ 

και τθ διεκνι βιβλιογραφία (υπάρχουν ελάχιςτεσ εργαςίεσ που εςτιάηουν ςε αυτό το 

ηιτθμα ςε ςχζςθ με πουλιά/ νυχτερίδεσ). Σι όποιεσ επιπτϊςεισ λόγω όχλθςθσ (πχ. 

μείωςθ αφκονίασ), για αυτά τα είδθ δφναται να εντοπίηονται ςε μια πολφ μικρι ακτίνα 

(μερικϊν μζτρων) περιμετρικά των ζργων, και με βάςθ τθν παροδικότθτά και το ςφντομο 

διάςτθμα επίδραςθσ των επιπτϊςεων (εργαςίεσ καταςκευισ και διζλευςθ οχθμάτων 

κατά τθ φάςθ καταςκευισ, αραιι διζλευςθ οχθμάτων κατά τθ φάςθ λειτουργίασ) κα 

είναι αμελθτζεσ και δεν αναμζνεται να επθρεαςτεί ςθμαντικά θ ποιότθτα και ζκταςθ του 

κατάλλθλου ενδιαιτιματοσ (ζμμεςθ απϊλεια ενδιαιτιματοσ λόγω όχλθςθσ) οπότε οφτε θ 

επίτευξθ του ςτόχου διατιρθςθσ ι των ΕΨΑ για τθν ζκταςθ του ενδιαιτιματοσ ςτθν ΕΗΔ. 

Ζτςι, οι επιπτϊςεισ δφναται να ςχετίηονται κυρίωσ με τθν άμεςθ απϊλεια ζκταςθσ (ι 

υποβάκμιςθ) του ενδιαιτιματοσ κάκε είδουσ (από τισ εκχερςϊςεισ), για αυτό και θ 

αξιολόγθςθ για τα είδθ του τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων ζχει εςτιάςει ςτουσ 

υπολογιςμοφσ τθσ απϊλειασ των οικοτόπων (με βάςθ τθ νζα χαρτογράφθςθ, ΕΞΧΑ 2015) 

θ οποία δφναται να επθρεάηει τθν παράμετρο «βακμόσ διατιρθςθσ των 
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χαρακτθριςτικϊν του ενδιαιτιματοσ» των ειδϊν και τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και ΕΨΑ 

για τθν ζκταςθ/ ποιότθτα του ενδιαιτιματοσ2. 

Ζτςι, με βάςθ και τθν ανάλυςθ τθσ ενότθτασ 4.2.2 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ, εκτιμάται ότι το 

υπό μελζτθ ζργο δεν κα επθρεάςει το ςτόχο διατιρθςθσ για διαςφάλιςθ ι επίτευξθ 

εξαίρετου ι καλοφ (Α ι Β) «βακμοφ διατιρθςθσ (των χαρακτθριςτικϊν του 

ενδιαιτιματοσ)» για όλα τα είδθ κακϊσ δεν κα επιφζρει αλλαγζσ τζτοιασ κλίμακασ ςτα 

ενδιαιτιματα τουσ που να επθρεάηουν τθ διατιρθςθ ι τθν αποκατάςταςθ του βακμοφ. 

Επιπλζον, θ άμεςθ απϊλεια ενδιαιτιματοσ για τα είδθ (ζκταςθ) είναι ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ αμελθτζα ι πολφ χαμθλι, είτε ωσ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ του δυνθτικοφ 

ενδιαιτιματοσ του είδουσ ςτθν ΕΗΔ είτε ωσ προσ τον εκάςτοτε ςτόχο διατιρθςθσ 

(κατάλλθλο ενδιαίτθμα ςε ποςοςτό >50% για ζναν αρικμό κελιϊν 1x1kmςτθν ΕΗΔ), 

οπότε οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ για τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και τισ ΕΨΑ κα είναι 

αμελθτζεσ (και αμελθτζεσ/ χαμθλζσ για τθ Πεςογειακι χελϊνα λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ). Υιο ςυγκεκριμζνα, για τον Λαφιάτθ θ απϊλεια 

κα αφορά το ~0,37% του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ του ςτθν ΕΗΔ (που υφίςταται 

εκχζρςωςθ) και το 1,29% τθσ ελάχιςτθσ ζκταςθσ ενδιαιτιματοσ που αποτελεί ςτόχο 

διατιρθςθσ για τθν ΕΗΔ (αλλά το δυνθτικό ενδιαίτθμα του είδουσ ςτθν ΕΗΔ φαίνεται να 

υπερκαλφπτει το ςυγκεκριμζνο ςτόχο). Για το Σπιτόφιδο θ απϊλεια κα αφορά το ~0,32% 

του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ του ςτθν ΕΗΔ και το ~0,91% τθσ ελάχιςτθσ ζκταςθσ 

ενδιαιτιματοσ που αποτελεί ςτόχο διατιρθςθσ για τθν ΕΗΔ (αλλά το δυνθτικό 

ενδιαίτθμα του είδουσ ςτθν ΕΗΔ φαίνεται να υπερκαλφπτει το ςυγκεκριμζνο ςτόχο). Για 

τθ Μεςογειακι χελϊνα θ απϊλεια κα αφορά το ~0,34% του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ 

του ςτθν ΕΗΔ και το ~1,09% τθσ ελάχιςτθσ ζκταςθσ ενδιαιτιματοσ που αποτελεί ςτόχο 

διατιρθςθσ για τθν ΕΗΔ (αλλά το δυνθτικό ενδιαίτθμα του είδουσ ςτθν ΕΗΔ φαίνεται να 

υπερκαλφπτει το ςυγκεκριμζνο ςτόχο). Για τθ Κραςπεδοχελϊνα θ απϊλεια κα αφορά το 

~0,32% του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ του ςτθν ΕΗΔ και το ~0,65% τθσ ελάχιςτθσ ζκταςθσ 

ενδιαιτιματοσ που αποτελεί ςτόχο διατιρθςθσ για τθν ΕΗΔ (αλλά το δυνθτικό 

ενδιαίτθμα του είδουσ ςτθν ΕΗΔ φαίνεται να υπερκαλφπτει το ςυγκεκριμζνο ςτόχο). Για 

τα είδθ αςπόνδυλων δεν αναφζρονται ποςοτικοί ςτόχοι για το ενδιαίτθμα ςε επίπεδο 

ΕΗΔ, οπότε θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο με βάςθ τθν ζκταςθ του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ. 

Ζτςι, για το Ξολεόπτερο Lucanus cervus θ απϊλεια κα αφορά το ~0,067% του δυνθτικοφ 

ενδιαιτιματοσ του ςτθν ΕΗΔ ενϊ για το Οεπιδόπτερο Callimorpha quadripunctaria 0.1%, 

για το Ξολεόπτερο Morimus funereus 0.11% και για το Cerambyx cerdo 0.08% όπωσ και 

για το Osmo dermaeremita. 

Σι επιπτϊςεισ από τθ μείωςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ των ενδιαιτθμάτων και τον 

                                                 
2
 Σι ςτόχοι διατιρθςθσ ι οι ΕΨΑ που ςχετίηονται με το εφροσ εξάπλωςθσ των ειδϊν (range) δεν αναμζνεται 

να επθρεάηονται από το ζργο (βλ. και ενότθτα 4.1.2), όπωσ και αυτοί που ςχετίηονται με τθν κατανομι/ 
παρουςία του είδουσ (διατιρθςθ καταγραφισ παρουςίασ του είδουσ ςε x κελιά 1x1kmι 10x10km) αφοφ 
δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ που να οδθγιςουν ςε μεταβολι του κακεςτϊτοσ παρουςίασ/ εμφάνιςθσ ςε 
αυτι τθν κλίμακα. 
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κατακερματιςμό (κυρίωσ λόγω τθσ νζασ οδοποιίασ) επίςθσ δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ. 

Πε βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ νζασ οδοποιίασ (χωματόδρομοι μικροφ πλάτουσ και 

πολφ περιοριςμζνθσ κίνθςθσ) εκτιμάται ότι δεν κα επθρεαςτοφν ςε αξιόλογο βακμό θ 

δυνατότθτα και τα πρότυπα διελεφςεων ανάμεςα ςτα κατατμιματα, οφτε κα επζλκει 

ςθμαντικι απομόνωςθ περιοχϊν (που να επθρεάηει τθν παρουςία, πυκνότθτα και 

αναπαραγωγικι επιτυχία). 

Χε ότι αφορά ςτα υπόλοιπα είδθ (εκτόσ Υαραρτιματοσ ΛΛ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ, Υίνακα 3.2 

του τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων): για κάποια από τα που παρατθροφνται μόνο 

ςε ςυςτιματα γλυκοφ νεροφ και ενδιαιτιματα που ςχετίηονται άμεςα με αυτά (πχ. 

Ρερόφιδο Natrix natrix, Οιμνόφιδο Natrix tessellata, Χαλαμάνδρα Salamandra 

salamandra, Ππράςκα Bufo bufo, Δενδροβάτραχοσ Hyla arborea κ.ά.) εκτιμάται ότι δεν 

προκφπτουν επιπτϊςεισ από τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ. Για τα είδθ για τα οποία 

δεν μπορεί να αποκλειςτεί θ πικανότθτα παρουςίασ τουσ ςτθν περιοχι των ζργων 

(πλειονότθτα των κθλαςτικϊν και των ερπετϊν τθσ περιοχισ), και ςε αντιςτοιχία με τθν 

παραπάνω αξιολόγθςθ/ αιτιολόγθςθ, δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ λόγω 

άμεςθσ απϊλειασ ι όχλθςθσ (κατά τθ φάςθ καταςκευισ και λειτουργίασ). Χε ότι αφορά 

ςε επιπτϊςεισ από τθν άμεςθ απϊλεια ζκταςθσ (ι υποβάκμιςθ) του ενδιαιτιματοσ 

κάκε είδουσ (από τισ εκχερςϊςεισ), ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ απϊλεια κα είναι 

αμελθτζα ι πολφ χαμθλι *ςτα ίδια επίπεδα με τα μεγζκθ που αναφζρονται για τα 

προαναφερκζντα είδθ παραπάνω, ωσ 0.3-0.4% του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ (αφοφ 

πρόκειται για είδθ με παρόμοιεσ οικολογικζσ απαιτιςεισ και ενδιαιτιματα)+. 

Πε βάςθ τθν ςυνολικι απϊλεια ζκταςθσ ενδιαιτθμάτων που υπολογίςτθκε και τθν 

παραπάνω αξιολόγθςθ για τουσ υπόλοιπουσ τφπουσ επιπτϊςεων, πικανότθτα 

ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το προτεινόμενο 

τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, οφτε με άλλα 

ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν (βλ. και ειδικότερθ ανάλυςθ ςε παρακάτω 

ςχετικι ενότθτα για ςωρευτικζσ/ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ). 

Ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ ςτα είδθ πανίδασ ςε ςχζςθ με εκείνεσ που παρουςιάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει ςθμαντικόσ 

βακμόσ διαφοροποίθςθσ.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα είδθ πανίδασ (πλθν χειρόπτερων) ςυνοψίηονται ςτον επόμενο 

πίνακα.  
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Ρανίδα (πλθν χειροπτζρων) 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.2.3 Είδθ χειροπτζρων 

Θ δζουςα εκτίμθςθ των επιπτϊςεων (βλ. και ενότθτα 4.3.3 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ) αφορά 

κατά προτεραιότθτα ςτα 3 είδθ του Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ οδθγίασ των οικοτόπων που 

αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων, κακϊσ και ςε άλλα (επιπλζον) είδθ 

του ίδιου Υαραρτιματοσ που εντοπίςτθκαν ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ κατά τισ 

εργαςίεσ πεδίου (με αξιόλογθ παρουςία ςτθν ευρφτερθ περιοχι). Ωςτόςο, για λόγουσ 

πλθρότθτασ και αρτιότθτασ τθσ αξιολόγθςθσ, προςεγγίηουμε και τα υπόλοιπα είδθ που 

εντοπίςτθκαν ςτθν περιοχι μελζτθσ, και τα οποία περιλαμβάνονται μόνο ςτο 

Υαράρτθμα IV τθσ οδθγίασ (4 είδθ του Υίνακα 3.3 του Ψυποποιθμζνου εντφπου 

δεδομζνων και άλλα που δεν αναφζρονται). Οαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του υπό 

μελζτθ ζργου, θ αξιολόγθςθ αφορά το ςφνολο του ζργου (όχι μόνο τισ τροποποιιςεισ) 

ενϊ ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ ενότθτασ αξιολογοφνται διακριτά και οι επιπτϊςεισ των 

τροποποιιςεων. 

Τςον αφορά τισ επιπτϊςεισ λόγω όχλθςθσ ι/και απϊλειασ καταφυγίων κατά τθν φάςθ 

καταςκευισ, για το υπό μελζτθ ζργο δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ κακϊσ τα καταφφγια 

που ζχουν βρεκεί από τισ μελζτεσ (2014 & 2015) δεν βρίςκονται ςε μεγάλθ εγγφτθτα με 

Α/Γ ι ςυνοδά ζργα (~800m ιταν θ ελάχιςτθ απόςταςθ που εντοπίςτθκε) και 

αποτελοφνται κυρίωσ από κτίςματα ι ανοίγματα βράχων. Ωςτόςο, πικανόν να υπάρχουν 

χαμθλζσ επιπτϊςεισ ςε καταφφγια που μπορεί να μθν ζχουν εντοπιςτεί (ι ακόμα και 

επιπτϊςεισ λόγω κοπισ δζνδρων που μπορεί να χρθςιμοποιοφνται ωσ καταφφγια). Χτθν 

περίπτωςθ αυτι οι δυνθτικζσ αυτζσ επιπτϊςεισ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με τθν 

υιοκζτθςθ μζτρων καλισ πρακτικισ.  

Τςον αφορά τθν απϊλεια ι μετατόπιςθ των οδϊν μετακίνθςθσ (ι περιοχϊν 

τροφολθψίασ λόγω όχλθςθσ) ςτθ φάςθ λειτουργίασ, κατά τθν διάρκεια των μελετϊν 

(2014 & 2015) εντοπίςτθκαν οριςμζνεσ πικανζσ οδοί μετακίνθςθσ. Υαρότι το ηιτθμα 

αυτοφ του τφπου των επιπτϊςεων δεν ζχει ερευνθκεί ακόμα επαρκϊσ (ςτθ διεκνι 
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βιβλιογραφία), με βάςθ και τθν αυξθμζνθ δραςτθριότθτα χειρόπτερων ςε εγγφτθτα με 

Α/Γ (Roeleke et al. 2016 & Rodrigues et al. 2015) υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι οδοί 

μετακίνθςθσ πικανόν ςχετίηονται περιςςότερο με αυξθμζνο κίνδυνο προςκροφςεων 

παρά απϊλεια ι/και μετακίνθςθ τουσ (ι όχλθςθ/ εκτόπιςθ ςε περιοχζσ τροφολθψίασ). 

Ξατά ςυνζπεια ςτισ παραπάνω κζςεισ αναμζνονται χαμθλισ επίδραςθσ επιπτϊςεισ 

ςτουσ τοπικοφσ πλθκυςμοφσ των χειροπτζρων λόγω απϊλειασ ι μετατόπιςθσ των οδϊν 

μετακίνθςθσ (και όχλθςθ ςτισ περιοχζσ τροφολθψίασ). 

Για τον τφπο επίπτωςθσ που αφορά τθν απϊλεια περιοχϊν τροφολθψίασ από τθν 

καταςκευι των ανεμογεννθτριϊν και των υποςτθρικτικϊν ζργων, ελιφκθ υπόψθ θ 

απϊλεια των οικοτόπων από τισ εκχερςϊςεισ (με βάςθ τθ νζα χαρτογράφθςθ, ΕΞΧΑ 

2015) κακϊσ και τα κατάλλθλα ενδιαιτιματα για κάκε είδοσ. Ζτςι, όπωσ φαίνεται και 

από τθν ενότθτα 4.2.3 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ θ απϊλεια του ενδιαιτιματοσ κάκε είδουσ 

είναι πολφ χαμθλι ι αμελθτζα για όλα τα είδθ (ωσ 0.41% του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ 

ςτθ ΗΕΥ για τα είδθ του Υαραρτιματοσ ΛΛ, ωσ 0.47% για τα είδθ του IV). 

Χυνοψίηοντασ τα παραπάνω, που αφοροφν τουσ τφπουσ επιπτϊςεων που ςχετίηονται με 

τθν ζκταςθ/ ποιότθτα των ενδιαιτθμάτων και το εφροσ εξάπλωςθσ: το υπό μελζτθ ζργο 

δεν κα επθρεάςει το ςτόχο διατιρθςθσ για διαςφάλιςθ ι επίτευξθ εξαίρετου ι καλοφ (Α 

ι Β) «βακμοφ διατιρθςθσ (των χαρακτθριςτικϊν του ενδιαιτιματοσ)» για όλα τα είδθ 

(Υαραρτιματοσ ΛΛ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) κακϊσ δεν κα επιφζρει αλλαγζσ τζτοιασ κλίμακασ 

ςτα ενδιαιτιματα τουσ (ι υποβάκμιςθ πχ. λόγω όχλθςθσ/ εκτόπιςθσ, ι απϊλεια 

κρίςιμων κζςεων) που να επθρεάηουν τθ διατιρθςθ ι τθν αποκατάςταςθ του βακμοφ. 

Επιπλζον, θ άμεςθ απϊλεια ενδιαιτιματοσ τροφολθψίασ για τα είδθ (ζκταςθ) είναι ςε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ αμελθτζα ι πολφ χαμθλι, είτε ωσ προσ τον εκάςτοτε ςτόχο 

διατιρθςθσ (κατάλλθλο ενδιαίτθμα ςε ποςοςτό >50% για τα κελιά εξάπλωςθσ ςτθν ΕΗΔ) 

και τισ ΕΨΑ για τθν ζκταςθ του ενδιαιτιματοσ (που ζχουν οριςτεί για τα είδθ του 

Υαραρτιματοσ ΛΛ), είτε ωσ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ του δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ του 

είδουσ ςτθν ΕΗΔ (για είδθ Υαραρτθμάτων ΛΛ και IV). Χυνεπϊσ, οι αναμενόμενεσ 

επιπτϊςεισ για τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και τισ ΕΨΑ (που ςχετίηονται με τα 

ενδιαιτιματα) των ειδϊν του Υαραρτιματοσ ΛΛ κα είναι αμελθτζεσ, ενϊ το ίδιο ιςχφει και 

με τισ επιπτϊςεισ ςτο βακμό διατιρθςθσ των ενδιαιτθμάτων των ειδϊν του 

Υαραρτιματοσ IV (τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ).  

Σι επιπτϊςεισ από τθ μείωςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ των ενδιαιτθμάτων και τον 

κατακερματιςμό (κυρίωσ λόγω τθσ νζασ οδοποιίασ) επίςθσ δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ. 

Πε βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ νζασ οδοποιίασ (χωματόδρομοι μικροφ πλάτουσ και 

πολφ περιοριςμζνθσ κίνθςθσ), εκτιμάται ότι δεν κα επθρεαςτοφν ςθμαντικά τα πρότυπα 

παρουςίασ/ δραςτθριότθτασ των ειδϊν πλθςίον αυτϊν (δεν αναμζνεται ςθμαντικι 

όχλθςθ ι περιοριςμόσ των διελεφςεων από τα χειρόπτερα, δθλ. οι επιπτϊςεισ κα 

ςχετίηονται ουςιαςτικά μόνο με τθν άμεςθ απϊλεια, βλ. και παραπάνω). 

Τςον αφορά τον τφπο επίπτωςθσ που αφορά τθν άμεςθ κνθςιμότθτα, είτε λόγω 

πρόςκρουςθσ είτε λόγω βαροτραφματοσ: θ επίπτωςθ αυτι αξιολογείται αρχικά με βάςθ 
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τθν ευαιςκθςία κάκε είδουσ ςε τζτοιεσ επιπτϊςεισ όπωσ αναφζρονται ςτθν 

βιβλιογραφία κακϊσ και από τα αποτελζςματα των καταγραφϊν (επίπεδα 

δραςτθριότθτασ ανά ΑΧΥΘΕ). Χυνεπϊσ, με βάςθ τθν βιβλιογραφία (είδθ χαμθλοφ ι 

αμελθτζου κινδφνου) αλλά και τα αποτελζςματα των καταγραφϊν (χαμθλι 

δραςτθριότθτα) αναμζνονται αμελθτζεσ επιπτϊςεισ ςτα είδθ R. hipposideros, R. 

ferrumequinum, R. blasii, M. emarginatus, M. bechsteinii, M. blythii, M. myotis και M. 

capaccinii του Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ και ςτα είδθ M. nattereri, M. 

daubentonii, M. mystacinus και Plecotus austriacus του Υαραρτιματοσ ΛV τθσ Σδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ. 

Για το είδοσ Miniopterus schreibersii (Υαράρτθμα ΛΛ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι: 1) θ δραςτθριότθτα ιταν ςχετικά χαμθλι αλλά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ δεν 

είναι δυνατι θ αναγνϊριςι του με βεβαιότθτα, 2) με βάςθ τθν βιβλιογραφία 

χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 3) από 

τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ δεν 

εντοπίηεται κάποια θ οποία να αποτελεί ταυτόχρονα και πίεςθ/ απειλι για το είδοσ ςε 

εκνικό επίπεδο, και 4) χαρακτθρίηεται ωσ Χχεδόν Απειλοφμενο (NT) ςτο Ελλθνικό Ξόκκινο 

Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Πθ 

Λκανοποιθτικι - Ανεπαρκισ (U1), εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για το είδοσ ςτουσ εξεταηόμενουσ ΑΧΥΘΕ οι οποίεσ δεν 

αναμζνεται να επθρεάςουν τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ του είδουσ (πυκνότθτα πλθκυςμοφ 

1ind/4km2 ςτθν περιοχι εξάπλωςθσ) ι τθν ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (12 κελιά 5x5km). Δεν 

προτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ αλλά προτείνεται θ παρακολοφκθςθ κατά τθν 

διάρκεια λειτουργίασ (βλ. ενότθτα 5.3 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ). 

Για το είδοσ H. savii (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ: 1) 

θ δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν μζτρια (κυρίωσ ςτουσ 

ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι), 2) καταγράφθκε και με τισ μεκόδουσ καταγραφϊν ςε φψοσ 

(ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα, Ανατολι και Υλατανιςτόσ), 3) με βάςθ τθν βιβλιογραφία 

χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 4) από 

τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ 

παραγωγι αιολικισ ενζργειασ αποτελεί υψθλισ ςθμαςίασ επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και 

αποτελεί και χαμθλισ ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ απειλι για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, και 

5) χαρακτθρίηεται ωσ Πειωμζνου Ενδιαφζροντοσ (LC)ςτο ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ 

κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Λκανοποιθτικι (FV), 

εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ προσ μζτριασ ςθμαντικότθτασ 

επιπτϊςεισ για το είδοσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι που μπορεί να επθρεάςουν 

ςε ζνα βακμό τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ και κατ’ επζκταςθ μπορεί να επθρεαςτεί θ 

διατιρθςθ τθσ ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (12 κελιά 5x5km). Υροτείνονται μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ (βλ. ενότθτα 5.1 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ). 

Για το είδοσ P. pipistrellus (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 

1) θ δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν ιδιαίτερα υψθλι 
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(κυρίωσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι), 2) καταγράφθκε και με τισ μεκόδουσ 

καταγραφϊν ςε φψοσ (ςε όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ εκτόσ του ΑΧΥΘΕ Υλάτανοσ), 3) με βάςθ τθν 

βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με 

ανεμογεννιτριεσ, 4) από τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 

δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ παραγωγι αιολικισ ενζργειασ αποτελεί υψθλισ ςθμαςίασ 

επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και αποτελεί και χαμθλισ ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ απειλι για το είδοσ 

ςε εκνικό επίπεδο, και 5) χαρακτθρίηεται ωσ Ανεπαρκϊσ Γνωςτό (DD) ςτο ελλθνικό 

Ξόκκινο Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ 

Λκανοποιθτικι (FV), εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν μζτριασ ςθμαντικότθτασ 

επιπτϊςεισ για το είδοσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι που μπορεί να επθρεάςουν 

ςε ζνα βακμό τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ και κατ’ επζκταςθ μπορεί να επθρεαςτεί ωσ 

ζναν βακμό θ διατιρθςθ τθσ ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (2 κελιά 5x5km). Υροτείνονται μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ. 

Για το είδοσ T. teniotis (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 1) θ 

δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν ιδιαίτερα υψθλι (κυρίωσ 

ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ανατολι, Υλατανιςτόσ και Ξακάρα), 2) καταγράφθκε και με τισ μεκόδουσ 

καταγραφϊν ςε φψοσ (ςε όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ εκτόσ του ΑΧΥΘΕ Υλάτανοσ), 3) με βάςθ τθν 

βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με 

ανεμογεννιτριεσ, 4) από τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 

δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ παραγωγι αιολικισ ενζργειασ αποτελεί υψθλισ ςθμαςίασ 

επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και αποτελεί και μζτριασ ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ απειλι για το είδοσ 

ςε εκνικό επίπεδο, και 5) χαρακτθρίηεται ωσ Πειωμζνου Ενδιαφζροντοσ (LC) ςτο 

ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο 

κρίκθκε ωσ Λκανοποιθτικι (FV), εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν μζτριασ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για το είδοσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ανατολι, Υλατανιςτόσ και Ξακάρα 

που μπορεί να επθρεάςουν ςε ζνα βακμό τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ και κατ’ 

επζκταςθ μπορεί να επθρεαςτεί ωσ ζναν βακμό θ διατιρθςθ τθσ ΕΨΑ για τον πλθκυςμό 

(11 κελιά 5x5km). Υροτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ. 

Για το είδοσ E. serotinus (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 1) 

θ δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν χαμθλι/ μζτρια (κυρίωσ 

ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι) αλλά θ αναγνϊριςθ του είδουσ δεν ιταν πάντα 

δυνατι με βεβαιότθτα, 2) με βάςθ τθν βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με μζτριο 

κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 3) από τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο 

τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ δεν εντοπίηεται κάποια θ οποία να 

αποτελεί ταυτόχρονα και πίεςθ/ απειλι για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, και 4) 

χαρακτθρίηεται ωσ Πειωμζνου Ενδιαφζροντοσ (LC) ςτο ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ 

κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Άγνωςτθ (ΧΧ), 

εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για το είδοσ 

ςτουσ εξεταηόμενουσ ΑΧΥΘΕ οι οποίεσ δεν αναμζνεται να επθρεάςουν τθν ΕΨΑ για τον 
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πλθκυςμό (3 κελιά 5x5km). Δεν προτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ αλλά προτείνεται θ 

παρακολοφκθςθ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ. 

Για το είδοσ N. lasiopterus (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 

1) καταγράφθκε το 2015 με περιοριςμζνθ δραςτθριότθτα, 2) με βάςθ τθν βιβλιογραφία 

χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 3) 

χαρακτθρίηεται ωσ Ψρωτό (VU) ςτο Ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ 

του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Πθ Λκανοποιθτικι – Ανεπαρκισ (U1), και 4) δεν 

ζχουν τεκεί ςτόχοι διατιρθςθσ ι ΕΨΑ ςε τοπικό επίπεδο, (ΕΗΔ) εκτιμάται ότι ενδζχεται να 

προκφψουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ ςτουσ 

εξεταηόμενουσ ΑΧΥΘΕ. Δεν προτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ αλλά προτείνεται θ 

παρακολοφκθςθ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ. 

Για το είδοσ N. leisleri (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 1) θ 

δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν χαμθλι/ μζτρια (κυρίωσ 

ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι) αλλά θ αναγνϊριςθ του είδουσ δεν ιταν πάντα 

δυνατι με βεβαιότθτα, 2) με βάςθ τθν βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό 

κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 3) από τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο 

τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ παραγωγι αιολικισ ενζργειασ αποτελεί 

υψθλισ ςθμαςίασ επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και αποτελεί και μζτριασ ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ 

απειλι για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, και 4) χαρακτθρίηεται ωσ Πειωμζνου 

Ενδιαφζροντοσ (LC) ςτο Ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ 

ςε εκνικό επίπεδο  κρίκθκε ωσ Πθ Λκανοποιθτικι – Ανεπαρκισ (U1), εκτιμάται ότι 

ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ ι πικανόν μζτριασ (κακϊσ δεν ιταν πάντα δυνατι θ 

αναγνϊριςθ του είδουσ με βεβαιότθτα) ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για τουσ 

πλθκυςμοφσ του είδουσ (κυρίωσ ςτουσ ΑΧΥΘΕ Ξακάρα και Ανατολι) οι οποίεσ δεν 

αναμζνεται να επθρεάςουν τθν ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (2 κελιά 5x5km). Δεν προτείνονται 

μζτρα αντιμετϊπιςθσ αλλά προτείνεται θ παρακολοφκθςθ κατά τθν διάρκεια 

λειτουργίασ. 

Για το είδοσ N. noctula (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 1) θ 

δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν μζτρια (κυρίωσ ςτουσ 

ΑΧΥΘΕ Υαλιόπυργο, Ξακάρα, Ξεραςιά και Ανατολι) αλλά θ αναγνϊριςθ του είδουσ δεν 

ιταν πάντα δυνατι με βεβαιότθτα, 2) καταγράφθκε και με τισ μεκόδουσ καταγραφϊν ςε 

φψοσ, 3) με βάςθ τθν βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο 

προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 4) από τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο 

τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ παραγωγι αιολικισ ενζργειασ αποτελεί 

υψθλισ ςθμαςίασ επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και αποτελεί και χαμθλισ ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ 

απειλι για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, 5) χαρακτθρίηεται ωσ Ανεπαρκϊσ Γνωςτό (DD) ςτο 

Ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο 

κρίκθκε ωσ Πθ Λκανοποιθτικι – Ανεπαρκισ (U1), εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν 

μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ (κυρίωσ ςτουσ 

ΑΧΥΘΕ Υαλιόπυργο, Ξακάρα, Ξεραςιά και Ανατολι) και κατ’ επζκταςθ μπορεί να 
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επθρεαςτεί ωσ ζναν βακμό θ διατιρθςθ τθσ ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (3 κελιά 

5x5km).Υροτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ. 

Για το είδοσ P. kuhlii (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 1) θ 

δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν χαμθλι/μζτρια αλλά θ 

αναγνϊριςθ του είδουσ δεν ιταν πάντα δυνατι με βεβαιότθτα, 2) καταγράφθκε και με 

τισ μεκόδουσ καταγραφϊν ςε φψοσ, 3) με βάςθ τθν βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ 

είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 4) από τισ επιδράςεισ που 

αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ δεν εντοπίηεται κάποια θ 

οποία να αποτελεί ταυτόχρονα και πίεςθ/ απειλι για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, 5) 

χαρακτθρίηεται ωσ Πειωμζνου Ενδιαφζροντοσ (LC) ςτο Ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ 

κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Λκανοποιθτικι (FV), 

εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ ι πικανόν μζτριασ (κακϊσ δεν ιταν 

πάντα δυνατι θ αναγνϊριςθ του είδουσ με βεβαιότθτα) ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για 

τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ οι οποίεσ δεν αναμζνεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν 

ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (12 κελιά 5x5km). Δεν προτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ αλλά 

προτείνεται θ παρακολοφκθςθ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ. 

Για το είδοσ P. nathusii (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 1) 

καταγράφθκε μόνο το 2014 ωσ μζροσ ομάδασ ειδϊν κακϊσ δεν ιταν δυνατι θ 

αναγνϊριςι του με βεβαιότθτα, 2) με βάςθ τθν βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ 

με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με ανεμογεννιτριεσ, 3) από τισ επιδράςεισ που 

αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ παραγωγι αιολικισ 

ενζργειασ αποτελεί υψθλισ ςθμαςίασ επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και αποτελεί και μζτριασ 

ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ απειλι για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο, 4) χαρακτθρίηεται ωσ 

Πειωμζνου Ενδιαφζροντοσ (LC) ςτο Ελλθνικό Ξόκκινο Βιβλίο και θ κατάςταςθ 

διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Πθ Λκανοποιθτικι – Ανεπαρκισ 

(U1), και 5) δεν ζχουν τεκεί ςτόχοι διατιρθςθσ ι ΕΨΑ ςε τοπικό επίπεδο (ΕΗΔ), εκτιμάται 

ότι ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για τουσ πλθκυςμοφσ 

του είδουσ ςτουσ εξεταηόμενουσ ΑΧΥΘΕ. Δεν προτείνονται μζτρα αντιμετϊπιςθσ αλλά 

προτείνεται θ παρακολοφκθςθ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ. 

Για το είδοσ P. pygmaeus (Υαράρτθμα ΛV Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 

1) θ δραςτθριότθτά του κατά τθν διάρκεια των καταγραφϊν ιταν χαμθλι αλλά θ 

αναγνϊριςθ του είδουσ δεν ιταν πάντα δυνατι με βεβαιότθτα, 2) με βάςθ τθν 

βιβλιογραφία χαρακτθρίηεται ωσ είδοσ με υψθλό κίνδυνο προςκροφςεων με 

ανεμογεννιτριεσ, 3) από τισ επιδράςεισ που αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 

δεδομζνων για τθν ΕΗΔ θ παραγωγι αιολικισ ενζργειασ αποτελεί υψθλισ ςθμαςίασ 

επίδραςθ ςτθν ΕΗΔ και αποτελεί και μζτριασ ςθμαντικότθτασ πίεςθ/ απειλι για το είδοσ 

ςε εκνικό επίπεδο, 4) χαρακτθρίηεται ωσ Ανεπαρκϊσ Γνωςτό (DD) ςτο Ελλθνικό Ξόκκινο 

Βιβλίο και θ κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό επίπεδο κρίκθκε ωσ Πθ 

Λκανοποιθτικι – Ανεπαρκισ (U1) εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφψουν χαμθλισ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ οι οποίεσ δεν αναμζνεται 
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να επθρεάςουν τθν ΕΨΑ για τον πλθκυςμό (4 κελιά 5x5km). Δεν προτείνονται μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ αλλά προτείνεται θ παρακολοφκθςθ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ.  

Χυνοψίηοντασ τα παραπάνω, που αφοροφν τον τφπο επίπτωςθσ (άμεςθ κνθςιμότθτα) 

που ςχετίηεται άμεςα με τον πλθκυςμό των ειδϊν: για τθν πλειονότθτα των ειδϊν του 

Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΣΞ (8 είδθ) το υπό μελζτθ ζργο δεν κα επθρεάςει 

τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ ι τθν ΕΨΑ, ενϊ για 1 είδοσ εκτιμάται ότι προκφπτουν χαμθλισ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ (οπότε και προτείνεται θ παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων 

κατά τθ φάςθ λειτουργίασ). Χε ότι αφορά ςτα είδθ του Υαραρτιματοσ IV τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ για 4 είδθ εκτιμάται ότι δεν προκφπτουν επιπτϊςεισ, ενϊ για 10 είδθ, με 

βάςθ τθν αξιολόγθςθ για χαμθλισ ι μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ (που δφναται 

να επθρεάηουν τθν ΕΨΑ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ), προτείνεται είτε θ παρακολοφκθςθ των 

επιπτϊςεων κατά τθ φάςθ λειτουργίασ είτε θ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ (βλ. και 

ενότθτα 5 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ). 

Πε βάςθ τθν ςυνολικι απϊλεια ζκταςθσ ενδιαιτθμάτων που υπολογίςτθκε και τθν 

παραπάνω αξιολόγθςθ για τουσ υπόλοιπουσ τφπουσ επιπτϊςεων (αλλά και τθν 

αναλυτικότερθ διερεφνθςθ ςυνεργιςτικϊν/ ςωρευτικϊν που παρατίκεται ςε επόμενθ 

ενότθτα), πικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ διαφαίνεται από 

το ςφνολο των ζργων τθσ ΕΗΔ (κυρίωσ ςε ότι αφορά ςε άμεςεσ επιπτϊςεισ 

κνθςιμότθτασ), αλλά θ ςυνειςφορά των 8 υπό μελζτθ ζργων ελαχιςτοποιείται με τθν 

υιοκζτθςθ των προτεινόμενων μζτρων αντιμετϊπιςθσ. 

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα είδθ χειρόπτερων ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Είδθ χειροπτζρων 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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Είδθ χειροπτζρων 

αναμζνεται να 
είναι ςθμαντικι με 

τα μζτρα 
προςταςίασ που 

κα λθφκοφν) 

 

8.2.4 Ορνικοπανίδα 

Αξιολογοφνται οι επιπτϊςεισ με δζουςα εκτίμθςθ (με βάςθ το άρκρο 6 τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΣΞ) για τα είδθ πανίδασ του Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ οδθγίασ (92/43/ΕΣΞ, βλ. και 

ενότθτα 4.3.4 τθσ ΕΣΑ). Επιπλζον, πραγματοποιείται εκτίμθςθ και για τα υπόλοιπα είδθ 

που καταγράφονται. Οαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του υπό μελζτθ ζργου, θ 

αξιολόγθςθ αφορά το ςφνολο του ζργου (όχι μόνο τισ τροποποιιςεισ) ενϊ ςτο τζλοσ τθσ 

παροφςασ ενότθτασ αξιολογοφνται διακριτά και οι επιπτϊςεισ των τροποποιιςεων. 

Από τα είδθ που παρατθρικθκαν ςτθν περιοχι του ζργου, εςτιάηουμε ςτα πλζον 

ςθμαντικά είδθ που παρατθρικθκαν κατά τισ καταγραφζσ πεδίου τθν περίοδο 2006-

2010 και 2013-2014, ςτθν περιοχι ζρευνασ πεδίου (ΥΕΥ) των 8 ΑΧΥΘΕ που εξετάηονται 

(εντόσ ακτίνασ 2km από κζςεισ χωροκζτθςθσ). Χτα ςθμαντικά είδθ περιλαμβάνονται α) 

τα είδθ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ τθσ ΗΕΥ, β) τα είδθ του Υαραρτιματοσ Λ τθσ 

οδθγίασ 2009/147/ΕΞ, γ) άλλα είδθ του Ξόκκινου Βιβλίου ςε κακεςτϊσ απειλισ 

(ανεξάρτθτα από το αν εντάςςονται ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ), δ) άλλα είδθ που 

περιλαμβάνονται ςτα τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΗΕΥ (εκτόσ 

των παραπάνω κακϊσ και των ειδϊν με πλθκ. κριτιριο D) και βρίςκονται ςε κακεςτϊσ 

SPEC 1 ι 2 (ευρωπαϊκά είδθ με παγκόςμιο ενδιαφζρον όςον αφορά τθν προςταςία τουσ 

ι είδθ που οι πλθκυςμοί τουσ είναι ςυγκεντρωμζνοι ςτθν Ευρϊπθ και βρίςκονται υπό 

αντίξοο κακεςτϊσ διατιρθςθσ ςτθν Ευρϊπθ αντίςτοιχα, Birdlife International 2004) και 

τζλοσ ε) άλλα είδθ που αναφζρονται ςτα ζντυπα για τθ ΧΥΥΕ/IBA (Υόρτολου και ςυν. 

2009) με κριτιριο C ι άλλο κριτιριο και SPEC1-2. 

Χυνολικά, για τα είδθ που πλθροφν τα παραπάνω κριτιρια πραγματοποιείται περαιτζρω 

διερεφνθςθ παρακάτω. Για τα είδθ που παρατθρικθκαν εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

(αλλά εκτόσ τθσ περιοχισ ζρευνασ πεδίου), ι/ και παρατθρικθκαν με πολφ χαμθλι 

ςυχνότθτα – ςποραδικά ςτθν ΥΕΥ, ι δεν ςχετίηονται με τα ενδιαιτιματα χωροκζτθςθσ 

των ΑΧΥΘΕ (πχ. καλαςςοποφλια), ι/και δεν εντάςςονται ςε κάποιο αξιόλογο κακεςτϊσ 

απειλισ/ προςταςίασ (Υαράρτθμα Λ οδθγίασ 2009/147/ΕΞ, Ξόκκινο Βιβλίο κλπ.), οι 

επιπτϊςεισ από τθ χωροκζτθςθ κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ μθ ςθμαντικζσ (βλ. και 

Ρίνακα 11 Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΕΟΑ για περαιτζρω ςχολιαςμό για όλα τα είδθ που 

περιλαμβάνονται ςτα τυποποιθμζνα ζντυπα δεδομζνων τθσ ΗΕΡ και τθν ΣΡΡΕ/IBA). 

Ζτςι, δεν γίνεται περαιτζρω αναφορά ςτισ παρακάτω ενότθτεσ ςτα είδθ χαρακτθριςμοφ 

και οριοκζτθςθσ που παρατθροφνται μόνο ςτθ κάλαςςα και ςε μια ςτενι ηϊνθ από τθν 

ακτογραμμι (Πφχοσ, Αιγαιόγλαροσ, Καλαςςοκόρακασ, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ από 

τθ χωροκζτθςθ). Επιπλζον, το Χαϊνι, ο Ψαραετόσ, ο Χφθκιάρθσ, ο Χειμωνόκιρκοσ και ο 
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Χτεπόκιρκοσ παρατθρικθκαν ςε πολφ λίγεσ διελεφςεισ κατά τθ μετανάςτευςθ (1-4 κάκε 

είδοσ ςε όλθ τθ διάρκεια των καταγραφϊν πεδίου) και εκτιμάται ότι το πλικοσ των 

διελεφςεων είναι χαμθλό και θ πικανότθτα αξιόλογων επιπτϊςεων πολφ μικρι (οι 

ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ του Χειμωνόκιρκου αφοροφςαν ςε άτομα ςε 

μετανάςτευςθ, ενϊ άτομα του είδουσ ξεχειμωνιάηουν ςτθ ΗΕΥ, πχ. ςτο Ρ-ΡΑ τμιμα τθσ 

όπου και εντοπίηεται μικρόσ εποχικόσ εςωτερικόσ υγρότοποσ). Ψο ίδιο ιςχφει και για το 

Χρυςαετό (μία παρατιρθςθ, πικανόν κάποιο περιπλανϊμενο άτομο ςε διαςπορά). Υολφ 

χαμθλι/ περιςταςιακι παρουςία ζχει και ο Ξρικομυγοχάφτθσ (Ficedula albicollis, είδοσ 

Υαραρτιματοσ Λ οδθγίασ 2009/147/ΕΞ, 1 παρατιρθςθ μόνο) αλλά και ο Χταχτοκεφαλάσ 

(Lanius minor, 1 παρατιρθςθ), και ο Δαςοφυλλοςκόποσ Phylloscopus sibilatrix (είδοσ 

τυποποιθμζνου εντφπου δεδομζνων με SPEC2, 1 παρατιρθςθ ςτθν ΥΕΥ το 2006-2010, 

ςε μετανάςτευςθ). 

Χε ότι αφορά ςτα είδθ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ καλάςςια ι/ και τθν παράκτια ηϊνθ: 

να ςθμειωκεί εδϊ, οτι από τουσ 8 εξεταηόμενουσ ΑΧΥΘΕ μόνο ο ζνασ (D6) εντοπίηεται ςε 

εγγφτθτθτα με τθν ακτογραμμι, με τισ πλθςιζςτερεσ ςτθν ακτογραμμι Α/Γ να βρίςκονται 

ςε απόςταςθ >400m οπότε δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ όχλθςθσ κατά τθ 

φάςθ λειτουργίασ (ενϊ μπορεί να προκφπτουν βραχυπρόκεςμεσ/ παροδικζσ/ μθ 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ φάςθ καταςκευισ) ςτο Καλαςςοκόρακα (Phalacrocorax 

aristotelis). Σ παράκτιοσ υγρότοποσ ςτθν εκβολι του ρζματοσ Υοτάμι, βρίςκεται ςε 

επαρκι απόςταςθ ~1000m από τθν κορυφογραμμι του D6. 

Για τα υπόλοιπα είδθ που αξιολογοφνται τελικϊσ (ςτισ ενότθτεσ 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 και 

6.3 τθσ ΕΟΑ): πρόκειται για 16 ςυνολικά είδθ (τα 8 αρπακτικά): 3 είδθ χαρακτθριςμοφ, 5 

είδθ οριοκζτθςθσ τθσ ΗΕΥ και 7 επιπλζον είδθ του Υαραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ 

2009/147/ΕΞ. Θ εκτενισ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων παρατίκεται αναλυτικά ςτισ 

ενότθτεσ 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ, ενϊ εδϊ παρουςιάηεται μια ςφνοψθ των 

αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ:  

Τπωσ αναμενόταν, εφόςον το ζργο είναι ςχετικά μικρισ κλίμακασ (δεδομζνου του ότι οι 

επιμζρουσ ΑΧΥΘΕ εκτείνονται ςε μια αρκετά μεγάλθ ζκταςθ) και δεν χωροκετείται 

πλθςίον κάποιου ςθμαντικοφ υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ ι ςε βαςικό μεταναςτευτικό 

«διάδρομο» (ςτα οποίο πικανόν να υπιρχαν μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ πτθνϊν ςε ςχετικά 

μικρό χϊρο ι χρόνο αντίςτοιχα), θ ςθμαντικότθτα των επιπτϊςεων είναι αμελθτζα ι 

χαμθλι για τθν πλειονότθτα των ειδϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Θ οικολογία, θ 

πυκνότθτα και θ ςυχνότθτα καταγραφισ των περιςςότερων ειδϊν (ςτρουκιόμορφα και 

αρπακτικά) ςυνθγοροφν ωσ προσ το παραπάνω ςυμπζραςμα.  

Θ αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, δείχνει ότι θ πλειονότθτα των κινιςεων 

των πτθνϊν πραγματοποιείται εκτόσ τθσ «ηϊνθσ ρίςκου», ενϊ ςε γενικζσ γραμμζσ τα 

πτθνά αντιλαμβάνονται και αποφεφγουν ενεργθτικά τισ Α/Γ. Επίςθσ, θ κνθςιμότθτα από 

προςκροφςεισ με Α/Γ είναι γενικά χαμθλι, και ςαν απόλυτθ τιμι αλλά και ςε ςχζςθ με 

άλλεσ ανκρωπογενείσ πθγζσ κνθςιμότθτασ. Θ ενδεχόμενθ όχλθςθ και εκτόπιςθ, μζχρι 

ςιμερα, ζχει τεκμθριωκεί καλφτερα ςε υδρόβια είδθ ςε διαχείμαςθ ι ςε ςτάκμευςθ 
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κατά τθ μετανάςτευςθ (stop-over) ενϊ οι επιπτϊςεισ από φράγμα ανάςχεςθσ 

ςυνδζονται κυρίωσ με πολφ μεγάλουσ ΑΧΥΘΕ (δεκάδων χιλιομζτρων) τα οποία 

προκαλοφν ςθμαντικζσ εκτροπζσ ςτισ κινιςεισ των πτθνϊν, κάτι το οποίο δεν ιςχφει για 

το εξεταηόμενο ζργο. 

Ζτςι, (κεωρϊντασ ότι θ πικανότθτα ςθμαντικϊν επιπτϊςεων είναι ςε γενικζσ γραμμζσ 

χαμθλι), θ περιβαλλοντικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ πρζπει να εςτιάηει ςτισ περιπτϊςεισ 

εκείνεσ όπου ακόμα και αυτι θ μικρι πικανότθτα μπορεί να είναι κρίςιμθ, δθλαδι: 

1. όταν πρόκειται για είδθ ςπάνια ι απειλοφμενα και με μικροφσ πλθκυςμοφσ, ειδικά 

για τα αρπακτικά τα οποία και λόγω τθσ βιολογίασ τουσ (κ-ςτρατθγικι: χαμθλι 

γονιμότθτα, χαμθλι κνθςιμότθτα, μεγάλθ διάρκεια ηωισ). είναι πιο ευαίςκθτα. Χε 

τζτοιεσ περιπτϊςεισ ακόμα και μια μικρι πρόςκετθ κνθςιμότθτα μπορεί να είναι 

κρίςιμθ. Ζτςι, ενϊ για άλλα είδθ (π.χ ςτρουκιόμορφα) με μια ενδεχόμενθ απϊλεια 

ενόσ ηευγαριοφ οι επιπτϊςεισ ςτον τοπικό πλθκυςμό είναι ουςιαςτικά αμελθτζεσ, για 

τα αρπακτικά είδθ (και ειδικά για τα είδθ με μικροφσ πλθκυςμοφσ) θ ίδια απϊλεια 

μπορεί να είναι κακοριςτικι για τον τοπικό πλθκυςμό (ειδικά αν τα άτομα αυτά είναι 

αναπαραγωγικά ϊριμα). Ψα παραπάνω (μεγαλφτερθ ευαιςκθςία λόγω βιολογίασ) 

ιςχφουν ςτθν παροφςα μελζτθ κυρίωσ για τα είδθ τθσ περιοχισ μελζτθσ: Hieraaetus 

fasciatus, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Circus spp. κα.  

2. όταν αυτι θ πικανότθτα διογκϊνεται, είτε λόγω τθσ μεγάλθσ πυκνότθτασ των 

εμπλεκόμενων πλθκυςμϊν πτθνϊν (πχ. Ωγρότοποι ι πολφ ςθμαντικά 

μεταναςτευτικά περάςματα), είτε λόγω του μεγάλου μεγζκουσ του ζργου (πχ. 

ΑΧΥΘΕ που καλφπτουν πολφ μεγάλθ ζκταςθ όπωσ ςτο Altamont). Ψα παραπάνω δεν 

ιςχφουν για το εξεταηόμενο ζργο (αφοφ οι Α/Γ είναι διαςπαρμζνεσ ςε ομάδεσ, ενϊ 

ςθμαντικι είναι θ πυκνότθτα ςχεδιαηόμενων/ υφιςτάμενων ΑΧΥΘΕ ςε ςυγκεκριμζνα 

τμιματα τθσ ΗΕΥ, πχ. ανατολικό). H μετανάςτευςθ ςτθν περιοχι, (με βάςθ τισ 

καταγραφζσ) δεν παρουςιάηεται ιδιαίτερα ςθμαντικι ςε ότι αφορά ςτον αρικμό 

ατόμων (παρά το ςχετικά αξιόλογο αρικμό ειδϊν). Από άλλεσ καταγραφζσ που ζχουν 

διενεργθκεί ςε άλλα τμιματα τθσ ΗΕΥ (πχ. Ρ-ΡΑ και Α) φαίνεται θ παρουςία 

μεταναςτευτικϊν ειδϊν αρπακτικϊν να είναι πιο ςυχνι ςε αυτά τα τμιματα ςε ςχζςθ 

με τθν  περιοχι ζρευνασ πεδίου των 8 ΑΧΥΘΕ. Επιπλζον, ςε γενικζσ γραμμζσ τα 

περιςςότερα είδθ που μεταναςτεφουν τθ νφχτα (και εκτόσ των περιπτϊςεων που 

πετάνε με μετωπικό άνεμο ι ςυναντάνε κακοκαιρία) πετάνε ςε φψοσ μεγαλφτερο 

από αυτό που αναπτφςςονται ςυνικωσ οι ΑΧΥΘΕ. 

Σε ότι αφορά ςε επιπτϊςεισ λόγω προςκροφςεων ι όχλθςθσ/ εκτόπιςθσ/ φραγμϊν 

ανάςχεςθσ:  

εςτιάηοντασ ςτα ςθμαντικά είδθ τθσ περιοχισ μελζτθσ (είδθ χαρακτθριςμοφ, είδθ 

οριοκζτθςθσ, είδθ Υαραρτιματοσ Λ οδθγίασ 2009/147/ΕΞ κλπ.) που παρατθροφνται ςτο 

χερςαίο τμιμα τθσ ΗΕΥ: ο Πποφφοσ που φαίνεται ότι διατθρεί ςθμαντικό πλθκυςμό 

ςτθν εν λόγω ΗΕΥ, ζχει παρουςία (με βάςθ παλαιότερα ι πιο πρόςφατα δεδομζνα 
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κακϊσ και τθν εκτενι διερεφνθςθ του 2014) ςτθν ΥΕΥ των 7 από τουσ 8 ΑΧΥΘΕ, και με 

μεγαλφτερθ ςυςχζτιςθ με τουσ ΑΧΥΘΕ D3, D5, D7, για τουσ οποίουσ ενδζχεται να 

προκφπτουν χαμθλισ προσ μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων και 

όχλθςθσ (κυρίωσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ) ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ ΑΧΥΘΕ 

αναμζνονται μόνο χαμθλισ ι αμελθτζασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ που δεν κα 

επθρεάςουν τθν επίτευξθ του ςτόχου διατιρθςθσ. Πε βάςθ και τθ ςθμαντικότθτα του 

είδουσ, τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ κα πρζπει αν είναι δυνατόν να καλφπτουν όλουσ τουσ 

ΑΧΥΘΕ ςτουσ οποίουσ το είδοσ ζχει παρουςία, με μεγαλφτερθ ζμφαςθ τουσ D5, D7, D2 

(και D3 εφόςον το είδοσ επανζλκει ςτθν περιοχι). 

Σ πλθκυςμόσ του Χπιηαετοφ ζχει μειωκεί τα τελευταία χρόνια ςτθ ΗΕΥ, κάτι το οποίο 

ςχετίηεται πικανόν και με τθ μείωςθ ενόσ από τα βαςικά κθράματα του είδουσ 

(Υετροπζρδικα) και ενδεχομζνωσ και με τθν αξιοςθμείωτθ πυκνότθτα του Πποφφου ςτθ 

ΗΕΥ (παρόμοιεσ οικολογικζσ απαιτιςεισ και πικανι κιρευςθ). Ζτςι 1-2 ηευγάρια 

φϊλιαςαν τα τελευταία ζτθ ςτθ ΗΕΥ ενϊ ζνα από αυτά τα ηευγάρια δραςτθριοποιείται 

ςε εγγφτθτα με τθν περιοχι χωροκζτθςθσ των ΑΧΥΘΕ Ξακάρα-Ανατολι (αλλά δεν 

φϊλιαςε το 2014). Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρκετά αξιόλογθ δραςτθριότθτα του είδουσ 

ςτθν ΥΕΥ αυτϊν των 2 ΑΧΥΘΕ κατά τθν περίοδο 2006-2010 κατά τθν οποία 

παρατθρικθκε φϊλιαςμα (κάποια ζτθ), εκτιμάται ότι ενδζχεται να προκφπτουν χαμθλισ 

προσ μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων για τουσ 2 ΑΧΥΘΕ (ςτθν 

περίπτωςθ που το είδοσ ξαναφωλιάςει ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι) και όχλθςθσ για τον 

D2 (κυρίωσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ), κάτι το οποίο κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτα 

μζτρα αντιμετϊπιςθσ (δθλ. ανεξάρτθτα από το αν το είδοσ φωλιάηει ςιμερα ςτθν εν 

λόγω περιοχι, κα πρζπει τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ και παρακολοφκθςθσ να ςτοχεφουν 

ςτθν μθ παρεμπόδιςθ τθσ επίτευξθσ του ςτόχου διατιρθςθσ). Χε ότι αφορά ςτο ηευγάρι 

που φωλιάηει τα τελευταία χρόνια ςτθ ΗΕΥ ςτακερά (φαράγγι Αγ. Δθμθτρίου), δεν 

ςχετίηεται ςθμαντικά με τισ περιοχζσ των ζργων ενϊ το ίδιο ιςχφει και για ακόμα 2 

περιοχζσ ςτθ ΗΕΥ (Αρχάμπολθ και βραχϊδθσ περιοχι βόρεια τθσ Ξαρφςτου) ςτθν οποία 

υπιρχε παρουςία/ επικράτεια του είδουσ κατά το παρελκόν. Πε βάςθ τθν πολφ χαμθλι 

δραςτθριότθτα του είδουσ ςε άλλουσ ΑΧΥΘΕ, ενδζχεται να προκφπτουν αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ. 

Από τα είδθ οριοκζτθςθσ, τθν πιο αξιόλογθ παρουςία πλθςίον των ΑΧΥΘΕ τθν είχε ο 

Φιδαετόσ (3 ηευγάρια αναφζρονται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο δεδομζνων τθσ ΗΕΥ, 3-5 

ηευγάρια εκτιμάται ότι εντοπίηονται με βάςθ και τισ καταγραφζσ πεδίου ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ). Σι επικράτειεσ του είδουσ καλφπτουν μεγάλο τμιμα τθσ ΗΕΥ 

οπότε ςχεδόν όλοι οι ςχεδιαηόμενοι ΑΧΥΘΕ φαίνεται να εντοπίηονται εντόσ τθσ ακτίνασ 

δραςτθριότθτασ ηευγαριϊν του είδουσ (με εξαίρεςθ τον ΑΧΥΘΕ Υαλιόπυργοσ). Ψα 

υψθλότερα επίπεδα δραςτθριότθτασ του είδουσ παρατθρικθκαν ςτουσ ΑΧΥΘΕ 

Ξεραςιά και Ξακάρα κάτι το οποίο πικανόν ςχετίηεται και με πικανι φωλεοποίθςθ ςε 

εγγφτθτα με αυτζσ τισ περιοχζσ (μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων, 

χαμθλισ/ μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ όχλθςθσ). Χαμθλισ προσ μζτριασ 
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ςθμαντικότθτασ αποτιμϊνται και οι επιπτϊςεισ προςκροφςεων για τον ΑΧΥΘΕ Ανατολι 

(και χαμθλισ οι επιπτϊςεισ όχλθςθσ) ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ ΑΧΥΘΕ οι επιπτϊςεισ κα 

είναι χαμθλζσ ι αμελθτζεσ. 

Για τα υπόλοιπα αρπακτικά είδθ που παρατθρικθκαν ςτθν  περιοχι ζρευνασ πεδίου των 

8 ΑΧΥΘΕ (κυρίωσ είδθ ςε μετανάςτευςθ) δεν αναμζνονται αξιόλογεσ επιπτϊςεισ, μόνο 

χαμθλισ (για Παυροπετρίτθ, Ξαλαμόκιρκο ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ) ι αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ (για τα υπόλοιπα). Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, εκτιμικθκε είτε ότι θ 

πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ επίπτωςθσ είναι πολφ μικρι (με βάςθ τα πολφ χαμθλά ι 

χαμθλά επίπεδα δραςτθριοποίθςθσ των ειδϊν ςτθν  περιοχι ζρευνασ πεδίου των ΑΧΥΘΕ 

ι ςτθ ηϊνθ Α και ςτθ ηϊνθ άμεςθσ επίδραςθσ), είτε ότι θ ευαιςκθςία των ειδϊν ςε 

επιπτϊςεισ (με βάςθ τθ βιβλιογραφία) είναι χαμθλι, είτε το ρίςκο επιπτϊςεων είναι 

παροδικό (για είδθ που εμφανίηονται ςτθν περιοχι για πολφ περιοριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα), είτε ότι θ άμεςθ ι ζμμεςθ (λόγω όχλθςθσ) απϊλεια ενδιαιτθμάτων κα είναι 

περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και δεν αφοροφν ςε κζςεισ με υψθλζσ πλθκυςμιακζσ 

ςυγκεντρϊςεισ ι κρίςιμα ενδιαιτιματα (πχ. φωλιάςματοσ), είτε ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω (οπότε δεν επθρεάηεται θ επίτευξθ των ΕΨΑ). 

Για τα ςτρουκιόμορφα είδθ (κακϊσ και τθ Βουνοςταχτάρα, τθν Υετροπζρδικα και το 

Γιδοβφηι), ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ ςθμαντικότθτα των επιπτϊςεων εκτιμικθκε 

ωσ αμελθτζα και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ωσ χαμθλι (πχ. χαμθλζσ επιπτϊςεισ 

προςκροφςεων για είδθ με πιο αξιόλογθ παρουςία ςε κάποιουσ ΑΧΥΘΕ, τα οποία 

δφναται να είναι πιο ευαίςκθτα ςε επιπτϊςεισ λόγω οικολογίασ, πχ. είδθ που περνάνε 

μεγαλφτερο διάςτθμα ςτον αζρα όπωσ θ Δενδροςταρικρα, θ Ωχροκελάδα, θ 

Βουνοςταχτάρα κλπ., ι χαμθλζσ επιπτϊςεισ λόγω όχλθςθσ για Φρυγανοτςίχλονο, 

Δενδροςταρικρα, Ωχροκελάδα, Υετροπζρδικα ςτουσ ΑΧΥΘΕ με πιο αξιόλογθ 

πυκνότθτα). Ξατά τθ φάςθ καταςκευισ των ζργων αναμζνονται αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ για τα ςτρουκιόμορφα (ι άλλα χερςόβια) είδθ που 

φωλιάηουν ςτθν ΥΕΥ (μικρισ διάρκειασ και αντιςτρεπτζσ μειϊςεισ αφκονίασ ςτισ 

περιοχζσ των ζργων τθν περίοδο τθσ καταςκευισ).  

Για όλα τα είδθ, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ φραγμϊν ανάςχεςθσ, κακϊσ το μζγεκοσ 

του ζργου δεν είναι τζτοιο που να ςχετίηεται με ςθμαντικζσ εκτροπζσ τθσ πορείασ 

διερχόμενων ειδϊν, και δεν παρατθρικθκαν ςυςτθματικά μαηικά περάςματα 

μεταναςτευτικϊν ειδϊν (ενϊ και θ διάταξθ των ζργων δεν δθμιουργεί επάλλθλουσ 

φραγμοφσ μεγάλθσ κλίμακασ). Επιπλζον, με βάςθ και τισ καταγραφζσ πεδίου δεν 

παρατθρικθκαν εκτενείσ/ ςυςτθματικζσ διελεφςεισ (από ι προσ κάποια άλλθ περιοχι) 

πάνω από τθν περιοχι εγκατάςταςθσ από κάποιο είδοσ, ςε τζτοιο βακμό που να 

εκτιμάται ότι μια ενδεχόμενθ επίπτωςθ φραγμϊν κα είχε αξιόλογθ επίδραςθ ςτθν 

αρμοςτικότθτα των ατόμων/ ειδϊν (για παράδειγμα κακθμερινζσ/ ςυςτθματικζσ 

μετακινιςεισ μεγάλων κοπαδιϊν πάνω από τουσ ΑΧΥΘΕ ι διελεφςεισ κατά τθ 

μετανάςτευςθ πολφ μεγάλων ομάδων). Γενικά, οι αναφορζσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία 

για πλθκυςμιακζσ επιπτϊςεισ από φραγμοφσ είναι πολφ περιοριςμζνεσ (EC 2011), αλλά 
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είναι πικανόν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ ςθμαντικότθτα αυτισ τθσ επίπτωςθσ να 

είναι αμελθτζα για μεμονωμζνουσ ΑΧΥΘΕ (δεδομζνου και του ότι δεν επθρεάηει τόςο 

άμεςα τθν επιβίωςθ του πτθνοφ, όπωσ πχ. οι προςκροφςεισ).  

Σε ότι αφορά ςε επιπτϊςεισ λόγω άμεςθσ απϊλειασ (ι αλλαγι ςτθ δομι των) 

ενδιαιτθμάτων:  

Για τα ςθμαντικά αρπακτικά είδθ (και άλλα μεγαλόςωμα είδθ) που ζχουν μεγάλο ηωτικό 

χϊρο, θ άμεςθ απϊλεια ενδιαιτθμάτων από τθν καταςκευι των αιολικϊν πάρκων (και 

των ςυνοδϊν ζργων) δεν αναμζνεται να οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ πλθκυςμιακζσ 

επιπτϊςεισ και επιπτϊςεισ ςτα επίπεδα διατιρθςθσ και τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ, αφοφ 

θ απϊλεια δεν κα αφορά ςε κρίςιμα ενδιαιτιματα για το φϊλιαςμα, ενϊ θ άμεςθ 

απϊλεια ενδιαιτθμάτων τροφολθψίασ κα είναι πολφ χαμθλι ςε ζκταςθ (και οι οικότοποι 

κα παραμείνουν ςε επαρκι ζκταςθ). Εςτιάηοντασ ςτα είδθ που ζχουν πιο ςτακερι 

παρουςία ςτθν περιοχι (αναπαραγόμενα): με βάςθ και τον Υίνακα 6 του Υαραρτιματοσ 

τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ, φαίνεται οτι κα προκφψει μια απϊλεια ςτα επίπεδα του 0.31% για 

τισ κατθγορίεσ κάλυψθσ γθσ με τισ οποίεσ ςυνδζεται κυρίωσ ο Πποφφοσ για τροφολθψία 

ςε ςχζςθ με τθν ζκταςι τουσ ςτθ ΗΕΥ, ενϊ ςε ςχζςθ με το ςτόχο διατιρθςθσ για τθν 

ζκταςθ του ενδιαιτιματοσ θ απϊλεια κα είναι 0.35% (και αντίςτοιχα 0.39% και 0.30% για 

Χπιηαετό, 0.39% και 0.4% για Φιδαετό, 0.43% και 0.55% για Υετρίτθ, 0.35% και 0.3% για 

Παυροπετρίτθ). Για τα ςτρουκιόμορφα και άλλα χερςόβια είδθ αναμζνονται αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ λόγω άμεςθσ απϊλειασ ενδιαιτθμάτων (ενϊ για το πλζον 

ςθμαντικό ςτρουκιόμορφο είδοσ τθσ περιοχισ, το Φρυγανοτςίχλονο αναμζνονται 

χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ ςτουσ 2 ΑΧΥΘΕ που το είδοσ είχε τθ ςθμαντικότερθ 

πυκνότθτα,Υλατανιςτόσ, Υαλιόπυργοσ). 

Χυνεπϊσ για όλα τα είδθ, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν κατάςταςθ (ςτα επίπεδα) 

διατιρθςθσ τουσ ςε ότι αφορά τθν φπαρξθ ενδιαιτιματοσ ςε επαρκι ζκταςθ ςτθ ΗΕΥ και 

τον πλθκυςμό τουσ (και τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ διατιρθςθσ ι τισ ΕΨΑ).  

Χε οτι αφορά ςτο δίκτυο ΥΤ (βλ. και ενότθτα 6.3.4 τθσ ΕΣΑ): Mε βάςθ τθν ευαιςκθςία 

των ειδϊν (ςφμφωνα και με τθ βιβλιογραφία), τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του δικτφου ΩΨ 

και τθ ςφνκεςθ τθσ ορνικοπανίδασ ςτθν ηϊνθ όδευςθσ, δεν φαίνεται να προκφπτουν 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ (πρόςκρουςθ, θλεκτροπλθξία). Ρα ςθμειωκεί επίςθσ ότι το 

δίκτυο Μζςθσ Τάςθσ κα καταςκευαςτεί εξ ’ολοκλιρου υπόγειο. 

Πε βάςθ τθν παραπάνω αξιολόγθςθ για τουσ τφπουσ επιπτϊςεων, πικανότθτα 

ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ διαφαίνεται από το ςφνολο των ζργων 

ςτθ ΗΕΥ (βλ. και ειδικότερθ ανάλυςθ ςε παρακάτω ςχετικι ενότθτα για ςωρευτικζσ/ 

ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ), κυρίωσ ςε ότι αφορά ςε επιπτϊςεισ προςκροφςεων και 

όχλθςθσ για κάποια είδθ, αλλά θ ςυνειςφορά των 8 υπό μελζτθ ζργων ελαχιςτοποιείται 

με τθν υιοκζτθςθ των προτεινόμενων μζτρων αντιμετϊπιςθσ. 

Ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ ςτα είδθ ορνικοπανίδασ ςε ςχζςθ με εκείνεσ που 

παρουςιάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν 
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προκφπτει ςθμαντικόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτα είδθ ορνικοπανίδασ ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Ορνικοπανίδα 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
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ΡΑΛ 
(Θ ςυνειςφορά 

των 8 υπό μελζτθ 
ΑΧΥΘΕ ςτθν 

ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν 
αναμζνεται να 

είναι ςθμαντικι 
με τα μζτρα 

προςταςίασ που 
κα λθφκοφν) 

 

8.2.5 Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των ςωρευτικϊν/ ςυνεργιςτικϊν επιπτϊςεων 

για τθν ορνικοπανίδα 

Σι ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ πλθκυςμοφσ των ςθμαντικϊν ειδϊν ςε επίπεδο ΗΕΡ 

εξετάηονται ςτα όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ των 8 ΑΧΥΘΕ (βλ. και ενότθτα 4.1 τθσ ΕΣΑ για 

τθ ΗΕΥ). Πε βάςθ τθν πλθροφορία για τα είδθ που ςυλλζχκθκε και αναλφκθκε ςτισ 

ενότθτεσ 6.1 ωσ 6.3 τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ, εξετάηονται οι ςωρευτικζσ και ςυνεργιςτικζσ 

επιπτϊςεισ του ςυνόλου των ζργων ςτθν περιοχι μελζτθσ μόνο ςτουσ πλθκυςμοφσ των 

ςθμαντικϊν ειδϊν που αναλφκθκαν παραπάνω (και ζχουν παρουςία ςτθν  περιοχι 

ζρευνασ πεδίου και των 8 ΑΧΥΘΕ) ζτςι ϊςτε να διερευνθκεί και θ ςυνειςφορά των 8 

ΑΧΥΘΕ ςε αυτζσ τισ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ. Για τα υπόλοιπα ςθμαντικά είδθ (τθσ ΗΕΥ) 

που δεν παρατθρικθκαν ςτθν ΥΕΥ των 8 ΑΧΥΘΕ εκτιμάται οτι δεν υπάρχει ςυνειςφορά 

των ΑΧΥΘΕ αυτϊν ςτισ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ.  

Κεωροφμε ότι οι ενδεχόμενεσ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ (που εξετάηονται τθν παροφςα 

ςτιγμι ςτο πλαίςιο τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ) μποροφν να προζρχονται από τουσ 
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ςχεδιαηόμενουσ 8 ΑΠΘΕ που εξετάηονται ςτθν παροφςα μελζτθ (βλ. και Χάρτθ 1 

Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ ΕΣΑ για τθ ΗΕΥ), κακϊσ και άλλουσ ΑΠΘΕ ςτθν περιοχι μελζτθσ 

(όρια ΗΕΠ ι ακτίνα 10km) με άδεια λειτουργίασ ι εγκατάςταςθσ ι ζγκριςθ ΑΕΠΟ (δθλαδι 

ΑΠΘΕ που βρίςκονται ςτο ίδιο ςτάδιο αδειοδότθςθσ με τουσ 8 υπό μελζτθ ΑΠΘΕ ι 

μεταγενζςτερο) ι άλλα ζργα υφιςτάμενα ι αδειοδοτθμζνα. Χτθν περιοχι μελζτθσ, εκτόσ 

από τουσ 8 ΑΧΥΘΕ τθσ παροφςασ μελζτθσ (που χωροκετοφνται ωσ επί το πλείςτον ςτο 

ορεινό τμιμα τθσ ΗΕΥ ςτο κεντρικό ορεινό τμιμα τθσ ΗΕΥ, ςτα βουνά του Ξαβοντόρου, 

ςτουσ δυτικοφσ πρόποδεσ ενϊ 2 ΑΧΥΘΕ εντοπίηονται ςτο ΡΑ τμιμα τθσ ΗΕΥ), 

εντοπίηονται ακόμα 7 ΑΧΥΘΕ με ΑΕΥΣ (που μελετικθκαν επίςθσ τθν ίδια περίοδο, 

κυρίωσ ςτο ανατολικό τμιμα τθσ ΗΕΥ ςε χαμθλότερο υψόμετρο κακϊσ και ςτο ΒΑ τμιμα 

αυτισ) κακϊσ και άλλοι υφιςτάμενοι ι αδειοδοτθμζνοι ΑΧΥΘΕ. Θ μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ υφιςτάμενων και αδειοδοτθμζνων ζργων (ΑΕΥΣ) εντοπίηεται ςτο κεντρικό, 

και ανατολικό τμιμα τθσ ΗΕΥ (ςτο οποίο χωροκετοφνται ςε επαλλθλία υφιςτάμενοι και 

αδειοδοτθμζνοι ΑΧΥΘΕ ςε μικοσ περίπου 7km), από τουσ ΑΧΥΘΕ Πθλιά-Ξεραςιά και 

προσ τα ανατολικά και βορειοανατολικά, κακϊσ και ςτο Δ-ΒΔ τμιμα τθσ περιοχισ 

μελζτθσ. Χε ότι αφορά άλλα ζργα (πζρα από ΑΧΥΘΕ) που δφναται να επθρεάηουν τθν 

περιοχι μελζτθσ, δεν εντοπίηονται γενικά άλλα ζργα παρόμοιασ κλίμακασ (οι λίγεσ 

κεραίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ δεν επθρεάηουν ςθμαντικά το προςτατευτζο αντικείμενο), 

με εξαίρεςθ τθ ςθμαντικι πυκνότθτα λατομείων ςτο δυτικό τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ 

(κυρίωσ εκτόσ ΗΕΥ). 

Σ Χπιηαετόσ ζχει ςθμαντικι παρουςία ςτθ ΗΕΥ (είδοσ χαρακτθριςμοφ). Από τθ 

χωροκζτθςθ όλων των παραπάνω ΑΧΥΘΕ ενδζχεται να προκφπτουν μζτριασ 

ςθμαντικότθτασ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ προςκροφςεων (που δφναται να επθρεάςουν 

τθν επίτευξθ/ αποκατάςταςθ το ςτόχου διατιρθςθσ). Ψο είδοσ δραςτθριοποιείται ςυχνά 

(με βάςθ και τα ςτοιχεία 2006-2010 και 2013-2014) ςε περιοχζσ οποφ χωροκετοφνται 

ΑΧΥΘΕ *Β τμιμα τθσ ΗΕΥ, Ρ-ΡΑ τμιμα τθσ ΗΕΥ κακϊσ και ανατολικό τμιμα ΗΕΥ και ΒΔ 

τμιμα τθσ ΗΕΥ ςτθν οποία εντοπίηεται ςτακερά επικράτεια του είδουσ (ςε εγγφτθτα με 

αδειοδοτθμζνουσ ΑΧΥΘΕ)+ και θ παρουςία του είδουσ μπορεί να είναι ςυχνι ςε 

κορυφογραμμζσ με Α/Γ και να υπάρχει μια πρόςκεςθ πθγι κνθςιμότθτασ ςτον 

πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθν περιοχι. Επιπλζον ενδζχεται να προκφπτουν μζτριασ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ όχλθςθσ ςτον πλθκυςμό κακϊσ τουλάχιςτον οι 2 περιοχζσ 

φωλεοποίθςθσ που υπιρχαν τα τελευταία χρόνια ςτθ ΗΕΥ (Β και ΒΔ τμιμα, αλλά μόνο θ 

φωλιά ςτο ΒΔ τμιμα ιταν ενεργι κατά το 2014), αλλά και οι 2 περιοχζσ που είναι 

ανενεργζσ τα τελευταία χρόνια (ςτο Ρ και Α τμιμα τθσ) εντοπίηονται ςε αρκετά μεγάλθ 

εγγφτθτα με ςχεδιαηόμενουσ ΑΧΥΘΕ. Για μια ενδεικτικι εξζταςθ των επιπτϊςεων λόγω 

εκτόπιςθσ ςτισ περιοχζσ τροφολθψίεσ ςτισ 2 επικράτειεσ ςτα Β και ΒΔ, και με υποκζςεισ 

ανάλογεσ με αυτζσ τισ ενότθτασ 6.3.2: για τθν επικράτεια ςτα Β (Βακφρρεμα) 

λαμβάνοντασ υπόψθ εκτόσ από τισ Α/Γ των D1-D2, επιπλζον τισ Α/Γ του ΑΧΥΘΕ ςτα ΒΔ 

του D1, των ΑΧΥΘΕ ςτο Ξάβο Ρτόρο και του ΑΧΥΘΕ ςτα ΡΑ του D2 (δθλ. ςυνολικά τισ 48 

Α/Γ από όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ που είναι πιο πικανό να εμπίπτουν εντόσ τθσ επικράτειασ του 

είδουσ). Για τθν επικράτεια ςτα ΒΔ λαμβάνονται υπόψθ οι 35 Α/Γ από τουσ 3 ΑΧΥΘΕ που 
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εντοπίηονται ςε εγγφτθτα ςτα Δ τθσ περιοχισ φωλιάςματοσ. Χυνολικά λοιπόν θ ζμμεςθ 

απϊλεια ενδιαιτθμάτων λόγω όχλθςθσ ςτισ 2 περιοχζσ όπου το είδοσ ιταν παρόν τα 

τελευταία χρόνια (worst case scenario, βλ. και 6.3.2) κα είναι τθσ τάξθσ των 32km2 (από 

τα 227km2 που αναφζρονται ωσ ςτόχοσ διατιρθςθσ για το ςφνολο τθσ ΗΕΥ). Ξατά 

προςζγγιςθ μπορεί να εκτιμθκεί ότι λαμβάνοντασ υπόψθ επιπλζον τισ περιοχζσ (Ρ και Α) 

όπου το είδοσ δεν είναι παρόν τα τελευταία χρόνια θ ςυνολικι απϊλεια κα είναι τθσ 

τάξθσ των 71km2. Δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ λόγω απϊλειασ 

ενδιαιτθμάτων (κα είναι πολφ μικρισ ζκταςθσ – ουςιαςτικά «επιςκιάηονται» από τισ 

εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ λόγω ζμμεςθσ απϊλειασ ενδιαιτθμάτων από τθν όχλθςθ). Θ 

ςυνειςφορά των 8 υπό εξζταςθ (ςε αυτι τθν ΕΣΑ) ΑΧΥΘΕ ςτισ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ 

είναι ςχετικά περιοριςμζνθ *από τισ 4 επικράτειεσ τθσ περιοχισ ενεργζσ και ανενεργζσ, 

το ζργο ςχετίηεται ουςιαςτικά μόνο με τθ μία, θ οποία ιταν ανενεργι το 2014+. 

Αντίςτοιχα και για το Φιδαετό. Ψο είδοσ δραςτθριοποιείται αρκετά ςθμαντικά (για 

τροφολθψία) ςε περιοχζσ χωροκζτθςθσ ΑΧΥΘΕ και με βάςθ τθν ευαιςκθςία του είδουσ 

ςε επιπτϊςεισ προςκροφςεων με βάςθ τθ βιβλιογραφία, ενδζχεται να προκφπτουν 

μζτριασ ςθμαντικότθτασ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ προςκροφςεων από το ςφνολο των 

ΑΧΥΘΕ ςτθ ΗΕΥ (που δφναται να επθρεάςει τθν επίτευξθ ι διατιρθςθ τθσ ΕΨΑ). 

Επιπλζον, ενδζχεται να προκφπτουν χαμθλισ/μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ 

όχλθςθσ (γειτνίαςθ ςχεδιαηόμενων ΑΧΥΘΕ με περιοχζσ πικανισ φωλεοποίθςθσ και 

περιοχζσ τροφολθψίασ που κα επθρεαςτοφν ςε ζνα βακμό λόγω ζμμεςθσ απϊλειασ 

ενδιαιτθμάτων, οπότε κα υπάρξει μείωςθ τθσ ζκταςθσ του ενδιαιτιματοσ του είδουσ ςτθ 

ΗΕΥ ωσ προσ τθν ΕΨΑ), αλλά όχι άμεςθσ απϊλειασ ενδιαιτθμάτων. Θ ςυνειςφορά των 8 

υπό εξζταςθ ΑΧΥΘΕ, είναι ανάλογθ του μεγζκουσ του ςυγκεκριμζνου ζργου (ςε ςχζςθ με 

το ςυνολικό μζγεκοσ/ «αποτφπωμα» των υφιςτάμενων/ ςχεδιαηόμενων ζργων ςτθν 

περιοχι μελζτθσ). 

Ψο ίδιο ιςχφει και για το Πποφφο: ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κζςεων παρουςίασ του 

είδουσ και των πικανϊν κζςεων φωλιάςματοσ και τροφολθψίασ (περίπου οι 8 από τισ 13 

που εντοπίςτθκαν το 2006-2010 ι το 2014) βρίςκεται ςε αξιόλογθ εγγφτθτα με 

ςχεδιαηόμενουσ κυρίωσ ι υφιςτάμενουσ ΑΧΥΘΕ (ςε ακτίνα <800m από Α/Γ), οπότε 

ενδζχεται να προκφπτουν μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων και 

όχλθςθσ. Θ ςυνειςφορά των 8 υπό εξζταςθ ΑΧΥΘΕ (ςε μεγάλθ εγγφτθτα με τουσ οποίουσ 

εντοπίηονται 3 κζςεισ παρουςίασ του είδουσ), είναι ανάλογθ του μεγζκουσ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου (ςε ςχζςθ με το ςυνολικό μζγεκοσ/ «αποτφπωμα» των 

υφιςτάμενων/ ςχεδιαηόμενων ζργων ςτθν περιοχι μελζτθσ). 

Χαμθλισ/ μζτριασ ςθμαντικότθτασ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ προςκροφςεων/ όχλθςθσ 

ενδζχεται να προκφπτουν για τον Υετρίτθ, κακϊσ οι περιοχζσ όπου φαίνεται να υπάρχει 

αναπαραγωγικι δραςτθριότθτα του είδουσ (Ακρωτιριο Ξαφθρζα, Φαράγγι Αρχάμπολθσ, 

νότιοι πρόποδεσ Τχθσ) βρίςκονται ςε ςχετικι εγγφτθτα με περιοχζσ χωροκζτθςθσ ΑΧΥΘΕ 

ςτθ ΗΕΥ (ενϊ θ δραςτθριότθτα του είδουσ ςε εγγφτθτα με το υπό εξζταςθ ζργο ιταν 

πολφ περιοριςμζνθ). 
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Για τα υπόλοιπα είδθ αρπακτικϊν, ενδζχεται να προκφπτουν χαμθλισ ι αμελθτζασ 

ςθμαντικότθτασ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ (που δεν κα επθρεάςουν τθν επίτευξθ ι 

διατιρθςθ των ΕΨΑ): Χαμθλισ ςθμαντικότθτασ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ όχλθςθσ 

ενδζχεται να προκφπτουν για τον Ξαλαμόκιρκο, ενϊ για το Παυροπετρίτθ ενδζχεται να 

προκφπτουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων και όχλθςθσ. Ξαι τα 2 

είδθ παρατθρικθκαν με αρκετά αξιόλογθ ςυχνότθτα (για τροφολθψία) ςτθ ΗΕΥ, πλθςίον 

περιοχϊν χωροκζτθςθσ ΑΧΥΘΕ. Για όλα τα υπόλοιπα είδθ αρπακτικϊν, θ ςχζςθ τουσ με 

τισ περιοχζσ χωροκζτθςθσ ςχεδιαηόμενων και υφιςτάμενων ΑΧΥΘΕ ιταν λιγότερο 

ςθμαντικι και αναμζνονται μόνο αμελθτζασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ 

(προςκροφςεων, όχλθςθσ, απϊλειασ ενδιαιτθμάτων). 

Αμελθτζασ ςθμαντικότθτασ αναμζνονται οι ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ και για το Γιδοβφηι 

(το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που επθρεάηεται από τουσ ςχεδιαηόμενουσ/ υφιςτάμενουσ 

ΑΧΥΘΕ δεν είναι ςθμαντικό).  

Χε ότι αφορά ςτα ςθμαντικά ςτρουκιόμορφα είδθ: για τθν Ωχροκελάδα και τθ 

Δενδροςταρικρα ενδζχεται να προκφπτουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ ςυνεργιςτικζσ 

επιπτϊςεισ προςκροφςεων, όχλθςθσ και απϊλειασ ενδιαιτθμάτων. Χαμθλισ 

ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων ενδζχεται να προκφπτουν για τθ 

Βουνοςταχτάρα (αποικίεσ ςχετικά κοντά ςε ςχεδιαηόμενουσ ΑΧΥΘΕ, πχ. Φαράγγι 

Αρχάμπολθσ, Φαράγγι Αγ. Δθμθτρίου κλπ.) ενϊ για το Φρυγανοτςίχλονο και τθν 

Υετροπζρδικα ενδζχεται να προκφπτουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ όχλθςθσ 

και απϊλειασ ενδιαιτθμάτων. Για τα υπόλοιπα ςτρουκιόμορφα είδθ οι επιπτϊςεισ 

αναμζνονται αμελθτζασ ςθμαντικότθτασ. 

Για τα είδθ, δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ φραγμϊν ανάςχεςθσ και μείωςθσ 

τθσ ςυνδεςιμότθτασ των ενδιαιτθμάτων (αμελθτζασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ), κακϊσ 

το μζγεκοσ των ςχεδιαηόμενων και υφιςτάμενων ζργων δεν είναι τζτοιο που να 

ςχετίηεται με ςθμαντικζσ εκτροπζσ τθσ πορείασ διερχόμενων ειδϊν, δεν παρατθρικθκαν 

ςυςτθματικά μαηικά περάςματα μεταναςτευτικϊν ειδϊν ενϊ και από τθ διεκνι 

βιβλιογραφία δε φαίνεται οι επιπτϊςεισ φραγμϊν ανάςχεςθσ να είναι ςθμαντικζσ (ςε 

πλθκυςμιακό επίπεδο). Χαμθλισ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ (λόγω φραγμϊν) ενδζχεται 

να προκφπτουν μόνο για διερχόμενα κατά τθ μετανάςτευςθ αρπακτικά είδθ που μπορεί 

να διζρχονται (ςε χαμθλό φψοσ) από το ανατολικό παράκτιο τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ 

(ςτο τμιμα από το Φαράγγι τθσ Αρχάμπολθσ ωσ τον όρμο Υοτάμι) οποφ εντοπίηεται 

ςθμαντικόσ αρικμόσ υφιςτάμενων/ ςχεδιαηόμενων ΑΧΥΘΕ (ςε επαλλθλία ωσ επί το 

πλείςτον). 

Συνολικά, ςε ότι αφορά ςτθν παραπάνω αξιολόγθςθ για τισ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ 

αλλά και τθν αξιολόγθςθ των υπό μελζτθ ΑΣΡΘΕ: εκτιμάται ότι εφόςον λθφκοφν 

υπόψθ οι όροι που προτείνονται για τουσ 8 υπό μελζτθ ΑΣΡΘΕ, δεν κα υπάρχει από 

αυτοφσ επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

(ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ).  
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8.2.6 Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των ςωρευτικϊν/ ςυνεργιςτικϊν επιπτϊςεων 

για πανίδα και τουσ τφπουσ οικοτόπων 

Για τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτουσ τφπουσ οικοτόπων και τα είδθ 

χαρακτθριςμοφ τθσ Ειδικισ Ηϊνθσ Διατιρθςθσ από το εν λόγω ζργο, λαμβάνονται υπόψθ 

και οι ςυνεργιςτικζσ και ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ από τα ζργα ΑΥΕ με άδεια λειτουργίασ ι 

εγκατάςταςθσ ι αδειοδοτθμζνα περιβαλλοντικά (που ζχουν λάβει ΑΕΥΣ) εντόσ των 

ορίων τθσ ΕΗΔ. 

Ζτςι και για τθν εκτίμθςθ των ςωρευτικϊν και ςυνεργιςτικϊν επιπτϊςεων 

χρθςιμοποιείται θ προςζγγιςθ που περιγράφθκε παραπάνω (ενότθτα 4.1) και με τθν 

οποία ζγινε θ αξιολόγθςθ και δζουςα εκτίμθςθ για τουσ 8 ΑΧΥΘΕ. Πε τθν ίδια λογικι και 

μεκοδολογία, ςε αυτι τθν ενότθτα θ αξιολόγθςθ διευρφνεται για να ςυμπεριλάβει το 

ςφνολο των ζργων ςτθν ΕΗΔ που δφναται να επθρεάηουν το προςτατευτζο αντικείμενό 

τθσ. Για τα ζργα που λαμβάνονται υπόψθ, χρθςιμοποιικθκαν όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία 

για τα χαρακτθριςτικά τουσ (κζςθ και τφποσ Α/Γ για όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ από ςτοιχεία 

www.rae.gr, χαρακτθριςτικά και κζςεισ ςυνοδϊν ζργων μόνο για τα ζργα τθσ ΨΕΦΡΑ τα 

οποία είχαν μελετθκεί ςε κοινό ςχεδιαςμό με τα 8 υπό μελζτθ ζργο ωσ το ςτάδιο τθσ 

ΥΥΕ και για τα οποία διατίκενται επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία). 

ΤΥΡΟΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ 

Εντόσ τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ (Υίνακασ 21), παρατίκεται ο ςυνολικόσ πίνακασ των 

εκχερςϊςεων (μόνο με βάςθ τθ νζα χαρτογράφθςθ) που κα προκλθκοφν τόςο από τα (8) 

υπό μελζτθ ζργα όςο και από τα ζργα με ΑΕΥΣ ι Άδεια Εγκατάςταςθσ. Για το ςφνολο 

των ΑΧΥΘΕ τθσ ΕΗΔ, θ εκχζρςωςθ αφορά τουσ ίδιουσ τφπουσ οικοτόπων που 

εντοπίηονται και ςτισ περιοχζσ επζμβαςθσ των 8 ΑΧΥΘΕ. Ζτςι, κα υπάρχει απϊλεια για 

τουσ οικοτόπουσ 4090, 5420, 8210, 9260, 92C0, 9240 (οικότοποι Υαραρτιματοσ Λ οδθγίασ 

οικοτόπων) και 5340 (ελλθνικοί τφποι οικοτόπων). Ξαι ςε αυτι τθν περίπτωςθ το 

μεγαλφτερο ποςοςτό εκχζρςωςθσ (ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ του Ψ.Σ. ςτθν ΕΗΔ) αφορά 

ςτον 4090 (απϊλεια 2.3%) ενϊ λίγο κάτω από το 1% είναι το ποςοςτό εκχζρςωςθσ για 

τον 5420. Για τουσ υπόλοιπουσ Ψ.Σ. θ απϊλεια κα είναι πολφ χαμθλι και για το ςφνολο 

των ζργων (~0.05-0.16%). 

Για να λθφκεί μια εικόνα των ςωρευτικϊν επιπτϊςεων που να λαμβάνει υπόψθ ζςτω 

ενδεικτικά το μζγεκοσ τθσ απϊλειασ (για τουσ Ψ.Σ. Ξοινοτικισ ςθμαςίασ) και από τα 

ςυνοδά ζργα του ςυνόλου των ΑΧΥΘΕ, πραγματοποιικθκε εκ νζου ο παραπάνω 

υπολογιςμόσ περιλαμβάνοντασ και απϊλεια από τα ςυνοδά ζργα (μζςω αναγωγισ με 

βάςθ τθν «ςυνειςφορά» ςε απϊλεια από τα ςυνοδά ζργα ςτθν απϊλεια οικοτόπων ςτο 

υπό μελζτθ ζργο: ~65%). Ζτςι, κάνοντασ τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι το μζγεκοσ τθσ 

ζκταςθσ του ςυνόλου των ζργων για ζναν ΑΧΥΘΕ είναι 2,85 φορζσ μεγαλφτερο από το 

μζγεκοσ τθσ ζκταςθσ των πλατειϊν των Α/Γ, επανυπολογίηουμε τθν απϊλεια ανά 

οικότοπο, και προκφπτουν απϊλειεσ τθσ τάξθσ του 2,93% και 1,29% για τουσ οικότοπουσ 

http://www.rae.gr/
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4090 και 5420 αντίςτοιχα, 0,3% για τον 8210, 0,08% για τον 9260 και 0,2% για τον 92C0 

και 0,04% για τον 9340. Ρα ςθμειωκεί εδϊ ότι ο παραπάνω υπολογιςμόσ και θ αναγωγι 

αποτελοφν worst case scenario κακϊσ δεν λαμβάνεται υπόψθ ότι ζνα ποςοςτό των 

ςυνοδϊν ζργων μοιράηονται μεταξφ ΑΧΥΘΕ διαφόρων εταιρειϊν (πχ. οδοποιία για 

δίκτυο ΩΨ, οδοποιία πρόςβαςθσ προσ βελτίωςθ κλπ.). Εςτιάηοντασ και ςτο 

ςφνολο/άκροιςμα (με βάςθ τθν ίδια αναγωγι για τα ςυνοδά) τθσ ζκταςθσ των Ψ.Σ. 

Ξοινοτικισ ςθμαςίασ που εκχερςϊνονται για το ςφνολο των ζργων ςτθν ΕΗΔ: προκφπτει 

ότι θ ςυνολικι απϊλεια των Ψ.Σ. Ξοινοτικισ ςθμαςίασ κα είναι ~1,04% τθσ ςυνολικισ 

ζκταςθσ τθσ ΕΗΔ. 

Ζτςι, ςε αντιςτοιχία με τθν ενότθτα 4.3, για τθν εξζταςθ των ςωρευτικϊν επιπτϊςεων 

(δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν ζκταςθ των οικοτόπων λόγω ςυνζργειασ) εξετάηουμε 

τα παραπάνω ποςοςτά απϊλειασ οικοτόπων από όλουσ τουσ ΑΧΥΘΕ που ζχουν 

αδειοδοτθκεί ςτο ςφνολο τθσ ΕΗΔ. Ζτςι, θ εκχζρςωςθ ςε επίπεδο ΕΗΔ κυμαίνεται από 

ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα για τουσ περιςςότερουσ Ψ.Σ. ωσ χαμθλά (για τον 4090 και τον 

5420). Για τον 4090 και τον 5420 (απϊλεια 2.93% και ~1.29% αντίςτοιχα με αναγωγι για 

το ςφνολο των ςυνοδϊν ζργων) ενδζχεται να προκφπτουν χαμθλισ ςθμαντικότθτασ 

επιπτϊςεισ (μικρι αντίςτοιχθ μείωςθ κάτω από τα όρια τθσ ΕΨΑ, αλλά όχι ςε βακμό που 

να επθρεάηει δραςτικά τθν εκτίμθςθ για τα επίπεδα διατιρθςθσ ςτθν ΕΗΔ). Για τουσ 

υπόλοιπουσ τφπουσ οικοτόπων Ξοινοτικισ ςθμαςίασ (8210, 9260, 92C0, 9340) θ απϊλεια 

ςε επίπεδο ΕΗΔ είναι αμελθτζασ ςθμαντικότθτασ. 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΙΔΑΣ (ΡΛΘΝ ΧΕΙΟΡΤΕΩΝ) 

Αντίςτοιχα και για τα είδθ πανίδασ (πλθν χειρόπτερων) και με μια προςζγγιςθ 

αντίςτοιχθ αυτισ τθσ ενότθτασ 4.3 (τθσ ΕΣΑ) για τα είδθ που δφναται να επθρεάηονται 

από τα ζργα (όλα τα είδθ εκτόσ από αυτά που απαντϊνται μόνο ςε κάλαςςα/ ακτζσ/ 

υγρότοπουσ): και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι ςωρευτικζσ κυρίωσ (αλλά και ςυνεργιςτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτο βακμό όπου οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ των επιμζρουσ ζργων 

ςυμπζςουν χρονικά) επιπτϊςεισ λόγω άμεςθσ απϊλειασ ατόμων (κατά τισ 

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ) και τθσ ζμμεςθσ απϊλειασ ενδιαιτιματοσ λόγω όχλθςθσ/ 

εκτόπιςθσ (κατά τθν καταςκευι κυρίωσ αλλά και ςτθ λειτουργία) δεν αναμζνονται 

αξιόλογεσ (μποροφν να ελεγχκοφν με μζτρα καλισ πρακτικισ κατά τθν καταςκευι ι θ 

επίδραςι τουσ αφορά πολφ περιοριςμζνο χϊρο και χρόνο). 

Χε ςχζςθ με τθν άμεςθ απϊλεια ζκταςθσ (ι υποβάκμιςθ) του ενδιαιτιματοσ κάκε 

είδουσ (από τισ εκχερςϊςεισ του ςυνόλου των ΑΧΥΘΕ ςτθν ΕΗΔ), και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ςε αντιςτοιχία με τθν ενότθτα 4.3 τθσ ΕΣΑ (αλλά και τθν αναγωγι για τα 

ςυνοδά ζργα των υπολοίπων ΑΧΥΘΕ που αναφζρκθκε παραπάνω) ζχουν γίνει 

υπολογιςμοί τθσ απϊλειασ των οικοτόπων (με βάςθ τθ νζα χαρτογράφθςθ, ΕΞΧΑ 2015) θ 

οποία δφναται να επθρεάηει τθν παράμετρο «βακμόσ διατιρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν 

του ενδιαιτιματοσ» των ειδϊν και τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και ΕΨΑ για τθν ζκταςθ/ 

ποιότθτα του ενδιαιτιματοσ. Ζτςι, εκτιμάται ότι το ςφνολο των υπό μελζτθ ζργων 
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(αδειοδοτθμζνα εντόσ τθσ ΕΗΔ) δεν κα επθρεάςει το ςτόχο διατιρθςθσ για διαςφάλιςθ ι 

επίτευξθ εξαίρετου ι καλοφ (Α ι Β) «βακμοφ διατιρθςθσ (των χαρακτθριςτικϊν του 

ενδιαιτιματοσ)» για όλα τα είδθ κακϊσ δεν κα επιφζρει αλλαγζσ τζτοιασ κλίμακασ ςτα 

ενδιαιτιματα τουσ που να επθρεάηουν τθ διατιρθςθ ι τθν αποκατάςταςθ του βακμοφ. 

Επιπλζον, θ άμεςθ απϊλεια ενδιαιτιματοσ για τα είδθ (ζκταςθ) είναι ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ αμελθτζα ι πολφ χαμθλι ωσ χαμθλι, είτε ωσ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ του 

δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ του είδουσ ςτθν ΕΗΔ (για όλουσ τουσ Ψ.Σ με τουσ οποίουσ 

δφναται να ςυνδζεται το είδοσ) είτε ωσ προσ τον εκάςτοτε ςτόχο διατιρθςθσ (κατάλλθλο 

ενδιαίτθμα ςε ποςοςτό >50% για ζναν αρικμό κελιϊν 1x1km ςτθν ΕΗΔ), οπότε οι 

αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ για τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και τισ ΕΨΑ κα είναι χαμθλζσ για 

τθ Πεςογειακι χελϊνα, τθν Ξραςπεδοχελϊνα, το Οαφιάτθ και το Χπιτόφιδο (μικρι 

μείωςθ κάτω από τα όρια τθσ ΕΨΑ, αλλά όχι ςε βακμό που να επθρεάηει δραςτικά τθν 

εκτίμθςθ για τα επίπεδα διατιρθςθσ ςτθν ΕΗΔ, ~1% είναι θ απϊλεια του δυνθτικοφ 

ενδιαιτιματοσ για αυτά τα είδθ) και αμελθτζεσ για όλα τα υπόλοιπα είδθ (βλ. και 

ενότθτα 4.5 ΕΣΑ για τθ ΕΗΔ για αναλυτικι παράκεςθ των ποςοςτϊν απϊλειασ).  

Σι επιπτϊςεισ από τθ μείωςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ των ενδιαιτθμάτων και τον 

κατακερματιςμό (κυρίωσ λόγω τθσ νζασ οδοποιίασ) επίςθσ δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ 

(βλ. και ενότθτα 4.3.2 τθσ ΕΣΑ για περαιτζρω ανάλυςθ).  

ΕΙΔΘ ΧΕΙΟΡΤΕΩΝ 

Τςον αφορά τισ ςωρευτικζσ/ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ για τα είδθ χειροπτζρων θ 

εκτίμθςι τουσ είναι δφςκολθ και ςτθ διεκνι βιβλιογραφία αναφζρεται ότι ο 

ςυγκεκριμζνοσ τομζασ χριηει περαιτζρω ζρευνασ (Rodriguez et al. 2015), δεδομζνθσ και 

τθσ πιο περιοριςμζνθσ γνϊςθσ για τθν οικολογία αυτϊν των ειδϊν αλλά και για τα 

πλθκυςμιακά μεγζκθ και τθν κατανομι. Χε ςχζςθ με τισ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ που 

αφοροφν τθν όχλθςθ ι/και απϊλεια καταφυγίων κατά τθ φάςθ καταςκευισ (αλλά και 

ςυνεργιςτικζσ ςτο βακμό που οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ των επιμζρουσ ζργων 

ςυμπζςουν χρονικά) εκτιμάται ότι το υπό εξζταςθ ζργο κα επιφζρει χαμθλισ ι 

αμελθτζασ επίδραςθσ επιπτϊςεισ οι οποίεσ κα αντιμετωπιςτοφν με τα μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ και καλισ πρακτικισ (ενϊ οι επιπτϊςεισ από τθν απϊλεια/ μετατόπιςθ 

των οδϊν μετακίνθςθσ, ι τθν εκτόπιςθ από περιοχζσ τροφολθψίασ ςτθ φάςθ 

λειτουργίασ λόγω όχλθςθσ επίςθσ δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ). 

Χε ςχζςθ με τθν άμεςθ απϊλεια ζκταςθσ (ι υποβάκμιςθ) του ενδιαιτιματοσ 

τροφολθψίασ κάκε είδουσ (από τισ εκχερςϊςεισ του ςυνόλου των ΑΧΥΘΕ ςτθν ΕΗΔ), και 

ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ςε αντιςτοιχία με τθν ενότθτα 4.3 τθσ ΕΣΑ για τθν ΕΗΔ (αλλά και 

τθν αναγωγι για τα ςυνοδά ζργα των υπολοίπων ΑΧΥΘΕ που αναφζρκθκε παραπάνω) 

ζχουν γίνει υπολογιςμοί τθσ απϊλειασ των οικοτόπων (με βάςθ τθ νζα χαρτογράφθςθ, 

ΕΞΧΑ 2015) θ οποία δφναται να επθρεάηει τθν παράμετρο «βακμόσ διατιρθςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν του ενδιαιτιματοσ» των ειδϊν και τουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ και ΕΨΑ 

για τθν ζκταςθ/ ποιότθτα του ενδιαιτιματοσ (βλ. και παραπάνω για είδθ πανίδασ). Ψα 
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ποςοςτά απϊλειασ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Υίνακα (ςε ςχζςθ με δυνθτικό 

ενδιαίτθμα και ΕΨΑ για όςα είδθ είχε οριςτεί ΕΨΑ). Χε ότι αφορά ςτθν απϊλεια 

δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ, για τα μιςά περίπου είδθ θ απϊλεια αυτι κυμαίνεται ςτα 

επίπεδα του ~1% ενϊ για τα υπόλοιπα πολφ χαμθλότερα (~0.1%). Χε ςχζςθ με τθν 

κατϊτερθ τιμι τθσ ΕΨΑ για τθν ζκταςθ ενδιαιτιματοσ, για 2 είδθ (Myotis blythii, Myotis 

emarginatus) οι τιμζσ είναι μεγαλφτερεσ (5,32% και 1,81% αντίςτοιχα) ενϊ για τα 

υπόλοιπα είναι <1% (αλλά το δυνθτικό ενδιαίτθμα των ειδϊν ςτθν ΕΗΔ φαίνεται να 

υπερκαλφπτει τθν ΕΨΑ). Ζτςι, εκτιμάται ότι το ςφνολο των υπό μελζτθ ζργων 

(αδειοδοτθμζνα εντόσ τθσ ΕΗΔ) δεν κα επθρεάςει το ςτόχο διατιρθςθσ για διαςφάλιςθ ι 

επίτευξθ εξαίρετου ι καλοφ (Α ι Β) «βακμοφ διατιρθςθσ (των χαρακτθριςτικϊν του 

ενδιαιτιματοσ)» για όλα τα είδθ κακϊσ δεν κα επιφζρει αλλαγζσ τζτοιασ κλίμακασ ςτα 

ενδιαιτιματα τουσ που να επθρεάηουν τθ διατιρθςθ ι τθν αποκατάςταςθ του βακμοφ. 

Επιπλζον, θ άμεςθ απϊλεια ενδιαιτιματοσ για τα είδθ (ζκταςθ) είναι ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ αμελθτζα ι πολφ χαμθλι ωσ χαμθλι, είτε ωσ προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ του 

δυνθτικοφ ενδιαιτιματοσ των ειδϊν ςτθν ΕΗΔ (για όλουσ τουσ Ψ.Σ με τουσ οποίουσ 

δφναται να ςυνδζεται το είδοσ) είτε ωσ προσ τον εκάςτοτε ςτόχο διατιρθςθσ ι ΕΨΑ (για 

τα είδθ του Υαραρτιματοσ ΛΛ για τα οποία ζχει οριςτεί), οπότε οι αναμενόμενεσ 

επιπτϊςεισ κα είναι χαμθλζσ για τα είδθ Myotis blythii & Myotis emarginatus και 

αμελθτζεσ για όλα τα υπόλοιπα είδθ. 

Χε ςχζςθ με τθν άμεςθ κνθςιμότθτα χειροπτζρων κατά τθν λειτουργία των ΑΧΥΘΕ 

προτείνονται (βλ. ενότθτα 5.1 τθσ ΕΣΑ) μζτρα αντιμετϊπιςθσ για περιοχζσ 

ςυγκεκριμζνων ΑΧΥΘΕ (του υπό μελζτθ ζργου -  8 ΑΧΥΘΕ) που καταγράφθκε θ 

υψθλότερθ δραςτθριότθτα ειδϊν ςυνολικά και ιδιαίτερα ειδϊν που εκτιμϊνται χαμθλισ 

προσ μζτριασ επίδραςθσ επιπτϊςεισ. Χυνεπϊσ, εκτιμάται ότι το υπό εξζταςθ ζργο μζςω 

των μζτρων αντιμετϊπιςθσ που κα λθφκοφν δεν κα ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτισ όποιεσ 

ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ (οι οποίεσ δφναται να είναι αξιόλογεσ ςε επίπεδο ΕΗΔ για το 

ςφνολο των αδειοδοτθμζνων ζργων και χριηουν παρακολοφκθςθσ ι/ και αντίςτοιχων 

μζτρων αντιμετϊπιςθσ). 

Σι επιπτϊςεισ από τθ μείωςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ των ενδιαιτθμάτων και τον 

κατακερματιςμό (κυρίωσ λόγω τθσ νζασ οδοποιίασ) επίςθσ δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ 

(βλ. και ενότθτα 4.3.3 τθσ ΕΣΑ).  

Συνολικά, ςε ότι αφορά ςτθν παραπάνω αξιολόγθςθ για τισ ςυνεργιςτικζσ & 

ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ αλλά και τθν αξιολόγθςθ των υπό μελζτθ ΑΣΡΘΕ:  

Α) εκτιμάται ότι εφόςον λθφκοφν υπόψθ οι όροι που προτείνονται (για νυχτερίδεσ), 

δεν κα υπάρχει από τουσ 8 ΑΣΡΘΕ επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι (και θ «ςυνειςφορά» ςτισ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ κα 

περιοριςτεί ςθμαντικά). Ραρόμοια μζτρα και όροι όμωσ, κα πρζπει να τεκοφν και για 

τουσ άλλουσ αδειοδοτθμζνουσ ΑΣΡΘΕ ςτθν περιοχι μελζτθσ, ζτςι ϊςτε να 

περιοριςτοφν οι ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ ςυνολικά.  
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Β) Σε ότι αφορά ςτα υπόλοιπα είδθ πανίδασ και τουσ τφπουσ οικοτόπων, με βάςθ και 

τθν εκτιμϊμενθ ςθμαντικότθτα των επιπτϊςεων δεν απαιτοφνται περαιτζρω μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ (πζρα από τα μζτρα καλισ πρακτικισ κατά τθ φάςθ καταςκευισ). 

Πμωσ, αυτι θ ζςτω αμελθτζα ι χαμθλι ςωρευτικι επίδραςθ των αδειοδοτθμζνων 

ΑΣΡΘΕ ςτθ ΕΗΔ κα πρζπει να λθφκεί μελλοντικά υπόψθ ωσ παράμετροσ κατά το 

ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ (πχ. ςτο πλαίςιο τθσ 

εκπόνθςθσ Σχεδίου Διαχείριςθσ για τθν προςτατευόμενθ περιοχι). 

8.3 Ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

8.3.1 Χριςεισ γθσ 

Αξιολογϊντασ τισ επιπτϊςεισ των προτεινόμενων τροποποιιςεων ςτθν φάςθ 

καταςκευισ δεν προκφπτουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ για τισ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ. Χε 

οριςμζνεσ δε περιπτϊςεισ, όπωσ λ.χ ςτισ κζςεισ εγκατάςταςθσ των Α/Γ, οι χριςεισ γθσ 

είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνεσ εξαιτίασ του ορεινοφ αναγλφφου που δεν προςφζρεται 

για οποιαδιποτε άλλθ αξιοποίθςθ.  

Από το ςφνολο των προτεινόμενων τροποποιιςεων εκείνεσ που ςχετίηονται με 

μεγαλφτερου εφρουσ μεταβολι ςυγκεκριμζνων χριςεων γθσ είναι οι εργαςίεσ οδοποιίασ 

(βλ. οδοποιία πρόςβαςθσ, εςωτερικι οδοποιία, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτου πυλϊνεσ τθσ 

ΓΩΨ, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ των μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν). Χτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ οι όποιεσ επιπτϊςεισ ςτισ χριςεισ γθσ κα είναι άμεςεσ, αλλά όχι 

ςθμαντικζσ. Χτακμιηόμενεσ δε με τισ ωφζλειεσ, και ςε τοπικό αλλά και ςε υπερτοπικό 

επίπεδο (αναπτυξιακζσ και ακόμα περιςςότερο περιβαλλοντικζσ) είναι εντόσ αποδεκτϊν 

ορίων.  

Θ φάςθ λειτουργίασ δεν ςχετίηεται με επιπτϊςεισ ι/ και αλλαγζσ ςτισ χριςεισ γθσ. Ωσ εκ 

τοφτου, δεν γίνεται περαιτζρω αξιολόγθςθ και παράκεςθ ςτοιχείων.  

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο προκφπτει ζνασ μικρόσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ 

που οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ οδοποιίασ και κατ’ επζκταςθ 

ςτισ παρεμβάςεισ επί των χριςεων γθσ. Αυτό ιταν αναπόφευκτο, αφοφ όπωσ 

αναφζρκθκε λόγω των νεότερων ςτοιχείων και δεδομζνων που ζγιναν γνωςτά ςτον 

Φορζα του Ζργου (βλ. ΑΔΠΘΕ, Σίκο καταςκευισ των ανεμογεννθτριϊν, κ.ά) ζπρεπε να 

υπάρξει θ απαιτοφμενθ τροποποίθςθ/ προςαρμογι του ζργου. 

Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα  ι λειτουργοφν. 

Από τθν ωσ άνω αξιολόγθςθ ςυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο. Ψα ςυμπεράςματα τθσ 
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αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων τροποποιιςεων ςτισ χριςεισ γθσ 

ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα. 

Χριςεισ γθσ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
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Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
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αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.3.2 Δομθμζνο Περιβάλλον 

Χτισ εγγφσ ηϊνεσ των επιμζρουσ ζργων που τροποποιοφνται δεν υφίςτανται ςτοιχεία 

δομθμζνου περιβάλλοντοσ (πλθν τθσ υπόγειασ όδευςθσ τθσ ΓΩΨ ςτθν Αττικι). Ωσ εκ 

τοφτου, ςτθν φάςθ καταςκευισ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ από τισ προτεινόμενεσ 

τροποποιιςεισ ςτο δομθμζνο περιβάλλον τθσ περιοχισ. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί 

εδϊ ότι, ςφμφωνα με τθν εξζταςθ των κριτθρίων τθσ ΞΩΑ 49828/2008 (ΦΕΞ 2464/ Β/ 

03.12.2008) «Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου 

ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ» πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ από 

τουσ οικιςμοφσ. Επιπρόςκετα διαςφαλίηεται και θ απαίτθςθ για ελάχιςτο επίπεδο 

κορφβου ςτα όρια των ανωτζρω οικιςτικϊν δραςτθριοτιτων μικρότερο των 45 db (βλ. 

επιςυναπτόμενθ μελζτθ ιςοκορυβικϊν καμπυλϊν ςτο Υαράρτθμα VI τθσ παροφςασ 

Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ). 

Θ φάςθ λειτουργίασ δεν ςυνδζεται με επιπτϊςεισ ςτο δομθμζνο περιβάλλον τθσ 

περιοχισ. Υικανότθτεσ διάςπαςθσ του δομθμζνου χϊρου δεν υφίςτανται κατά τθ φάςθ 

αυτι. 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει ουςιαςτικι διαφοροποίθςθ.  

Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν. 

http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
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Από τθν ωσ άνω αξιολόγθςθ ςυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτο δομθμζνο περιβάλλον ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Δομθμζνο περιβάλλον 
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Υπάρχουν άμεςεσ ι 
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αξιολογικθκαν ςτο 
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αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
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επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.3.3 Ιςτορικό και πολιτιςτικό περιβάλλον 

Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν κα δθμιουργιςουν επιπτϊςεισ ςτο πολιτιςτικό και 

ιςτορικό περιβάλλον διότι δεν υφίςτανται ανάλογα ςτοιχεία ςτθν άμεςθ ηϊνθ τουσ. Σφτε 

αναμζνεται να επθρεάςουν τα πολιτιςτικά και ιςτορικά ςτοιχεία τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν γίνεται ςε χϊρουσ και ςθμεία που δεν εντοπίηονται 

ορατά ιςτορικά/πολιτιςτικά ςτοιχεία. Χυνεπϊσ δεν γίνεται λόγοσ για επιπτϊςεισ επί του 

ιςτορικοφ/ πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί εδϊ ότι, ςφμφωνα με τθν εξζταςθ των κριτθρίων τθσ ΞΩΑ 

49828/2008 (ΦΕΞ 2464/ Β/ 03.12.2008) «Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθσ 

ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ» πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ 

αποςτάςεισ από περιοχζσ και ςτοιχεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ψο ςφνολο δθλαδι 

των ΑΧΥΘΕ απζχει απόςταςθ τουλάχιςτον 500 μ. από τουσ εν λόγω αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ και τα πολιτιςτικά μνθμεία, όπωσ εξάλλου ορίηει θ ΞΩΑ 49828/2008 (ΦΕΞ 2464 

Β’). 

Θ φάςθ λειτουργίασ δεν ςυνδζεται με επιπτϊςεισ ςτο ιςτορικό/ πολιτιςτικό περιβάλλον 

τθσ περιοχισ. 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει κανζνασ βακμόσ διαφοροποίθςθσ. 

Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
http://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
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προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν. 

Από τθν ωσ άνω αξιολόγθςθ ςυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και 

αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτο ιςτορικό/ πολιτιςτικό περιβάλλον ςυνοψίηονται ςτον επόμενο 

πίνακα.  

Ιςτορικό και πολιτιςτικό περιβάλλον 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
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αδειοδοτθμζνο ζργο 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.3.4 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον – Σεχνικζσ υποδομζσ 

Υλθκυςμόσ: Δεν αναμζνεται οποιαδιποτε μεταβολι του ανκρϊπινου πλθκυςμοφ τθσ 

περιοχισ λόγω των προτεινόμενων τροποποιιςεων. Θ παροφςα εκτίμθςθ/ αξιολόγθςθ 

ιςχφει και για τθν φάςθ καταςκευισ και για τθν φάςθ λειτουργίασ.  

Υαραγωγικοί τομείσ: Δεν αναμζνεται καμία επίπτωςθ ςτισ ανκρωπογενείσ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ του πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ τομζα. Ψο ςφνολο των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν κα επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ι αλλαγζσ άξιεσ 

λόγου ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ τθσ περιοχισ. Θ εκτίμθςθ/ αξιολόγθςθ αυτι ιςχφει 

και για τθν φάςθ καταςκευισ και για τθν φάςθ λειτουργίασ.  

Ξατοικία: Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ, αλλά και το ςφνολο τθσ Επζνδυςθσ, κα 

απαιτιςουν ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό ατόμων για τθν καταςκευι και λειτουργία. Ψο 

προςωπικό αυτό, ωςτόςο, δεν αναμζνεται να μεταβάλλει τισ παροφςεσ ςυνκικεσ 

κατοικίασ.  

Πεταφορζσ/κυκλοφορία: Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν κα προκαλζςουν 

ςθμαντικι επιβάρυνςθ των μεταφορϊν ι ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κυκλοφορία των 

οχθμάτων. Πια μικρι αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι κα υπάρξει μόνο κατά τθν 

περίοδο εκτζλεςθσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν. Ξατά τθ φάςθ λειτουργίασ, θ 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
203 

κυκλοφορία οχθμάτων κα είναι ελάχιςτθ, κακϊσ ο χϊροσ κα είναι επιςκζψιμοσ από ζναν 

μικρό αρικμό τεχνικϊν.  

Ενζργεια: Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ αποκλείουν τθν οποιαδιποτε χριςθ 

ςθμαντικϊν ποςοτιτων καυςίμου ι ενζργειασ. 

Ξοινι ωφζλεια: Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν απαιτοφν αλλαγζσ ςε επιχειριςεισ 

κοινισ ωφελείασ. Δεν κα ςυντελζςου, επίςθσ, ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τομείσ κοινισ 

ωφζλειασ, όπωσ ςυςτιματα επικοινωνιϊν, φδρευςθσ, υπόνομουσ ι ςθπτικοφσ βόκρουσ, 

αποχζτευςθ βρόχινου νεροφ, ςτερεά απόβλθτα και διάκεςθ αυτϊν. Θ όποια μεταβολι 

δθμιουργθκεί είναι κετικι, αφοφ μζςω των προτεινόμενων τροποποιιςεων, αλλά και 

τθσ καταςκευισ ςυνολικά τθσ Επζνδυςθσ, κα αναβακμιςτοφν τα υφιςτάμενα ζργα 

θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ τθσ Ριςου Εφβοιασ με τθν θπειρωτικι χϊρα τθσ Ελλάδασ. 

Ανκρϊπινθ υγεία: Θ ανκρϊπινθ υγεία δεν επθρεάηεται ςε καμία περίπτωςθ από τισ 

προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ. Χτθν φάςθ καταςκευισ κα τθρθκοφν όλοι οι απαραίτθτοι 

κανονιςμοί προςταςίασ του προςωπικοφ από εργατικά ατυχιματα. 

Αναψυχι: Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν κα επιφζρουν επιπτϊςεισ ςτθν αναψυχι. 

Αξίηει βζβαια να αναφερκεί πωσ με το πζρασ καταςκευισ τθσ Επζνδυςθσ και τθν ζναρξθ 

τθσ λειτουργίασ τθσ μπορεί να αναδειχτεί θ προςφορά τθσ αιολικισ ενζργειασ για τθν 

προςταςία τθσ φφςθσ και τθν οικοανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Αυτι θ ανάδειξθ 

μπορεί να προςφζρει ζνα κζλγθτρο ςε επιςκζπτεσ που κα ικελαν να μάκουν για τθν 

αιολικι ενζργεια και τθν προςταςία τθσ φφςθσ μζςα από ενδεχόμενεσ πινακίδεσ 

ενθμζρωςθσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςε ςυνεννόθςθ πάντα με τισ τοπικζσ/αρμόδιεσ αρχζσ.  

Ψεχνικζσ υποδομζσ: Ξαμία από τισ υφιςτάμενεσ τεχνικζσ υποδομζσ των τομζων τθσ 

τθλεπικοινωνίασ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ λυμάτων-ομβρίων και αποκομιδισ-διάκεςθσ 

απορριμμάτων δεν αναμζνεται να επθρεαςτεί από τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ. 

√ Συμπεράςματα αξιολόγθςθσ/ εκτίμθςθσ 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει κανζνασ βακμόσ διαφοροποίθςθσ. 

Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν. Σι όποιεσ ακροιςτικζσ/ 

ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ εντοπίηονται εκτιμϊνται ωσ κετικζσ. Οεπτομζρειεσ 

παρουςιάηονται ςτθν επόμενθ ςελίδα (βλ. Κετικζσ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ). 

Χυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνο ζργο.  
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Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ 

ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον / Τεχνικζσ υποδομζσ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 
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τροποποίθςθ του 
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περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

√ Θετικζσ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ 

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί εδϊ πωσ για το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

εντοπίηονται και κετικζσ ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ, που ςυνοψίηονται ςτα εξισ:  

 Κα προκφψουν ςθμαντικζσ κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν απαςχόλθςθ κατά τθ φάςθ τθσ 

καταςκευισ. Ψα αναγκαία καταςκευαςτικά ζργα κα βαςιςτοφν ςε ςθμαντικό βακμό 

ςε τοπικό προςωπικό, ενϊ κα υπάρξει και ςθμαντικι άμεςθ ειςροι κεφαλαίου ςτθν 

περιοχι. 

 Κα υπάρξει άμεςθ και ζμμεςθ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε μόνιμθ βάςθ με 

εργαηόμενουσ, που κα αντλθκοφν κυρίωσ από τθν τοπικι αγορά εργαςίασ.  

Σ ΣΨΑ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ των ζργων ΑΥΕ κα ζχει άμεςο ζςοδο από τθ 

λειτουργία των ΑΧΥΘΕ, με τθν είςπραξθ ποςοςτοφ επί των εςόδων. Υρόκειται για ζνα 

ςθμαντικό χρθματικό ποςό, που κα ςυμβάλλει ςαφϊσ ςτθ βελτίωςθ των τοπικϊν 

δθμοςιονομικϊν δεδομζνων, και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ χρθματοδότθςθ 

ζργων και παρεμβάςεων που κα αναβακμίηουν και το επίπεδο ανάπτυξθσ και 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ, και τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων. Κα υπάρξουν 

δθλ. ςοβαρότατα αντιςτακμιςτικά οφζλθ από τθν αξιοποίθςθ του αιολικοφ δυναμικοφ 

τθσ περιοχισ. 

Υλζον, και ςφμφωνα με το άρκρο 7 «Ειδικό τζλοσ και παροχι κινιτρων ςτουσ οικιακοφσ 

καταναλωτζσ περιοχϊν όπου εγκακίςτανται ζργα ΑΥΕ» του πρόςφατου νόμου για τθν 

επιτάχυνςθ των ζργων ΑΥΕ (Ρ.3851/2010), άμεςα οφζλθ κα ζχουν και οι οικιακοί 

καταναλωτζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του δθμοτικοφ διαμερίςματοσ ςτο οποίο 

πρόκειται να εγκαταςτακοφν οι ςτακμοί ΑΥΕ. Χτο άρκρο αυτό αναφζρεται 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
205 

χαρακτθριςτικά: «… Ποςό μζχρι ποςοςτοφ 1% επί τθσ προ Φ.Π.Α., τιμισ πϊλθςθσ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από Α.Π.Ε. αποδίδεται ςτουσ κατόχουσ άδειασ προμικειασ που 

προμθκεφουν θλεκτρικι ενζργεια ςτουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ του Ο.Σ.Α. πρϊτου 

βακμοφ ςτον οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι οι ςτακμοί Α.Π.Ε., με ςκοπό να πιςτωκοφν ζωσ 

και κατά το ςυνολικό αυτό ποςό οι λογαριαςμοί κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των 

οικιακϊν καταναλωτϊν. Δικαιοφχοι τθσ πίςτωςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου είναι κατά 

προτεραιότθτα οι οικιακοί καταναλωτζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του δθμοτικοφ ι 

του κοινοτικοφ διαμερίςματοσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι οι ςτακμοί Α.Π.Ε. και ςτθ 

ςυνζχεια οι οικιακοί καταναλωτζσ των λοιπϊν δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν διαμεριςμάτων. Θ 

πίςτωςθ διενεργείται ςτον εκκακαριςτικό λογαριαςμό του κάκε δικαιοφχου, αναλογικά 

προσ τθν ενζργεια που κατανάλωςε, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνολικά δεν 

δθμιουργείται υπζρβαςθ του ανωτζρω ποςοφ….». 

Ψζλοσ, θ ςυνειςφορά του ζργου κα πρζπει να τονιςτεί ότι δεν περιορίηεται μόνο ςε 

τοπικι ι περιφερειακι κλίμακα, αλλά αντίκετα τα οφζλθ του επεκτείνονται και ςε 

εκνικό επίπεδο. Ζργα παρόμοιασ φφςεωσ που υλοποιοφνται από τθ χϊρα μασ 

ςυμβάλλουν αναμφιςβιτθτα ςτθ δθμιουργίασ ενόσ προφίλ μιασ χϊρασ που κζτει 

περιβαλλοντικζσ και ενεργειακζσ προτεραιότθτεσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ. 

8.3.5 Ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν ςυνδζονται με επιπτϊςεισ επί του ατμοςφαιρικοφ 

περιβάλλοντοσ. Σι όποιεσ επιπτϊςεισ κα είναι μικρισ κλίμακασ και εντοπίηονται μόνο 

ςτθ φάςθ καταςκευισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ τεχνικζσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν. 

Υεριοδικά, αφξθςθ ςτθ ςκόνθ και ςτα αιωροφμενα ςωματίδια κατά τθ φάςθ τθσ 

καταςκευισ κα είναι υπαρκτι, όμωσ εξαιτίασ των ανζμων που πνζουν ςτθν περιοχι και 

τθσ απόςταςθσ από τουσ οικιςμοφσ δεν κα είναι μεγάλθ και δεν κα δθμιουργιςει 

προβλιματα. Σι επιπτϊςεισ, δθλαδι, των προτεινόμενων τροποποιιςεων ςτα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ κα είναι περιςταςιακζσ και πλιρωσ 

αντιςτρεπτζσ με το πζρασ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν. 

Δεν κα δθμιουργθκοφν εκπομπζσ καπνοφ, αερολυμάτων και τοξικϊν αερίων οφτε κατά 

τθ φάςθ καταςκευισ, οφτε κατά τθ φάςθ λειτουργίασ.  

Σι προτεινόμενεσ επίςθσ τροποποιιςεισ αυτζσ κακ’ αυτζσ δεν ςχετίηονται με εκπομπζσ 

ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα. Χε αντίκεςθ μάλιςτα, θ ολοκλιρωςι τουσ και κατ’ επζκταςθ θ 

ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Επζνδυςθσ ςυνολικά κα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν 

ρφπων λόγω υποκατάςταςθσ μζρουσ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ςυμβατικζσ μορφζσ (με αιολικι που είναι μία ιπια και κακαρι μορφι ενζργειασ).  

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει βακμόσ διαφοροποίθςθσ.  
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Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν. Σι όποιεσ ακροιςτικζσ/ 

ςυνεργιςτικζσ επιπτϊςεισ εντοπίηονται εκτιμϊνται ωσ κετικζσ, αφοφ θ λειτουργία 

ςυνολικά των ζργων ΑΥΕ ςτθν περιοχι δφναται να ςυνειςφζρει ςτθν μείωςθ τθσ χριςθσ 

των ορυκτϊν καυςίμων και ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων παγκόςμιασ κλίμακασ, 

όπωσ είναι το φαινόμενο του κερμοκθπίου και θ κλιματικι αλλαγι. 

Χυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνο ζργο.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτο ατμοςφαιρικό περιβάλλον ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  

Ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 
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μεταβολι των 
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επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.3.6 Ακουςτικό περιβάλλον, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ 

Ακουςτικό περιβάλλον: Χτθ φάςθ καταςκευισ των προτεινόμενων τροποποιιςεων 

αναμζνεται αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου από τα ζργα που κα εκτελεςτοφν. Θ 

αφξθςθ αυτι εντοπίηεται ςτισ ηϊνεσ που κα εκτελεςτοφν οι αναγκαίεσ 

τεχνικζσ/καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ (π.χ πλατείεσ ανζγερςθσ ανεμογεννθτριϊν, διάνοιξθ/ 

βελτίωςθ οδοποιίασ, ςφνδεςθ με το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, κ.λπ.). Πε το πζρασ 

των εργαςιϊν ο παραγόμενοσ κόρυβοσ κα ςταματιςει. 

Για τθν φάςθ λειτουργίασ ζχει ςυνταχκεί ςχετικι μελζτθ ιςοκορυβικϊν καμπυλϊν που 

επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα VI τθσ παροφςασ Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ. 

Δονιςεισ: Χθμαντικζσ δονιςεισ δεν αναμζνονται ςτθν περιοχι από τισ προτεινόμενεσ 

τροποποιιςεισ. Θ εκτίμθςθ αυτι ιςχφει και για τισ δφο φάςεισ: καταςκευι και 

λειτουργία. Ψυχόν δε δονιςεισ που δφναται να προκφψουν κατά τθν φάςθ καταςκευισ 
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και εκτζλεςτθσ των τεχνικϊν εργαςιϊν κα είναι ςθμειακά εντοπιςμζνεσ και ςφντομθσ 

χρονικισ διάρκειασ.  

Ακτινοβολίεσ: Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν ςυνδζονται με ςθμαντικι εκπομπι 

ακτινοβολιϊν. Για τα ηθτιματα, ωςτόςο, τθσ ακτινοβολίασ ο Φορζασ του Ζργου προζβθ 

ςτθν ανάκεςθ εκπόνθςθσ ςχετικισ μελζτθσ (βλ. Πελζτθ Θλεκτρομαγνθτικϊν 

Υεριβαλλοντολογικϊν Επιδράςεων ςτο Υαράρτθμα VII τθσ παροφςασ Πελζτθσ 

Υεριβάλλοντοσ). Θ μελζτθ αυτι εςτιάηει ςτισ επίγειεσ-υπόγειεσ και υποκαλάςςιεσ 

γραμμζσ μεταφοράσ, ςτουσ υποςτακμοφσ-μεταςχθματιςτζσ 30/150 kV και ςτα πθνία 

αντιςτάκμιςθσ. 

Ωπενκυμίηεται ότι για τα ηθτιματα τθσ ακτινοβολίασ ο Φορζασ του Ζργου είχε λάβει 

ςυγκεκριμζνα προλθπτικά μζτρα από το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ τθσ Επζνδυςθσ. Ψα 

μζτρα αυτά ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

α) υπογειοποίθςθ του δικτφου μζςθσ τάςθσ, 

β) χωροκζτθςθ των Ω/Χ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςε κζςεισ απομακρυςμζνεσ 

ςθμαντικά από οικιςμοφσ και κατοίκουσ, 

γ) χάραξθ του εναζριου δικτφου υψθλισ τάςθσ ςτθν Εφβοια ςε τμιματα απομακρυςμζνα 

ςθμαντικά από οικιςμοφσ και κατοίκουσ, 

δ) υπογειοποίθςθ του δικτφου υψθλισ τάςθσ ςτθν Αττικι, 

ε) χάραξθ του εναζριου και υπογείου δικτφου υψθλισ τάςθσ (για το υποβρφχιο δεν 

τίκεται κζμα) ςε τμιματα ςτα οποία δεν εντοπίηονται ειδικζσ ευαίςκθτεσ χριςεισ και 

κτίρια ευαίςκθτων χριςεων (π.χ ςχολεία, νοςοκομεία, γθροκομεία). 

√ Συμπεράςματα αξιολόγθςθσ/ εκτίμθςθσ 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει κανζνασ βακμόσ διαφοροποίθςθσ.  

Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν. 

Χυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνο ζργο.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτο ακουςτικό περιβάλλον, ςτισ δονιςεισ και ςτισ ακτινοβολίεσ 

ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα.  
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Ακουςτικό περιβάλλον, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

8.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςε επιφανειακοφσ ι υπόγειουσ υδατικοφσ 

πόρουσ από τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ. Ειδικά για τα ζργα οδοποιίασ 

προβλζπονται μικρά τεχνικά όπου προκφπτουν διαςταυρϊςεισ με ρζματα. 

Πεταβολζσ ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι κατάςταςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων 

υδατικϊν πόρων δεν προβλζπονται επουδενί. Σι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ δεν κα 

εμποδίςουν τθν ελεφκερθ κίνθςθ των νερϊν τθσ περιοχισ, οφτε και κα μειϊςουν τθν 

ποςότθτά τουσ. Ψα παράκτια φδατα τθσ περιοχισ,επίςθσ, δεν επθρεάηονται. 

Χτθ φάςθ καταςκευισ κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν προςταςία των 

επιφανειακϊν υδάτων, π.χ θ προςωρινι διάκεςθ των υλικϊν δεν κα γίνεται ςε τυχόν 

επιφανειακοφσ υδατικοφσ πόρουσ, τα υλικά κα αφινονται ςε χϊρουσ απομακρυςμζνουσ 

από τυχόν επιφανειακοφσ υδάτινουσ πόρουσ οφτωσ ϊςτε να αποκλειςτεί πικανότθτα να 

παραςυρκοφν από βροχζσ και να υποβακμιςτεί θ ποιότθτά τουσ, κ.λπ. 

Χτθν φάςθ λειτουργίασ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτα φδατα (επιφανειακά και 

υπόγεια). 

Χε ςφγκριςθ με τισ επιπτϊςεισ που είχαν παρουςιαςκεί και αξιολογθκεί ςτο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο ζργο δεν προκφπτει κανζνασ βακμόσ διαφοροποίθςθσ. 

Υικανότθτα ςθμαντικισ ακροιςτικισ/ ςυνεργιςτικισ δράςθσ δεν διαφαίνεται από το 

προτεινόμενο τροποποιθμζνο ζργο και εκείνου που αδειοδοτικθκε περιβαλλοντικά, 

οφτε με άλλα ζργα που είναι αδειοδοτθμζνα ι λειτουργοφν, με τθν προχπόκεςθ ότι κα 

τθρθκοφν τα αναγκαία μζτρα προςταςίασ ι/και προλθπτικά μζτρα που ζχουν τεκεί ι κα 

τεκοφν ςε μελλοντικζσ τροποποιιςεισ από τθν περιβαλλοντικά Αδειοδοτοφςα Αρχι και 

τισ Γνωμοδοτοφςεσ Ωπθρεςίεσ. 
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Χυνολικά προκφπτει ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι μεταβολι των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με αυτζσ που εξετάςτθκαν και αξιολογικθκαν ςτο περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνο ζργο.  

Ψα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων ςτουσ επιφανειακοφσ και υπόγειουσ υδατικοφσ πόρουσ ςυνοψίηονται 

ςτον επόμενο πίνακα.  

Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 
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αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
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9. ΜΕΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

Χτο παρόν κεφάλαιο αναφζρονται τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων 

επιπτϊςεων ςτθν περίπτωςθ που ςτα αναφερόμενα ςτο Ξεφάλαιο «Εκτίμθςθ και 

αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων» θ εκτίμθςθ/ αξιολόγθςθ που 

πραγματοποιικθκε καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα «των ενδεχόμενων ςθμαντικϊν 

επιπτϊςεων».  

Χτθν περίπτωςθ αυτι περιγράφονται τυχόν προτάςεισ, όροι, μζτρα και περιοριςμοί για 

τθν αντιμετϊπιςθ των ενδεχόμενων ςθμαντικϊν επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τθν 

αιτοφμενθ τροποποίθςθ (με τεκμθριωμζνθ αξιολόγθςθ τουσ ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ). 

Τςον αφορά πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ορνικοπανίδασ διατθρείται ωσ ζχει χωρίσ 

να υπάρχει αίτθμα για τροποποίθςι του. 

Ειδικότερα: 

9.1 Μθ βιοτικά χαρακτθριςτικά 

9.1.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

Δεν προτείνονται ειδικότερα μζτρα για τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ 

Επιπρόςκετα μζτρα 

Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ/ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ι άξιεσ λόγου 

επιπτϊςεισ για το κλίμα και βιοκλίμα τθσ περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν προτείνονται 

επιπρόςκετα μζτρα προςταςίασ. 

9.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Μετά το πζρασ καταςκευισ των ΑΠΘΕ και των ςυνοδϊν ζργων, κα 

απομακρυνκοφν οι πάςθσ φφςεωσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ. Θα γίνει 
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διαμόρφωςθ του χϊρου και επαναφορά του ςτθν προτζρα κατάςταςθ, όπου 

αυτό είναι δυνατό, με φυτεφςεισ». 

 «Θ καταςκευι των κτιρίων ελζγχου και των υποςτακμϊν κα γίνει με τζτοια υλικά 

και με τζτοιο τρόπο, ϊςτε αυτό να εντάςςεται αρμονικά ςτο φυςικό περιβάλλον 

τθσ περιοχισ». 

 «Σο περιβάλλον που κα αλλοιωκεί από τθν όλθ επζμβαςθ πρζπει να 

αποκαταςτακεί και προσ τοφτο επιβάλλεται να ςυνταχκεί ειδικι δαςοτεχνικι 

μελζτθ πριν από τισ εργαςίεσ αποκατάςταςισ του». 

 «Πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου κα υποβλθκεί για ζκκριςθ ςτο 

αρμόδιο Δαςαρχείο Ειδικι Δαςοτεχνικι προμελζτθ όπωσ προβλζπεται από τθν με 

αρικμ. 15277/2012 Τ.Α. για τθν αποκατάςταςθ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ και τθ 

βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ του τοπίου από τθν καταςκευι του ζργου. Σα είδθ 

φυτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι αυτόχκονα και να μθν είναι ξζνα προσ 

τθ φυςικι φυτοκοινωνία τθσ περιοχισ. Οι φυτεφςεισ να ςυντθρθκοφν για τα 3 

πρϊτα χρόνια με ευκφνθ τθσ εταιρείασ». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Πε το πζρασ καταςκευισ των ζργων να απομακρυνκοφν οι εγκαταςτάςεισ 

παραςκευισ ςκυροδζματοσ και να επανζλκουν οι δφο χϊροι ςτθν προτζρα 

κατάςταςι τουσ. 

9.1.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Σα απαιτοφμενα για τθν καταςκευι του ζργου υλικά, να εξαςφαλιςκοφν από 

νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία τα οποία κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με 

τθν απαιτοφμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτοί τθροφνται επακριβϊσ». 

 «Οι εκςκαφζσ που κα γίνουν ςτισ κζςεισ διαμόρφωςθσ πλατειϊν, για τθν 

τοποκζτθςθ των Α/Γ ι για τθ διάνοιξθ των δρόμων προςπζλαςθσ, των τεχνικϊν 

ζργων οδοποιίασ και των λοιπϊν ςυνοδϊν ζργων, να τοποκετοφνται δίπλα ςτα 

ορφγματα και να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επαναπλιρωςι τουσ. Κατά τισ 

εκςκαφζσ και όταν το ζδαφοσ είναι κατάλλθλο να φυλάςςεται χωριςτά με ςκοπό 

τθν επαναχρθςιμοποίθςι του ςτισ φυτεφςεισ». 

 «Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αποκατάςταςθσ για τθν αποφυγι 

διαβρϊςεων των εδαφϊν». 

 «Να αποφευχκοφν οι ςοβαρζσ χωματουργικζσ εργαςίεσ κατά τθν περίοδο των 

ζντονων βροχοπτϊςεων». 
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 «Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι διαβρϊςεων των 

εδαφϊν. Σα πρανι που τυχόν δθμιουργθκοφν, να διαμορφωκοφν κατάλλθλα 

(π.χ. δθμιουργία βακμίδων ςε μεγάλα πρανι), ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται οι 

κίνδυνοι κατολιςκιςεων και διαβρϊςεων και να διευκολυνκεί θ αποκατάςταςθ 

τθσ βλάςτθςθσ». 

 «Απαγορεφεται ζςτω και προςωρινά θ εναπόκεςθ υλικϊν ςε προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ, ποταμοφσ, ρζματα, χείμαρρουσ, αρδευτικζσ τάφρουσ, κακϊσ και ςε 

δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ». 

 «Σα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν να τοποκετθκοφν ςε κζςεισ που να μθν 

εμποδίηουν τθν ομαλι ροι των επιφανειακϊν υδάτων, θ δε διαμόρφωςι τουσ κα 

γίνει με τζτοιο τρόπο που να εναρμονίηεται με το περιβάλλον τθσ περιοχισ». 

 «Να μθ γίνει εναπόκεςθ προϊόντων εκςκαφισ ςε ρζματα και χείμαρρουσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ ροισ των υδάτων τουσ, ςε δαςικοφ χαρακτιρα 

εκτάςεισ εκτόσ τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ του ζργου κακϊσ και ςε προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ. ε περίπτωςθ που τα πλεονάηοντα προϊόντα πρόκειται να αποτεκοφν 

ςε αργοφντα λατομεία ι δανειοκαλάμουσ εντόσ ζκταςθσ δαςικοφ χαρακτιρα, 

απαιτείται εγκεκριμζνθ αρμοδίωσ ειδικι Μελζτθ Περιβαλλοντικισ 

Αποκατάςταςθσ τθν οποία κα υποβάλλει ο φορζασ καταςκευισ του ζργου. Θ 

μελζτθ εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ του αρμόδιου Δαςάρχθ, κατά τα 

προβλεπόμενα από τθν παράγραφο 4 του αρκρ. 7 του Ν.4014/2011». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Ρα λθφκοφν όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία του εδάφουσ ειδικά από 

τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για τθν οδοποιία (βλ. 

οδοποιία πρόςβαςθσ, εςωτερικι οδοποιία, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ 

τθσ ΓΩΨ, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ). 

 Σι εργαςίεσ εκςκαφϊν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ τθσ Επζνδυςθσ να γίνονται 

με τον θπιότερο κατά το δυνατό τρόπο και κατά προτίμθςθ με ελαχιςτοποίθςθ 

τθσ χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν εφόςον τοφτο είναι εφικτό. 

 Υριν τθν απόκεςθ τυχόν πλεοναηόντων υλικϊν ςε πικανοφσ αποκεςιοκαλάμουσ 

τθσ περιοχισ, κα ελεγχκεί ο δαςικόσ χαρακτιρασ των εκτάςεων αυτϊν και 

εφόςον από τθν ΑΕΥΣ του ζργου επιτρζπεται θ απόκεςθ αυτι κα γίνει με τουσ 

όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθ Δαςικι 

Ρομοκεςία. 

 Χε περίπτωςθ ςθμαντικισ αςτοχίασ του ιςοηυγίου χωματιςμϊν, ι/ και εφόςον οι 

προτεινόμενοι χϊροι απόκεςθσ αποδειχκοφν ακατάλλθλοι, ι/και εφόςον 

ανακαλυφκοφν ι υποδειχκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εναλλακτικοί ι 

καταλλθλότεροι χϊροι κα πραγματοποιθκεί διάκεςθ ςε κατάλλθλα επιλεγμζνο/-

ουσ χϊρο/-ουσ και μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ που κα εξαςφαλιςτεί 

με τθν υποβολι και αξιολόγθςθ Ψεχνικισ Υεριβαλλοντικισ Πελζτθσ (ΨΕΥΕΠ) 

ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι (βλ. Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2).  
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9.2 Φυςικό Ρεριβάλλον 

9.2.1 Χλωρίδα, βλάςτθςθ, οικότοποι 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Για τισ πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ ι εγκαταςτάςεισ (του κυρίωσ και των ςυνοδϊν 

ζργων) εντόσ περιοχϊν δαςικοφ χαρακτιρα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει 

χορθγθκεί θ απαιτοφμενθ από το Ν. 998/79 ζγκριςθ επζμβαςθσ». 

 «Θ οποιαδιποτε φκορά δαςικισ και εν γζνει βλάςτθςθσ κατά τθν καταςκευι του 

ζργου να περιοριςτεί ςτθν ελάχιςτθ δυνατι. Θ υλοτομία ι εκρίηωςθ δαςικϊν 

κάμνων και δζνδρων και θ διάκεςθ των προϊόντων τθσ να γίνει ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ και τισ υποδείξεισ τθσ τοπικισ δαςικισ 

υπθρεςίασ (Δαςαρχείο Αλιβερίου)». 

 «Για το ςφνολο του ζργου και κατά τθ φάςθ καταςκευισ να γίνει οριοκζτθςθ των 

ηωνϊν κατάλθψθσ (Α/Γ, πυλϊνεσ, Γ.Μ., οδοποιίασ), ϊςτε οι όποιεσ εκςκαφζσ 

κεμελίων και τεχνικϊν ζργων που κα πραγματοποιθκοφν να περιοριςκοφν ςτισ 

απολφτωσ αναγκαίεσ και να αποφευχκοφν οι άςκοπεσ διανοίξεισ, εκχερςϊςεισ 

και αποψιλϊςεισ». 

 «Σο περιβάλλον που κα αλλοιωκεί από τθν όλθ επζμβαςθ πρζπει να 

αποκαταςτακεί και προσ τοφτο επιβάλλεται να ςυνταχκεί ειδικι δαςοτεχνικι 

μελζτθ πριν από τισ εργαςίεσ αποκατάςταςισ του». 

 «Θ αφαιροφμενθ φυτικι γθ να διαφυλαχκεί κατάλλθλα ζτςι ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτισ φυτοτεχνικζσ αποκαταςτάςεισ». 

 «Να γίνει αποκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ και του τοπίου των χϊρων επζμβαςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πρανϊν των διανοιχκζντων δρόμων. Σα είδθ φυτϊν 

που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι αυτόχκονα και να μθν είναι ξζνα προσ τθ 

φυςικι φυτοκοινωνία τθσ περιοχισ. Οι εργαςίεσ φφτευςθσ να αρχίηουν αμζςωσ 

ςε κάκε τμιμα ςτο οποίο ζχουν περατωκεί οι χωματουργικζσ εργαςίεσ και ζχουν 

διαμορφωκεί οι τελικζσ επιφάνειεσ. Ειδικότερα κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκοφν 

οι χωματουργικζσ επεμβάςεισ και να διατθρθκοφν ςθμαντικζσ επιφάνειεσ με 

φυτοκάλυψθ χαμθλοφ φψουσ ςτουσ χϊρουσ των Αιολικϊν Πάρκων». 

 «Απαγορεφεται ζςτω και προςωρινά θ εναπόκεςθ υλικϊν ςε προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ, ποταμοφσ, ρζματα, χείμαρρουσ, αρδευτικζσ τάφρουσ, κακϊσ και ςε 

δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ». 

 «Να λθφκοφν μζτρα αντιπυρικισ προςταςίασ τθσ βλάςτθςθσ, που βρίςκεται 

πλθςίον των ζργων που κα καταςκευαςκοφν. Θεωρείται αναγκαία θ τοποκζτθςθ 

από τθν εταιρεία πυροςβεςτικοφ κρουνοφ ςε κζςθ που κα υποδειχκεί από τθ 

Δαςικι Τπθρεςία, για τον εφοδιαςμό των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων ςε 
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περίπτωςθ πυρκαγιάσ». 

 «Πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου κα υποβλθκεί για ζκκριςθ ςτο 

αρμόδιο Δαςαρχείο Ειδικι Δαςοτεχνικι προμελζτθ όπωσ προβλζπεται από τθν με 

αρικμ. 15277/2012 Τ.Α. για τθν αποκατάςταςθ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ και τθ 

βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ του τοπίου από τθν καταςκευι του ζργου. Σα είδθ 

φυτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι αυτόχκονα και να μθν είναι ξζνα προσ 

τθ φυςικι φυτοκοινωνία τθσ περιοχισ. Οι φυτεφςεισ να ςυντθρθκοφν για τα 3 

πρϊτα χρόνια με ευκφνθ τθσ εταιρείασ». 

 «Θ οποιαδιποτε φκορά δαςικισ και εν γζνει βλάςτθςθσ κατά τθν καταςκευι του 

ζργου να περιοριςκεί ςτθν απολφτωσ αναγκαία ζκταςθ και οι επεμβάςεισ το 

τοπίο ςτισ απολφτων απαραίτθτεσ. Ο Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ εγκατάςταςθσ του 

ζργου να γίνει με κάκε δυνατι ςαφινεια και λεπτομζρεια οφτωσ ϊςτε να μθ 

κιγεί ςτο ελάχιςτο τόςο το ξυλϊδεσ κεφάλαιο όςο και θ παραγωγικότθτα και θ 

δυναμικι του δάςουσ. Θ υλοτομία ι εκρίηωςθ δαςικϊν κάμνων και δζντρων και θ 

διάκεςθ των προϊόντων τθσ να γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ 

νομοκεςίασ και τισ υποδείξεισ τθσ τοπικισ δαςικισ Τπθρεςίασ. Να λθφκοφν όλα 

τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι διαβρϊςεων των εδαφϊν». 

 «Να μθν γίνουν εργαςίεσ εντόσ οικοτόπων προτεραιότθτασ τθσ οδθγίασ 92/43 του 

δικτφου Natura 2000». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτα είδθ χλωρίδασ κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ, προτείνεται θ υιοκζτθςθ μζτρων καλισ πρακτικισ για τθν αποφυγι 

επιπτϊςεων, με τθν παρουςία ειδικοφ επιςτιμονα για τθ χλωρίδα. Σ εν λόγω 

ειδικόσ κα διαςφαλίηει ότι οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ εκτελοφνται ςφμφωνα 

με τθν τεχνικι περιγραφι του ζργου όςον αφορά τουσ όρουσ/ περιοριςμοφσ που 

ζχουν τεκεί για το φυςικό περιβάλλον. 

9.2.2 Πανίδα 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

Δεν προτείνονται ειδικότερα μζτρα για τθν πανίδα τθσ περιοχισ 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτα είδθ πανίδασ (νυχτερίδεσ και λοιπά 

είδθ χερςαίασ πανίδασ) κατά τθ φάςθ καταςκευισ, προτείνεται θ υιοκζτθςθ 

μζτρων καλισ πρακτικισ για τθν αποφυγι επιπτϊςεων, με τθν παρουςία ειδικοφ 

επιςτιμονα για τθ πανίδα. Σ εν λόγω ειδικόσ κα διαςφαλίηει ότι οι 

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ εκτελοφνται ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι του 
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ζργου όςον αφορά τουσ όρουσ/ περιοριςμοφσ που ζχουν τεκεί για το φυςικό 

περιβάλλον. Επίςθσ κα πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα τοπικισ μετατόπιςθσ 

ατόμων ςθμαντικϊν ειδϊν πανίδασ τα οποία βρίςκονται ςτθ ηϊνθ επζμβαςθσ 

του ζργου, αλλά και τον εντοπιςμό καταφυγίων νυχτερίδων (πχ. ςε δζνδρα) που 

δφναται να επθρεάηονται. Χε περίπτωςθ που βρεκεί κάποιο καταφφγιο κατά τθν 

φάςθ καταςκευισ κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να 

αποφευχκεί οποιαδιποτε όχλθςθ. 

 Ξατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου (και ςυγκεκριμζνα για τθν περίοδο Πάρτιοσ 

ωσ Σκτϊβριοσ) οι εργαςίεσ να γίνονται, όπου είναι δυνατόν, πριν τθν δφςθ και 

μετά τθν ανατολι του θλίου, ϊςτε να μθν επθρεάηονται τα χειρόπτερα από τον 

κόρυβο, τισ δονιςεισ, το φωσ και άλλεσ ςχετικζσ οχλιςεισ. 

 Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτα χειρόπτερα, κα πρζπει να 

κακοριςτεί θ ταχφτθτα του ανζμου όπου οι ανεμογεννιτριεσ ξεκινοφν τθν ενεργι 

λειτουργία τουσ (cut-in wind speed) ςτα 3,5 m/sec όταν θ κερμοκραςία είναι 

μεγαλφτερθ από 10 οC, από τθν δφςθ του θλίου ζωσ και τθν ανατολι ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: i) ςτον ΑΧΥΘΕ Ανατολι τουσ μινεσ Απρίλθ, Πάθ και Λοφνθ ςτισ Α/Γ 

1, 2, 3, 6 & 7, ii) ςτον ΑΧΥΘΕ Ξακάρα του μινεσ Πάθ και Αφγουςτο ςτισ Α/Γ 3, 4, 

5, 6, 7, &, 8,και iii) ςτον ΑΧΥΘΕ Ξεραςιά τουσ μινεσ Απρίλθ και Πάθ ςτισ Α/Γ 4, 5, 

9, 10 & 11. Ψο μζτρο αυτό μπορεί να εφαρμοςτεί προλθπτικά ςτον ΑΧΥΘΕ Πθλιά 

τουσ μινεσ Πάιο, Λοφνιο και Χεπτζμβριο ςτισ Α/Γ 2 & 3, ςτον ΑΧΥΘΕ Υλατανιςτόσ 

τουσ μινεσ Πάιο, Λοφνιο και Λοφλιο ςτισ Α/Γ 1 & 5.  

 Για τα είδθ χειρόπτερων προτείνεται Υρόγραμμα παρακολοφκθςθσ χειροπτζρων 

για 3 χρόνια κατά τθσ φάςθ λειτουργίασ του ζργου το οποίο κα περιλαμβάνει τθ 

ςυςτθματικι διερεφνθςθ τυχόν κνθςιμότθτασ (από προςκροφςεισ ι βαρότραυμα 

ςτισ κζςεισ των Α/Γ). Υιο ςυγκεκριμζνα: θ παρακολοφκθςθ κνθςιμότθτασ 

χειροπτζρων δφναται να ςυνδυαςτεί με τθν αντίςτοιχθ παρακολοφκθςθ 

κνθςιμότθτασ για τθν ορνικοπανίδα (δθλ. ςτο πλαίςιο τθσ αναηιτθςθσ και 

ςυλλογισ ατόμων ορνικοπανίδασ ςτισ βάςεισ των Α/Γ, να ςυλλζγονται και άτομα 

χειρόπτερων). Χτθν μελζτθ παρακολοφκθςθσ κνθςιμότθτασ κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ το μζγεκοσ τθσ περιοχισ αναηιτθςθσ, ο αρικμόσ των 

ανεμογεννθτριϊν που κα γίνει θ αναηιτθςθ (κατάλλθλο ςχεδιαςμό 

δειγματολθψιϊν), το χρονικό διάςτθμα μεταξφ αναηθτιςεων, θ διάρκεια τθσ 

ζρευνασ και θ μζκοδοσ αναηιτθςθσ. Για τον ςωςτό υπολογιςμό τθσ 

κνθςιμότθτασ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν δοκιμζσ αφαίρεςθσ νεκρϊν και 

δοκιμζσ αποτελεςματικότθτασ του ερευνθτι (ςε ςυνδυαςμό με ανάλογα 

πειράματα για ορνικοπανίδα). Ψα νεκρά χειρόπτερα που τυχόν εντοπίηονται με 

αυτι τθ μεκοδολογία κα πρζπει να αναγνωρίηονται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ 

(ςε επίπεδο είδουσ ι γζνουσ) ϊςτε να γίνει ςωςτι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων. 

Ξατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να δοκεί 

προςοχι ςτθν Α/Γ 4 ςτον ΑΧΥΘΕ Ξεραςιά και ςτθν Α/Γ 7 ςτον ΑΧΥΘΕ Ξακάρα. Ψα 

παραπάνω μζτρα μετριαςμοφ/ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων (mitigation) κα 
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αναπροςαρμοςτοφν ανάλογα και με τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ 

κνθςιμότθτασ (ςχετικι ανάλυςθ κα περιλαμβάνεται αν απαιτθκεί ςτα ετιςια 

reports τθσ παρακολοφκθςθσ). Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ 

παρακολοφκθςθσ κνθςιμότθτασ κα κρικεί αν είναι αναγκαίο να 

πραγματοποιθκεί και μελζτθ παρακολοφκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ κατά τθν 

φάςθ τθσ λειτουργίασ. 

9.2.3 Ορνικοπανίδα 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Για τα ΑΠΘΕ του αναφερόμενου ςτο κζμα ζργου, να τοποκετθκεί ο 

απαιτοφμενοσ αρικμόσ ςυςκευϊν που αφορά ςτο αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα 

παφςθσ τθσ λειτουργίασ των Α/Γ και ενεργοποίθςθσ μζςων αποτροπισ 

προςζγγιςθσ ατόμων τθσ ορνικοπανίδασ προσ αυτζσ με ςκοπό τθν προςταςία των 

ατόμων αυτϊν και τθν αποφυγι προςκροφςεων». 

 «Να αποφευχκεί θ υλοποίθςθ των εργαςιϊν καταςκευισ ςε ευαίςκθτεσ για τθν 

ορνικοπανίδα χρονικζσ περιόδουσ (περίοδοσ αναπαραγωγισ)». 

 «Να διενεργείται τακτικόσ ζλεγχοσ ςτουσ χϊρουσ των αιολικϊν πάρκων και να 

απομακρφνονται τυχόν νεκρά ηϊα, θ παρουςία των οποίων κα μποροφςε να 

προςελκφςει πτωματοφάγα αρπακτικά πτθνά». 

 «Να εφαρμοςτεί (από εξειδικευμζνο επιςτιμονα που κα ορίςει θ εταιρεία) 

ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ κατά τθ φάςθ 

λειτουργίασ του αιολικοφ πάρκου το οποίο να περιλαμβάνει ςχζδιο 

παρακολοφκθςθσ των πλθκυςμϊν και τθσ κατανομισ των ειδϊν τθσ 

ορνικοπανίδασ που απαντϊνται ςτθν περιοχι του ζργου. Επιπλζον, ςε 

περιπτϊςεισ που κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ περιβαλλοντικισ 

παρακολοφκθςθσ εντοπιςτοφν τραυματιςμζνα άτομα πτθνϊν (λόγω 

πρόςκρουςθσ ςτισ Α/Γ, ςτισ Γ/Μ, κλπ.), που αδυνατοφν να πετάξουν, τότε κα 

πρζπει τα εν λόγω πτθνά να ςυλλζγονται και παραπζμπονται για εξζταςθ και 

αποκατάςταςθ – περίκαλψθ ςε κατάλλθλουσ οργανιςμοφσ φορείσ. Σο εν λόγω 

πρόγραμμα κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Περιβαλλοντικοφ 

χεδιαςμοφ του ΤΠΕΚΑ και θ διάρκειά του κα είναι τριετισ. Ωςτόςο κα πρζπει να 

επιβλθκεί και ςυνζχιςθ του προγράμματοσ και μετά τθν πάροδο των τριϊν ετϊν, 

εφόςον κρικεί ςκόπιμο». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Σ όροσ τθσ ΑΕΥΣ ςχετικά με το αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα παφςθσ Α/Γ, 

προτείνεται να επαναδιατυπωκεί ωσ εξισ: «Κα πρζπει να εγκαταςτακεί 
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αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα αποτροπισ και παφςθσ επιλεγμζνων Α/Γ. Ψα 

χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ κα εξειδικευκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, 

πριν τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου, ζτςι ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι πλζον 

ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Για το ςφςτθμα που κα εγκαταςτακεί, προτεραιότθτα κα 

αποτελεί καταρχιν θ αποτεςματικι κάλυψθ των ΑΧΥΘΕ (ι των τμθμάτων τουσ) οι 

οποίοι ςχετίηονται με εκτιμϊμενεσ χαμθλισ/ μζτριασ ι μζτριασ ςθμαντικότθτασ 

επιπτϊςεισ προςκροφςεων (ςε Πποφφο, Χπιηαετό, Φιδαετό, για D1-D2-D3-D5-

D7).» 

9.3 Ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

9.3.1 Χριςεισ γθσ 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

Δεν προτείνονται ειδικότερα μζτρα για τισ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ  

Επιπρόςκετα μζτρα 

Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ/ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ι άξιεσ λόγου 

επιπτϊςεισ για τισ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν προτείνονται 

επιπρόςκετα μζτρα προςταςίασ. 

9.3.2 Δομθμζνο Περιβάλλον 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

Δεν προτείνονται ειδικότερα μζτρα για το δομθμζνο περιβάλλον τθσ περιοχισ 

Επιπρόςκετα μζτρα 

Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ/ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ι άξιεσ λόγου 

επιπτϊςεισ για το δομθμζνο περιβάλλον τθσ περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν 

προτείνονται επιπρόςκετα μζτρα προςταςίασ. 
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9.3.3 Ιςτορικό και πολιτιςτικό περιβάλλον 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Θ υποβρφχια πορεία του αγωγοφ ςτο ςθμείο προςαιγιάλωςθσ κζςθ Βελάνι – 

Άγιοσ Νικόλασ Ραφινασ, να διζλκει ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 200 μ. από τισ 

νθςίδεσ Κοκκινονιςια, απζναντι από ακρωτιριο Βελάνι, λόγω φπαρξθσ αρχαίου 

ναυαγίου ςτθν περιοχι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα του (39) ςχετ. τθσ Δ/νςθσ 

Βυη/νων & Μεταβυη/νων Αρχαιοτιτων του Τπ. Πολιτιςμοφ & Σουριςμοφ». 

 «Πριν από τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, να ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ και 

εγγράφωσ οι αρμόδιεσ Αρχαιολογικζσ Τπθρεςίεσ (ΙΑ’ και Β’ ΕΚΠΑ, 1θ και 23θ ΕΒΑ, 

ΕΝΜ Αττικισ) ϊςτε να μεριμνιςουν για τθν επίβλεψθ των ζργων από 

ειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι κα προςλθφκοφν κατόπιν υποδείξεωσ των 

ςυναρμόδιων Εφορειϊν Αρχαιοτιτων». 

 «ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αρχαιοτιτων, οι εργαςίεσ κα διακοποφν και κα 

ακολουκιςει ςυςτθματικι αναςκαφικι ζρευνα. Οι δαπάνεσ για τθν πρόςλθψθ 

επόπτθ και τθν εκτζλεςθ τθσ αναςκαφισ κα βαρφνουν τθν Damco Energy Α.Ε. – 

Διεκνισ Καταςκευαςτικι ΑΣΣΝΕ (Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργοσ Α.Ε., Κεραςιάσ 

Α.Ε., Μφτικα Α.Ε., Πλάτανοσ Α.Ε., Μθλιάσ Α.Ε., πθλιάσ Α.Ε., Ανατολισ – Πρινιάσ 

Α.Ε., Κακαράσ Α.Ε.)». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ/ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ι άξιεσ λόγου 

επιπτϊςεισ για το ιςτορικό/ πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν 

προτείνονται επιπρόςκετα μζτρα προςταςίασ. 

9.3.4 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον – Σεχνικζσ υποδομζσ 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Να γίνει πρόβλεψθ λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ των 

εργαηόμενων ι των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ του ζργου. Απαιτείται επ’ αυτοφ 

όπωσ τοποκετθκοφν καλαίςκθτεσ πινακίδεσ προειδοποίθςθσ πικανϊν κινδφνων 

που τυχόν διατρζχουν οι προαναφερόμενοι, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ». 

Επιπρόςκετα μζτρα 
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Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ/ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ι άξιεσ λόγου 

επιπτϊςεισ για το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και τισ τεχνικζσ υποδομζσ τθσ 

περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν προτείνονται επιπρόςκετα μζτρα προςταςίασ. 

9.3.5 Ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Οι οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ αναφζρονται 

ςτισ ακόλουκεσ διατάξεισ: i) ΚΤΑ με α.θ.π. 14122/549/Ε103/24.03.2011 (Β’ 488) 

με τθν οποία κακορίηονται μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

ατμόςφαιρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/50/εκ. ii) ΚΤΑ 

με α.θ.π. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ/Β/920/8.6.07) με τθν οποία κακορίηονται 

τιμζσ – ςτόχοι και όρια εκτίμθςθσ των ςυγκεντρϊςεων για το Αρςενικό (As), 

Κάδμιο (Cd), Τδράργυροσ (Hg), Νικζλιο (Ni), Πολυκυκλικοί Τδρογονάνρακεσ ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/50/εκ. 

 «Να λθφκοφν όλα τα κατάλλθλα πρακτικά μζτρα για τον περιοριςμό τθσ 

ρφπανςθσ (ςκόνθ, κόρυβοσ, απορρίμματα) ςτθν φάςθ καταςκευισ». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

Χφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ/ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των 

προτεινόμενων τροποποιιςεων δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ ι άξιεσ λόγου 

επιπτϊςεισ για το ατμοςφαιρικό περιβάλλον τθσ περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν 

προτείνονται επιπρόςκετα μζτρα προςταςίασ. 

9.3.6 Ακουςτικό περιβάλλον, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Για το κόρυβο που εκπζμπεται από τον εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΤΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μζτρα και όροι για 

τισ εκπομπζσ κορφβου ςτο περιβάλλον από εξοπλιςμό προσ χριςθ ςε 

εξωτερικοφσ χϊρουσ» ΦΕΚ 1418Β), όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΚΤΑ 

9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ286/Β/07)». 

 «Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ για τθ ςτάκμθ κορφβου ιςχφουν οι οριακζσ τιμζσ που 
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αναφζρονται ςτο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/81)». 

 «Να λθφκοφν όλα τα κατάλλθλα πρακτικά μζτρα για τον περιοριςμό τθσ 

ρφπανςθσ (ςκόνθ, κόρυβοσ, απορρίμματα) ςτθν φάςθ καταςκευισ». 

 «Απαγορεφεται θ παραμονι ςτο χϊρο του ζργου και θ χρθςιμοποίθςθ 

μθχανθμάτων χωρίσ το πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου ΕΟΚ περί του κορφβου 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο (γ) τθσ παροφςασ. Θ επιβλζπουςα 

υπθρεςία υποχρεοφνται για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτοφ. Όπου θ διακζςιμθ 

τεχνολογία δεν εξαςφαλίηει αποδεκτά επίπεδα κορφβου, κα πρζπει να 

τοποκετοφνται ςτουσ χϊρουσ πρόκλθςθσ του πρόχειρα θχοπετάςματα». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Τςον αφορά ςτα επίπεδα εκπομπισ θλεκτρικϊν και μαγνθτικϊν πεδίων τουσ 

Ωποςτακμοφσ ανφψωςθσ τάςθσ του ζργου να τθροφνται τα οριηόμενα ςτθν ΞΩΑ 

3060 (ΦΣΦ) 238/2002 (Β’ 512) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

9.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Μζτρα που προτάκθκαν με τισ υφιςτάμενεσ ΑΕΠΟ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, Ε.Τ.ΠΕ, Σμιμα Α’, 

Α.Π. οικ. 203611/ ΑΔΑ: 4Α8Θ0-8ΑΙ, Α.Π. οικ. 201744/ ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΟΤ, Α.Π. οικ. 

170735/ ΑΔΑ: ΒΛΕΗ0-Θ9Δ, Α.Π. οικ. 170945/ ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60) και κρίνονται επαρκι/ 

αποτελεςματικά και για τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ 

 «Απαγορεφεται θ δθμιουργία δανειοκαλάμου ι θ απόλθψθ υλικϊν από κοίτεσ 

ποταμϊν ι χειμάρρων για υλικά που πικανά απαιτθκοφν για τθν καταςκευι του 

ζργου». 

 «Σα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν να τοποκετθκοφν ςε κζςεισ που να μθν 

εμποδίηουν τθν ομαλι ροι των επιφανειακϊν υδάτων, θ δε διαμόρφωςι τουσ κα 

γίνει με τζτοιο τρόπο που να εναρμονίηεται με το περιβάλλον τθσ περιοχισ». 

 «Απαγορεφεται ζςτω και προςωρινά θ εναπόκεςθ υλικϊν ςε προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ, ποταμοφσ, ρζματα, χείμαρρουσ, αρδευτικζσ τάφρουσ, κακϊσ και ςε 

δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ». 

 «Κατά τθν καταςκευι του ζργου και ειδικότερα του ςυνοδοφ ζργου τθσ 

διαςυνδετικισ γραμμισ μεταφοράσ ενζργειασ από τα Αιολικά Πάρκα το Εκνικό 

φςτθμα Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ / ΚΤΣ Παλλινθσ, κακϊσ και κατά τθ 

μελλοντικι λειτουργία του ζργου, κα πρζπει να λαμβάνονται από το φορζα 

εκτζλεςθσ/διαχείριςθσ/εκμετάλλευςθσ του όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 

αποφυγι ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ, κακϊσ και τυχόν πρόςκετα, που κα 

υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι, ςφμφωνα με το Ν. 743/77 (Α’319), 

όπωσ κωδικοποιικθκε και ιςχφει με το Π.Δ.55/98(Α’58)». 

 «ε περίπτωςθ απόρριψθσ βυκοκορθμάτων που προκφψουν από εργαςίεσ 

εκςκαφισ και πόντιςθσ καλωδίων, εφόςον δεν υπάρχει δυνατότθτα διάκεςθσ 

ςτθν ξθρά, απαιτείται άδεια τθσ αρμόδιασ Λιμενικισ Αρχισ, θ οποία χορθγείται 
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κατόπιν κετικισ γνωμάτευςθσ κατάλλθλου κρατικοφ εργαςτθρίου (π.χ. 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), από τθν οποία προκφπτει ότι τα υλικά δεν είναι επιβλαβι για το 

καλάςςιο περιβάλλον και ςφμφωνθσ γνϊμθσ των οικείων Νομαρχιακϊν 

Τπθρεςιϊν (Δ/νςθ Τγείασ, Σ.Π. & Π.Ε.), Τ.Ε.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Τ. και Τ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Ν. 

(Π.Δ. 55/98, Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.Δ. 68/95 και Τ.Α. 181051/2079/78/14-12-

78)». 

 «Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα προσ αποφυγι ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ, 

που κα υποδειχκοφν από τθν οικεία Λιμενικι Αρχι, ςφμφωνα με το ΠΔ 55/98, το 

Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89 Α) όπωσ ανακεωρικθκε με το ΠΔ 27/07 (ΦΕΚ 19Α), το 

Ν.2252/94 (ΦΕΚ 192Α), το ΠΔ 11/02 και τθν ΚΤΑ Σ/9803/03, κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ των ζργων και κατά τθν λειτουργία τουσ». 

 «Να μθ γίνει εναπόκεςθ προϊόντων εκςκαφισ ςε ρζματα και χείμαρρουσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ ροισ των υδάτων τουσ, ςε δαςικοφ χαρακτιρα 

εκτάςεισ εκτόσ τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ του ζργου κακϊσ και ςε προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ. ε περίπτωςθ που τα πλεονάηοντα προϊόντα πρόκειται να αποτεκοφν 

ςε αργοφντα λατομεία ι δανειοκαλάμουσ εντόσ ζκταςθσ δαςικοφ χαρακτιρα, 

απαιτείται εγκεκριμζνθ αρμοδίωσ ειδικι Μελζτθ Περιβαλλοντικισ 

Αποκατάςταςθσ τθν οποία κα υποβάλλει ο φορζασ καταςκευισ του ζργου. Θ 

μελζτθ εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ του αρμόδιου Δαςάρχθ, κατά τα 

προβλεπόμενα από τθν παράγραφο 4 του αρκρ. 7 του Ν.4014/2011». 

Επιπρόςκετα μζτρα 

 Για τα ζργα οδοποιίασ (βλ. οδοποιία πρόςβαςθσ, εςωτερικι οδοποιία, οδοποιία 

πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ΓΩΨ, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ ανεμολογικοφσ 

ιςτοφσ) να προβλεφκοφν μικρά τεχνικά όπου προκφπτουν διαςταυρϊςεισ με 

ρζματα. 

Επιπρόςκετα Μζτρα που προτείνονται ςτο πλαίςιο των προτεινόμενων 

τροποποιιςεων των ζργων 

 Ρα λθφκεί από τον υπεφκυνο του εργοταξίου, με ευκφνθ του κφριου του ζργου, το 

ςφνολο των απαιτοφμενων μζτρων κακ’ όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν καταςκευισ 

του ζργου για τθν προςταςία του κοινοφ. 

 Θ αποψίλωςθ βλάςτθςθσ, να περιοριςτεί ςτον ελάχιςτο απαιτοφμενο βακμό και 

αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου, ενϊ θ υλοτόμθςθ δαςικϊν 

δζνδρων και κάμνων κακϊσ και θ διάκεςθ των υλικϊν που κα προκφψουν απ’ αυτιν 

να γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ δαςικισ νομοκεςίασ και τισ 

υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ Δαςικισ Ωπθρεςίασ. Εν γζνει, θ καταςκευι του ζργου να 

γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μικρότερθ δυνατι επζμβαςθ ςτισ 

δαςικζσ εκτάςεισ εντόσ ι πλθςίον των οποίων εγκακίςταται το ζργο. 

 Ρα λθφκεί το ςφνολο των απαιτοφμενων μζτρων για τθν αποφυγι κατολιςκιςεων, 

διαβρϊςεων κακϊσ και αποπλφςεων υλικϊν. 
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 Ξατά τθν καταςκευι τθσ οδοποιίασ να εξαςφαλιςκεί θ ομαλι κυκλοφορία και 

ςφνδεςθ μεταξφ των κατοικθμζνων περιοχϊν εκατζρωκεν τθσ ηϊνθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν (π.χ. αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ι χριςθ παρακαμπτθρίων οδϊν 

εξυπθρζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ). 

 Ψα ζργα οδοποιίασ δε κα αςφαλτοςτρωκοφν ι τςιμεντοςτρωκοφν. 

 Θ καρότςα των ζμφορτων οχθμάτων μεταφοράσ αδρανϊν και χωματουργικϊν 

υλικϊν να είναι ςκεπαςμζνθ. 

 Απαγορεφεται τόςο θ προςωρινι όςο και θ μόνιμθ απόκεςθ προϊόντων εκςκαφισ 

εντόσ υδατορεμάτων (ποταμϊν, χειμάρρων κλπ.), ςε τάφρουσ και γενικά ςε 

οποιαδιποτε κζςθ είναι δυνατόν να παρεμποδίηεται θ ομαλι ροι των 

επιφανειακϊν υδάτων. 

 Σ Φορζασ του ζργου υποχρεοφται να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αντιπυρικισ 

προςταςίασ κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν 

εκδθλϊςεων πυρκαγιάσ από τθν λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυνεργείων κλπ., 

κακϊσ και για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου μετάδοςθσ τθσ ςε παρακείμενεσ 

περιοχζσ. 

 Σι Ωποςτακμοί ανφψωςθσ τάςθσ του ζργου να διακζτουν κατάλλθλου φψουσ 

περιμετρικι περίφραξθ, με αςφαλιηόμενθ είςοδο, προκειμζνου να αποτρζπεται θ 

πρόςβαςθ αναρμοδίων ατόμων κακϊσ και ηϊων εντόσ των χϊρων αυτϊν. 

 Σ περιοριςμόσ των ηιηανίων, όπου αυτό απαιτείται ςτουσ χϊρουσ του ζργου, να 

γίνεται μόνο με μθχανικά μζςα ι με τθ χριςθ εγκεκριμζνων βιολογικϊν 

βιοαποδομιςιμων ουςιϊν. Απαγορεφεται θ χριςθ ηιηανιοκτόνων χθμικϊν 

παραςκευαςμάτων. 

 Ρα τοποκετθκεί κατάλλθλθ ςιμανςθ προειδοποίθςθσ του κοινοφ για κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με το ζργο. 

 Υροκειμζνου να μθν διαταράςςονται οι λειτουργίεσ του οικοςυςτιματοσ, ο 

νυκτερινόσ φωτιςμόσ του ζργου να περιορίηεται ςτον απολφτων απαραίτθτο για τον 

ζλεγχο και τθν επίβλεψθ των εγκαταςτάςεων του κακϊσ και για τθν επιςιμανςθ 

κινδφνου για τθν αςφάλεια του κοινοφ. 

 Πετά τθν παφςθ λειτουργίασ του ζργου να απομακρυνκεί πλιρωσ το ςφνολο του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των δομικϊν εγκαταςτάςεων του ζργου. Θ 

διαχείριςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ που κατά τθν παφςθ λειτουργίασ του ζργου 

αποτελοφν απόβλθτα, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΞΩΑ 

50910/2727/2003 (Β’ 1909), ςτθν ΞΩΑ 13588/2006 (Β’ 383), ςτθν ΞΩΑ 8668/2007 (Β’ 

287), ςτον Ρ. 2939/2001 (Α’ 179) και ςτον Ρ. 4042/2012 (Α’ 24) όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφουν. 

 Για τον χϊρο των περίπου 20 ςτρ. που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν απόκεςθ του 

εξοπλιςμοφ από τον Σίκο καταςκευισ ανεμογεννθτριϊν να υποβλθκεί Ψεχνικι 

Υεριβαλλοντικι Πελζτθ (ΨΕΥΕΠ) ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι ςφμφωνα με τον 

Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2. 
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10. ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ &ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΕΡΟ 

10.1 Κωδικοποίθςθ αποτελεςμάτων 

Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

 

Μορφολογικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 
Δ

ια
φ

α
ίν

ετ
α

ι 
π

ικ
α

νό
τθ

τα
  

ς
θ

μ
α

ντ
ικ

ι
σ 

α
κ

ρ
ο

ις
τι

κι
σ/

  
ς

υ
νε

ρ
γι

ς
τι

κι
σ 

δ
ρ

ά
ς

θ
σ;

 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 
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Τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  

ς
θ

μ
α

ντ
ικ

ι
σ 

α
κ

ρ
ο

ις
τι

κι
σ/

  
ς

υ
νε

ρ
γι

ς
τι

κι
σ 

δ
ρ

ά
ς

θ
σ;

 

Επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ 
που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο 
ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ 

ΡΑΛ 
(Θ ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν αναμζνεται 
να είναι ςθμαντικι με τα 
μζτρα προςταςίασ/ 
προλθπτικά μζτρα που κα 
λθφκοφν) 

 

Γεωλογικά, τεκτονικά, εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  

ς
θ

μ
α

ντ
ικ

ι
σ 

α
κ

ρ
ο

ις
τι

κι
σ/

  
ς

υ
νε

ρ
γι

ς
τι

κι
σ 

δ
ρ

ά
ς

θ
σ;

 

Επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ 
που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο 
ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ 

ΡΑΛ 
(Θ ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν αναμζνεται 
να είναι ςθμαντικι με τα 
μζτρα προςταςίασ/ 
προλθπτικά μζτρα που κα 
λθφκοφν) 
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Χλωρίδα, βλάςτθςθ, τφποι οικοτόπων 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

 

Ρανίδα (πλθν χειροπτζρων) 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 
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Είδθ χειροπτζρων 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  

ς
θ

μ
α

ντ
ικ

ι
σ 

α
κ

ρ
ο

ις
τι

κι
σ/

  
ς

υ
νε

ρ
γι

ς
τι

κι
σ 

δ
ρ

ά
ς

θ
σ;

 

Επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

√ - NAI ΣΧΛ 

ΡΑΛ 
(Θ ςυνειςφορά των 

8 υπό μελζτθ 
ΑΧΥΘΕ ςτθν 

ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν 
αναμζνεται να 

είναι ςθμαντικι με 
τα μζτρα 

προςταςίασ που κα 
λθφκοφν  
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Ορνικοπανίδα 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται 
ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο 
ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται 
ουςιαςτικι μεταβολι 
των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ 
με αυτζσ που 
εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  

ΧΘ
Π

Α
Ρ

ΨΛ
Ξ

ΕΧ
  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ 

ΡΑΛ 
(Θ ςυνειςφορά 

των 8 υπό μελζτθ 
ΑΧΥΘΕ ςτθν 

ακροιςτικι αυτι 
επίπτωςθ δεν 
αναμζνεται να 

είναι ςθμαντικι 
με τα μζτρα 

προςταςίασ που 
κα λθφκοφν  

 

Χριςεισ γθσ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 
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Δομθμζνο περιβάλλον 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

 

 

Ιςτορικό και πολιτιςτικό περιβάλλον 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 
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Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον / Τεχνικζσ υποδομζσ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

 

Ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

Α
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  

ΕΥ
ΛΥ

ΨΩ
ΧΕ

ΛΧ
 

ΕΠ
Π

ΕΧ
ΕΧ

  
ΧΘ

Π
Α

Ρ
ΨΛ

Ξ
ΕΧ

  
ΕΥ

ΛΥ
ΨΩ

ΧΕ
ΛΧ

 

- √ ΣΧΛ ΣΧΛ ΣΧΛ 

 

 

Ακουςτικό περιβάλλον, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 

Δ
ια

φ
α

ίν
ετ

α
ι 

π
ικ

α
νό

τθ
τα

  
ς

θ
μ

α
ντ

ικ
ι

σ 
α

κ
ρ

ο
ις

τι
κι

σ/
  

ς
υ

νε
ρ

γι
ς

τι
κι

σ 
δ

ρ
ά

ς
θ

σ;
 

Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 
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Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Εκτίμθςθ & αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

Υπάρχουν άμεςεσ ι 
ζμμεςεσ ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ από τθν 

προτεινόμενθ 
τροποποίθςθ του 

ζργου; 
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Επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 

ΔΕΡ επζρχεται ουςιαςτικι 
μεταβολι των 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με 
αυτζσ που εξετάςτθκαν/ 
αξιολογικθκαν ςτο 
περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο ζργο 
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10.2 Ρρόταςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ ΑΕΡΟ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ       Ακινα, Θμερομθνία 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ &  
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  
ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ     Α.Υ. οικ. …………… 
ΔΛΥΑ 
(ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΘΧ)  
ΨΠΘΠΑ A’  
Ψαχ. Δ/νςθ : Ο. Αλεξάνδρασ 11     ΥΦΣΧ: ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΥΣΔΕΞΨΩΡ  
Ψ.Ξ. : 114 73  
Υλθροφορίεσ : …………… 
Ψθλζφωνο : ……………… 
FAX. : ……………… 

(Χχζδιο) 

ΑΥΣΦΑΧΘ 

ΩΥ. ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ & ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ 

 

Θζμα: Ψροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. οικ. 203611/21-09-2011 Ω.Α. Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων (ΕΥΣ) τθσ ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ, του ζργου: «Αιολικοί Χτακμοί 

Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΧΥΘΕ) ςυνολικισ ιςχφοσ 167.9 MW (73 Α/Γ) και των 

ςυνοδϊν ςε αυτό ζργων, των εταιρειϊν Αιολικά Υάρκα Υαλιόπυργοσ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8 

ΠW, Ξεραςιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 27.6 MW, Πφτικα Α.Ε. ιςχφοσ 18.4 MW, Υλάτανοσ Α.Ε. ιςχφοσ 

13.8 MW, Πθλιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 18.4 MW, Χπθλιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 29.9 MW, Ανατολισ - 

Υρίνιασ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8 MW, Ξακάρασ Α.Ε. ιςχφοσ 32.2 MW ςτισ κζςεισ «Υαλιόπυργοσ, 

Ξεραςιά, Υλατανιςτόσ, Υλάτανοσ, Πθλιά, Χπθλιά, Ανατολι, Ξακάρα» αντίςτοιχα, του 

Διμου Ξαρφςτου του Ρομοφ Ευβοίασ και διαςυνδετικι Γραμμι Πεταφοράσ 150 kV των 

Αιολικϊν Υάρκων με το ΞΩΨ Υαλλινθσ διαμζςου των Διμων Φαφινασ – Υικερμίου, 

Χπάτων – Αρτζμιδοσ, Υαλλινθσ και Υαιανίασ Ρομοφ Αττικισ», όπωσ τροποποιικθκε με 

τθν υπ’ αρικμ. οικ. 201744/13-09-2012 Ω.Α. ΕΥΣ (κατά επιπλζον 2.3MW με τθν 

προςκικθ μιασ (1) Α/Γ αυξάνοντασ τθν ςυνολικι ιςχφ του ζργου από 167.9 MW ςε 170.2 

MW (από 73 Α/Γ ςε 74 Α/Γ), τθν υπ’ αρικμ. οικ. 170735/23-09-2013 Ω.Α. ΕΥΣ (ωσ προσ 

τθν μεταβολι του επιπζδου τάςθσ των υπόγειων καλωδίων Πζςθσ Ψάςθσ από 20 kV ςε 

30 kV και των Ωποςτακμϊν Ανφψωςθσ Ψάςθσ από 20/150 kV ςε 30/150 kV, για τθν 

προςαρμογι τθσ ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι προςφορά ςφνδεςθσ του ΑΔΠΘΕ) και τθν υπ’ 

αρικμ. οικ. 170945/20-02-2014 ωσ προσ τθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ κατά 11.5 MW ςτθ κζςθ 

«Υλατανιςτόσ» με τθν προςκικθ πζντε (5) Α/Γ αυξάνοντασ τθν ςυνολικι ιςχφ του ζργου 

από 170.2MW ςε 181.7 MW (από 74 Α/Γ ςε 79 Α/Γ), ωσ προσ i)τθν κατάργθςθ των 6 

νότιων ανεμογεννθτριϊν του Αιολικοφ Χτακμοφ Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

(ΑΧΥΘΕ) ΞΑΚΑΦΑ με μεταβολι τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ από 32,2 MW 

ςε 18,4 MW και τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ τθσ Επζνδυςθσ από 181,7 MW ςε 167,9 MW, ii) τθ 
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μετακίνθςθ 3 ανεμογεννθτριϊν ςτουσ ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ και ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ), 

κακϊσ και μικρζσ μετακινιςεισ (<17m) εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ πλατείασ περαιτζρω 53 

ανεμογεννθτριϊν, iii) τθν τροποποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των ανεμογεννθτριϊν 

με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ των επεμβάςεων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανζγερςθσ χωρίσ αφξθςθ του εγκεκριμζνου εμβαδοφ των 2,5 ςτρεμμάτων, 

iv) τισ μικρζσ αλλαγζσ και διαπλατφνςεισ ςτθν εγκεκριμζνθ εςωτερικι οδοποιία των 8 

αδειοδοτθμζνων Αιολικϊν Χτακμϊν Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, v) το δίκτυο 

οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ τουσ 8 αδειοδοτθμζνουσ Αιολικοφσ Χτακμοφσ Υαραγωγισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ, vi) τισ μικρζσ τροποποιιςεισ τθσ όδευςθσ του δικτφου μζςθσ 

τάςθσ 30 kV (ΔΠΨ) λόγω των ωσ άνω τροποποιιςεων, vii) τθ μετακίνθςθ του Σικίςκου 

Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ και τθ μεταβολι του εμβαδοφ των 2 Σικίςκων 

Ελζγχου των ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΞΕΦΑΧΛΑ από 72 m2 ςε 130 m2, viii) τθν κατάργθςθ 

του υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ», ix) τισ τροποποιιςεισ 

τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV λόγω τθσ κατάργθςθσ του υποςτακμοφ 

ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ» και τθ μετατόπιςθ οριςμζνων πυλϊνων 

τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια, x) τθν οριςτικοποίθςθ των 

πλατειϊν ανζγερςθσ των πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ Πεταφοράσ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 

kV, xi) το δίκτυο δρόμων πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ 

Ψάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια, xii) τθν ελαφρά μετατόπιςθ του ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ 

πλθςίον του ςθμείου προςαιγιάλωςθσ ςτθ κζςθ «Πποφροσ» ςτθν νότια Εφβοια, xiii) τθν 

αλλαγι τθσ όδευςθσ τθσ υπόγειασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Αττικι, ϊςτε να 

αποφεφγεται θ διζλευςθ από τθ Οεωφόρο Παρακϊνοσ, xiv) τθν ελαφρά μετατόπιςθ των 

υποβρφχιων Γραμμϊν Ω/Ψ και επομζνωσ και καλάςςιου χϊρου κατάλθψθσ από αυτζσ 

κακϊσ και τθν επζκταςθ του ηθτοφμενου χϊρου προςαιγιάλωςθσ τόςο ςτθν Εφβοια όςο 

και ςτθν Αττικι, xv) τθν ελαφρά τροποποίθςθ τθσ διατομισ του υπογείου καλωδίου από 

1.200mm2 ςε 1.400 mm2 και του υποκαλαςςίου από 630 mm2 ςε 800 mm2, xvi) τθν 

εγκατάςταςθ μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν φψουσ 64 μ. ςε κακζναν από τουσ 8 

αδειοδοτθμζνουσ ΑΧΥΘΕ και τα ςυνοδά τουσ ζργα, ιτοι τουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ ςε 

αυτοφσ και τισ πλατείεσ ανζγερςισ τουσ, και xvii) τθν εγκατάςταςθ 2 προςωρινϊν 

εργοταξιακϊν ςτακμϊν παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ για τθν καταςκευι των 

βάςεων των ανεμογεννθτριϊν ςτισ περιοχζσ Πθλιά και Χπθλιά. 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Ψο Ρ.1650/86 «για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» (ΦΕK 160/Α), όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ρ. 3010/02 (ΦΕΞ 91/Α/25.04.2002).  

2. Ψο Ρ.4014/2011 «για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, 

ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ Ωπ. Υεριβάλλοντοσ»’ (ΦΕΞ209/Α/21.09.2011) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Ψο Ρ. 998/79 «περί προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ 

Χϊρασ» (ΦΕΞ 289/Α/29.12.1979) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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4. Ψο Ρ. 3028/02 για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Υολιτιςτικισ 

Ξλθρονομιάσ (ΦΕΞ 153/Α/28.06.2002).  

5. Ψο Ρ. 3378/2005 (ΦΕΞ 203/Α/19.08.2005) «Ξφρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Χφμβαςθσ και τθν 

Υροςταςία τθσ Αρχαιολογικισ Ξλθρονομιάσ (ανακεωρθμζνθ)».  

6. Ψο Ρ. 2244/7.10.94 (ΦΕΞ168/Α/94) περί "Φφκμιςθσ κεμάτων θλεκτροπαραγωγισ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και από ςυμβατικά καφςιμα και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Ψο Ρ. 3468/27.06.06 (ΦΕΞ129/Α/06) περί «Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από 

Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ και Χυμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Ωψθλισ 

Απόδοςθσ και λοιπζσ διατάξεισ».  

8. Ψο Ρ.3017/02 για τθν κφρωςθ του Υρωτοκόλλου του Ξιότο (ΦΕΞ 117/Α/30.05.02).  

9. Ψο Ρ. 3851/2010 (ΦΕΞ 85/Α/04.06.2010) περί «επιτάχυνςθσ τθσ ανάπτυξθσ των 

Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ 

διατάξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Ξλιματικισ Αλλαγισ».  

10. Ψο Ρ. 3852/2010 (ΦΕΞ 85/Α/04.06.2010) «Ρζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ».  

11. Ψο Ρ. 3937/2011 (ΦΕΞ 60/Α/31.03.2011) «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ 

διατάξεισ».  

12. Ψθν ΞΩΑ 37338/1807/2010 «Ξακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ 

τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και των οικοτόπων/ενδιαιτθμάτων τθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με 

τθν Σδθγία 79/409/ΕΣΞ…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

13. Ψθν Y.A. Θ.Υ. 1958/2012 (ΦΕΞ 21/Β/2012) «κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων 

και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ρ. 

4014/21-09-2011.  

14. Ψθν ΞΩΑ 104247/26-05-2006 ΕΩΥΕ/ΩΥΕΧΩΔΕ (ΦΕΞ 663/Β/26-05-2006) «Διαδικαςία 

Υροκαταρκτικισ Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (ΥΥΕΑ) και Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων (ΕΥΣ) ζργων Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (ΑΥΕ), ςφμφωνα με 

το άρκρο 4 του Ρ.1650/1986 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του Ρ.3010/2002».  

15. Ψθν ΞΩΑ 104248/26-05-2006 ΕΩΥΕ/ΩΥΕΧΩΔΕ (ΦΕΞ 663/Β/26-05-2006) «Υεριεχόμενο, 

δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία των Υρομελετϊν Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

(ΥΥΕ), των Πελετϊν Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΠΥΕ), κακϊσ και ςυναφϊν μελετϊν 

περιβάλλοντοσ, ζργων Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (ΑΥΕ)».  

16. Ψθν ΞΩΑ 49828/3-12-2008 (ΦΕΞ 2464/Β/3-12-2008) «Ζγκριςθ Ειδικοφ Υλαιςίου 

Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΥΧΧΑΑ) για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ».  

17. Ψθν ΞΩΑ Θ.Υ. 11764/653/17.3.06 (ΦΕΞ Β’327/17.3.2006) «Υρόςβαςθ του κοινοφ ςτισ 

δθμόςιεσ αρχζσ για παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με το περιβάλλον, ςε ςυμμόρφωςθ με 
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τισ διατάξεισ... του Χυμβουλίου. Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 77921/1440/1995 

ΞΩΑ(Β’795)».  

18. Ψθν ΞΩΑ 3060 (ΦΣΦ) 238 (ΦΕΞ 512/Β/25.04.02) που αναφζρεται ςε μζτρα 

προφφλαξθσ κοινοφ από τθ λειτουργία διατάξεων εκπομπισ θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων 

χαμθλϊν ςυχνοτιτων.  

19. Ψθν Y.A. Θ.Υ. 15277/2012 (ΦΕΞ 1077/Β/09.04.2012) «Εξειδίκευςθ διαδικαςιϊν για 

τθν ενςωμάτωςθ…ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Ρ. 4014/21-09-2011».  

20. Ψο Υ.Δ. 221/2.7.98 (ΦΕΞ 174/Α/98) περί "Χφςταςθ Ειδικισ Ωπθρεςίασ 

Υεριβάλλοντοσ(ΕΩΥΕ) ςτο Ωπ. Υεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ & Δθμοςίων Ζργων" όπωσ 

αυτό τροποποιικθκε με τα Υ.Δ. 269/07.08.01 (ΦΕΞ 192/Α/27.8.01) και Υ.Δ. 35/09 (ΦΕΞ 

51/Α/27.3.09).  

21. Ψθν υπ’ αρικμ. 2876/07.10.09 (ΦΕΞ 2234/Β/7.10.2009) απόφαςθ του Υρωκυπουργοφ 

«Αλλαγι τίτλου Ωπουργείων».  

22. Ψο Υ.Δ. 85/21.06.2012 (ΦΕΞ 141/Α/21.06.2012) «Μδρυςθ και μετονομαςία 

Ωπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

23. Ψο Υ.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΞ 153/Α/25.6.2013) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 

Ξυβζρνθςθσ, Ωπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Ωπουργϊν και Ωφυπουργϊν».  

24. Ψθν υπ’ αρικμ. οικ. 203611/21-09-2011 Ω.Α. ΕΥΣ τθσ ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ, του ζργου: 

«Αιολικοί Χτακμοί Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΑΧΥΘΕ) ςυνολικισ ιςχφοσ 

167.9MW (73 Α/Γ) και των ςυνοδϊν ςε αυτό ζργων, των εταιρειϊν Αιολικά Υάρκα 

Υαλιόπυργοσ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8ΠW, Ξεραςιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 27.6MW, Πφτικα Α.Ε. ιςχφοσ 

18.4MW, Υλάτανοσ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8MW, Πθλιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 18.4MW, Χπθλιάσ Α.Ε. 

ιςχφοσ 29.9MW, Ανατολισ - Υρίνιασ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8MW, Ξακάρασ Α.Ε. ιςχφοσ 32.2MW 

ςτισ κζςεισ «Υαλιόπυργοσ, Ξεραςιά, Υλατανιςτόσ, Υλάτανοσ, Πθλιά, Χπθλιά, Ανατολι, 

Ξακάρα» αντίςτοιχα, του Διμου Ξαρφςτου του Ρομοφ Ευβοίασ και διαςυνδετικι Γραμμι 

Πεταφοράσ 150 kV των Αιολικϊν Υάρκων με το ΞΩΨ Υαλλινθσ διαμζςου των Διμων 

Φαφινασ – Υικερμίου, Χπάτων – Αρτζμιδοσ, Υαλλινθσ και Υαιανίασ Ρομοφ Αττικισ», 

όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. οικ. 201744/13-09-2012 Ω.Α. ΕΥΣ (κατά επιπλζον 

2.3MW με τθν προςκικθ μιασ (1) Α/Γ αυξάνοντασ τθν ςυνολικι ιςχφ του ζργου από 

167.9MW ςε 170.2MW (από 73 Α/Γ ςε 74 Α/Γ), τθν υπ’ αρικμ. οικ. 170735/23-09-2013 

Ω.Α. ΕΥΣ (ωσ προσ τθν μεταβολι του επιπζδου τάςθσ των υπόγειων καλωδίων Πζςθσ 

Ψάςθσ από 20 kV ςε 30 kV και των Ωποςτακμϊν Ανφψωςθσ Ψάςθσ από 20/150 kV ςε 

30/150 kV, για τθν προςαρμογι τθσ ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι προςφορά ςφνδεςθσ του 

ΑΔΠΘΕ) και τθν υπ’ αρικμ. οικ. 170945/20-02-2014 ωσ προσ τθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ κατά 

11.5 MW ςτθ κζςθ «Υλατανιςτόσ» με τθν προςκικθ πζντε (5) Α/Γ αυξάνοντασ τθν 

ςυνολικι ιςχφ του ζργου από 170.2MW ςε 181.7MW (από 74 Α/Γ ςε 79 Α/Γ), κακϊσ και 

τισ ΠΥΕ που τισ ςυνοδεφουν.  
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25. Ψο με Α.Υ.………… ζγγραφο των εταιρειϊν «Αιολικά ΥάρκαΥαλιόπυργοσ Α.Ε., 

Ξεραςιάσ Α.Ε., Πφτικα Α.Ε., Υλάτανοσ Α.Ε., Πθλιάσ Α.Ε., Χπθλιάσ Α.Ε., Ανατολισ - Υρινιάσ 

Α.Ε., Ξακάρασ Α.Ε.» με το οποίο υποβλικθκε ςτθν ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ αίτθμα 

τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΥΣ και υποβολιφακζλου τροποποίθςθσ.  

26. …………………. 

27. …………………. 

Αποφαςίηουμε 

Ψθν τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. οικ. 203611/21-09-2011 Ω.Α. Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν 

Τρων (ΕΥΣ) τθσ ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ, του ζργου «Αιολικοί Χτακμοί Υαραγωγισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ (ΑΧΥΘΕ) ςυνολικισ ιςχφοσ 167.9MW (73 Α/Γ) και των ςυνοδϊν ςε αυτό ζργων, 

των εταιρειϊν Αιολικά Υάρκα Υαλιόπυργοσ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8ΠW, Ξεραςιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 

27.6MW, Πφτικα Α.Ε. ιςχφοσ 18.4MW, Υλάτανοσ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8MW, Πθλιάσ Α.Ε. 

ιςχφοσ 18.4MW, Χπθλιάσ Α.Ε. ιςχφοσ 29.9MW, Ανατολισ - Υρίνιασ Α.Ε. ιςχφοσ 13.8MW, 

Ξακάρασ Α.Ε. ιςχφοσ 32.2MW ςτισ κζςεισ «Υαλιόπυργοσ, Ξεραςιά, Υλατανιςτόσ, 

Υλάτανοσ, Πθλιά, Χπθλιά, Ανατολι, Ξακάρα» αντίςτοιχα, του Διμου Ξαρφςτου του 

Ρομοφ Ευβοίασ και διαςυνδετικι Γραμμι Πεταφοράσ 150 kV των Αιολικϊν Υάρκων με 

το ΞΩΨ Υαλλινθσ διαμζςου των Διμων Φαφινασ – Υικερμίου, Χπάτων – Αρτζμιδοσ, 

Υαλλινθσ και Υαιανίασ Ρομοφ Αττικισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. οικ. 

201744/13-09-2012 Ω.Α. ΕΥΣ (κατά επιπλζον 2.3MW με τθν προςκικθ μιασ (1) Α/Γ 

αυξάνοντασ τθν ςυνολικι ιςχφ του ζργου από 167.9MW ςε 170.2MW (από 73 Α/Γ ςε 74 

Α/Γ), τθν υπ’ αρικμ. οικ. 170735/23-09-2013 Ω.Α. ΕΥΣ (ωσ προσ τθν μεταβολι του 

επιπζδου τάςθσ των υπόγειων καλωδίων Πζςθσ Ψάςθσ από 20 kV ςε 30 kV και των 

Ωποςτακμϊν Ανφψωςθσ Ψάςθσ από 20/150 kV ςε 30/150 kV, για τθν προςαρμογι τθσ 

ΑΕΥΣ με τθν οριςτικι προςφορά ςφνδεςθσ του ΑΔΠΘΕ) και τθν υπ’ αρικμ. οικ. 

170945/20-02-2014 ωσ προσ τθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ κατά 11.5 MW ςτθ κζςθ 

«Υλατανιςτόσ» με τθν προςκικθ πζντε (5) Α/Γ αυξάνοντασ τθν ςυνολικι ιςχφ του ζργου 

από 170.2MW ςε 181.7MW (από 74 Α/Γ ςε 79 Α/Γ), ωσ προσ i) τθν κατάργθςθ των 6 

νότιων ανεμογεννθτριϊν του Αιολικοφ Χτακμοφ Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

(ΑΧΥΘΕ) ΞΑΚΑΦΑ με μεταβολι τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ του ΑΧΥΘΕ ΞΑΚΑΦΑ από 32,2 MW 

ςε 18,4 MW και τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ τθσ Επζνδυςθσ από 181,7 MW ςε 167,9 MW, ii) τθ 

μετακίνθςθ 3 ανεμογεννθτριϊν ςτουσ ΑΧΥΘΕ ΑΡΑΨΣΟΘ, ΞΕΦΑΧΛΑ και ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ), 

κακϊσ και μικρζσ μετακινιςεισ (<17m) εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ πλατείασ περαιτζρω 53 

ανεμογεννθτριϊν, iii) τθν τροποποίθςθ των πλατειϊν ανζγερςθσ των ανεμογεννθτριϊν 

με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ των επεμβάςεων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανζγερςθσ χωρίσ αφξθςθ του εγκεκριμζνου εμβαδοφ των 2,5 ςτρεμμάτων, 

iv) τισ μικρζσ αλλαγζσ και διαπλατφνςεισ ςτθν εγκεκριμζνθ εςωτερικι οδοποιία των 8 

αδειοδοτθμζνων Αιολικϊν Χτακμϊν Υαραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, v) το δίκτυο 

οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ τουσ 8 αδειοδοτθμζνουσ Αιολικοφσ Χτακμοφσ Υαραγωγισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ, vi) τισ μικρζσ τροποποιιςεισ τθσ όδευςθσ του δικτφου μζςθσ 

τάςθσ 30 kV (ΔΠΨ) λόγω των ωσ άνω τροποποιιςεων, vii) τθ μετακίνθςθ του Σικίςκου 
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Ελζγχου του ΑΧΥΘΕ ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ και τθ μεταβολι του εμβαδοφ των 2 Σικίςκων 

Ελζγχου των ΑΧΥΘΕ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ και ΞΕΦΑΧΛΑ από 72 m2 ςε 130 m2, viii) τθν κατάργθςθ 

του υποςτακμοφ ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ», ix) τισ τροποποιιςεισ 

τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV λόγω τθσ κατάργθςθσ του υποςτακμοφ 

ανφψωςθσ τάςθσ 30/150 kV ςτθ κζςθ «Αντιάσ» και τθ μετατόπιςθ οριςμζνων πυλϊνων 

τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια, x) τθν οριςτικοποίθςθ των 

πλατειϊν ανζγερςθσ των πυλϊνων τθσ εναζριασ Γραμμισ Πεταφοράσ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 

kV, xi) το δίκτυο δρόμων πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ εναζριασ Γραμμισ Ωψθλισ 

Ψάςθσ 150 kV ςτθν Εφβοια, xii) τθν ελαφρά μετατόπιςθ του ςτακμοφ υπογειοποίθςθσ 

πλθςίον του ςθμείου προςαιγιάλωςθσ ςτθ κζςθ «Πποφροσ» ςτθν νότια Εφβοια, xiii) τθν 

αλλαγι τθσ όδευςθσ τθσ υπόγειασ Γραμμισ Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV ςτθν Αττικι, ϊςτε να 

αποφεφγεται θ διζλευςθ από τθ Οεωφόρο Παρακϊνοσ, xiv) τθν ελαφρά μετατόπιςθ των 

υποβρφχιων Γραμμϊν Ω/Ψ και επομζνωσ και καλάςςιου χϊρου κατάλθψθσ από αυτζσ 

κακϊσ και τθν επζκταςθ του ηθτοφμενου χϊρου προςαιγιάλωςθσ τόςο ςτθν Εφβοια όςο 

και ςτθν Αττικι, xv) τθν ελαφρά τροποποίθςθ τθσ διατομισ του υπογείου καλωδίου από 

1.200mm2 ςε 1.400 mm2 και του υποκαλαςςίου από 630 mm2 ςε 800 mm2, xvi) τθν 

εγκατάςταςθ μόνιμων ανεμολογικϊν ιςτϊν φψουσ 64 μ. ςε κακζναν από τουσ 8 

αδειοδοτθμζνουσ ΑΧΥΘΕ και τα ςυνοδά τουσ ζργα, ιτοι τουσ δρόμουσ πρόςβαςθσ ςε 

αυτοφσ και τισ πλατείεσ ανζγερςισ τουσ, και xvii) τθν εγκατάςταςθ 2 προςωρινϊν 

εργοταξιακϊν ςτακμϊν παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ για τθν καταςκευι των 

βάςεων των ανεμογεννθτριϊν ςτισ περιοχζσ Πθλιά και Χπθλιά. 

1. Ψο ζργο αφορά ςτθν καταςκευι και λειτουργία οκτϊ (8) αιολικϊν πάρκων που κα 

εγκαταςτακοφν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ξαφθρζα και του Διμου Ξαρφςτου Ρ. 

Εφβοιασ. Χυγκεκριμζνα:  

 D1- Α/Υ «ΞΑΚΑΦΑ» ιςχφοσ 18.4 MW (8 Α/Γ),  

 D2-Α/Υ «ΑΡΑΨΣΟΘ» ιςχφοσ 16.1 MW (7 Α/Γ),  

 D3-Α/Υ «ΧΥΘΟΛΑ» ιςχφοσ 29.9 MW (13 Α/Γ),  

 D4-Α/Υ «ΠΘΟΛΑ» ιςχφοσ 18.4 MW (8 Α/Γ),  

 D5-Α/Υ «ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ» ιςχφοσ 29.9 MW (13 Α/Γ),  

 D6-Α/Υ «ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ» ιςχφοσ 13.8 MW (6 Α/Γ),  

 D7-Α/Υ «ΞΕΦΑΧΛΑ» ιςχφοσ 27.6 MW (12 Α/Γ),  

 D8-Α/Υ «ΥΟΑΨΑΡΣΧ» ιςχφοσ 13.8 MW (6 Α/Γ).  

Ψο ςφνολο των ανεμογεννθτριϊν που περιλαμβάνονται ςτα ωσ άνω αιολικά πάρκα είναι 

73 και θ ςυνολικι παραγόμενθ ιςχφσ 167,9 MW. Σ τφποσ ανεμογεννιτριασ που κα 

χρθςιμοποιθκεί ςτα αιολικά πάρκα είναι θ Enercon E-70/2,3MW. Για τισ ανάγκεσ 

πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ των αιολικϊν πάρκων ζχει ςχεδιαςτεί νζα οδοποιία (εςωτερικι 

και πρόςβαςθσ), κακϊσ και τρακτερόδρομοι για τθν πρόςβαςθ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ΓΩΨ 

και ςτουσ μόνιμουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ (ζνασ ςε κάκε Α/Υ). 

Για τθ μεταφορά τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ προβλζπεται θ καταςκευι 

υπόγειου Δικτφου Πζςθσ Ψάςθσ 30 kV επί υφιςτάμενθσ οδοποιίασ και επί νζασ 
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διανοιχκείςασ, δφο Ωποςτακμϊν Ανφψωςθσ Ψάςθσ 30/150 kV (Ω/Χ 1 «Αμυγδαλζα», Ω/Χ 3 

«Υλατανιςτόσ»), εναζριου Δικτφου Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV (με εξαίρεςθ τμιμα περίπου 

100 μ. ςτο νοτιότερο άκρο, κζςθ «Πποφροσ», το οποίο κα υπογειοποιθκεί), υποβρφχιου 

Δικτφου Ωψθλισ Ψάςθσ 150 kV, από τθν κζςθ Πποφρου ςτο νοτιότερο άκρο τθσ 

Ξαρφςτου ζωσ τθν κζςθ Βελάνι – Άγιοσ Ρικόλαοσ Φαφινασ και υπογείου Δικτφου Ωψθλισ 

Ψάςθσ 150 kV, από το ςθμείο προςαιγιάλωςθσ ςτθ κζςθ Βελάνι – Άγιοσ Ρικόλαοσ 

Φαφινασ ζωσ το ΞΩΨ Υαλλινθσ, με όδευςθ παράλλθλθ ςτο άκρο κατάλθψθσ 

υφιςτάμενθσ οδοποιίασ, όπωσ φαίνεται ςτα υπ’ αρικ. ………… ςχζδια - τοπογραφικά 

διαγράμματα, κλίμακασ ………… (ςυμπλθρϊνεται από τθν Τπθρεςία, αναλόγωσ ποια 

ςχζδια κα κεωριςει). 

Για τισ ανάγκεσ του ζργου προβλζπεται επίςθσ θ εγκατάςταςθ 2 προςωρινϊν 

εργοταξιακϊν ςτακμϊν παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ για τθν καταςκευι των 

βάςεων των ανεμογεννθτριϊν ςτισ περιοχζσ Πθλιά και Χπθλιά. 

2. Υροςτίκεται ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ (δ) τθσ υπ’ αρ. 203611/21-09-2011 ΞΩΑ ΕΥΣ τθσ 

ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. οικ. 201744/13-09-2012 Ω.Α. 

ΕΥΣ, οικ. 170735/23-09-2013 Ω.Α. και οικ. 170945/20-02-2014 ΕΥΣ τθσ ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ 

οι κάτωκι περιβαλλοντικοί όροι: 

- Πε το πζρασ καταςκευισ των ζργων να απομακρυνκοφν οι εγκαταςτάςεισ 

παραςκευισ ςκυροδζματοσ και να επανζλκουν οι δφο χϊροι κατά το δυνατόν ςτθν 

προτζρα κατάςταςι τουσ. 

- Ρα λθφκοφν όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία του εδάφουσ ειδικά από τισ 

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για τθν οδοποιία (οδοποιία 

πρόςβαςθσ, εςωτερικι οδοποιία, οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ΓΩΨ, 

οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ). 

- Σι εργαςίεσ εκςκαφϊν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ τθσ Επζνδυςθσ να γίνονται με 

τον θπιότερο κατά το δυνατό τρόπο και κατά προτίμθςθ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν εφόςον τοφτο είναι εφικτό. 

- Υριν τθν απόκεςθ τυχόν πλεοναηόντων υλικϊν ςε πικανοφσ αποκεςιοκαλάμουσ τθσ 

περιοχισ, κα ελεγχκεί ο δαςικόσ χαρακτιρασ των εκτάςεων αυτϊν και εφόςον από 

τθν αρχικι ΑΕΥΣ τθσ Επζνδυςθσ επιτρζπεται θ απόκεςθ αυτι κα γίνει με τουσ όρουσ, 

τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθ Δαςικι Ρομοκεςία. 

- Χε περίπτωςθ αςτοχίασ του ιςοηυγίου χωματιςμϊν ι/και εφόςον οι προτεινόμενοι 

χϊροι απόκεςθσ αποδειχκοφν ακατάλλθλοι, ι/και εφόςον ανακαλυφκοφν ι 

υποδειχκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εναλλακτικοί ι καταλλθλότεροι χϊροι κα 

πραγματοποιθκεί διάκεςθ ςε κατάλλθλα επιλεγμζνο/-ουσ χϊρο/-ουσ και μετά από 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ που κα εξαςφαλιςτεί με τθν υποβολι και αξιολόγθςθ 

Ψεχνικισ Υεριβαλλοντικισ Πελζτθσ (ΨΕΥΕΠ) ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι (βλ. 

Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2).  
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- Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτα είδθ χλωρίδασ κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ, να υιοκετθκοφν μζτρα καλισ πρακτικισ για τθν αποφυγι επιπτϊςεων, 

με τθν παρουςία ειδικοφ επιςτιμονα για τθ χλωρίδα. Σ εν λόγω ειδικόσ κα 

διαςφαλίηει ότι οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ εκτελοφνται ςφμφωνα με τθν τεχνικι 

περιγραφι του ζργου όςον αφορά ςτουσ όρουσ/ περιοριςμοφσ που ζχουν τεκεί για 

το φυςικό περιβάλλον. 

- Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτα είδθ πανίδασ (νυχτερίδεσ και λοιπά 

είδθ χερςαίασ πανίδασ) κατά τθ φάςθ καταςκευισ, να υιοκετθκοφν μζτρα καλισ 

πρακτικισ για τθν αποφυγι επιπτϊςεων, με τθν παρουςία ειδικοφ επιςτιμονα για τθ 

πανίδα. Σ εν λόγω ειδικόσ κα διαςφαλίηει ότι οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ 

εκτελοφνται ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι του ζργου όςον αφορά τουσ όρουσ/ 

περιοριςμοφσ που ζχουν τεκεί για το φυςικό περιβάλλον. Επίςθσ κα πρζπει να ζχει 

τθν ικανότθτα τοπικισ μετατόπιςθσ ατόμων ςθμαντικϊν ειδϊν πανίδασ τα οποία 

βρίςκονται ςτθ ηϊνθ επζμβαςθσ του ζργου, αλλά και τον εντοπιςμό καταφυγίων 

νυχτερίδων (πχ. ςε δζνδρα) που δφναται να επθρεάηονται. Χε περίπτωςθ που βρεκεί 

κάποιο καταφφγιο κατά τθν φάςθ καταςκευισ κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε όχλθςθ. 

- Ξατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου (και ςυγκεκριμζνα για τθν περίοδο Πάρτιοσ ωσ 

Σκτϊβριοσ) οι εργαςίεσ να γίνονται, όπου είναι δυνατόν, πριν τθν δφςθ και μετά τθν 

ανατολι του θλίου, ϊςτε να μθν επθρεάηονται τα χειρόπτερα από τον κόρυβο, τισ 

δονιςεισ, το φωσ και άλλεσ ςχετικζσ οχλιςεισ. 

- Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτα χειρόπτερα, κα πρζπει να κακοριςτεί θ 

ταχφτθτα του ανζμου όπου οι ανεμογεννιτριεσ ξεκινοφν τθν ενεργι λειτουργία τουσ 

(cut-in wind speed) ςτα 3,5 m/sec όταν θ κερμοκραςία είναι μεγαλφτερθ από 10 οC, 

από τθν δφςθ του θλίου ζωσ και τθν ανατολι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: i) ςτον ΑΧΥΘΕ 

Ανατολι τουσ μινεσ Απρίλθ, Πάθ και Λοφνθ ςτισ Α/Γ 1, 2, 3, 6 & 7, ii) ςτον ΑΧΥΘΕ 

Ξακάρα του μινεσ Πάθ και Αφγουςτο ςτισ Α/Γ 3, 4, 5, 6, 7, &, 8, και iii) ςτον ΑΧΥΘΕ 

Ξεραςιά τουσ μινεσ Απρίλθ και Πάθ ςτισ Α/Γ 4, 5, 9, 10 & 11. Ψο μζτρο αυτό μπορεί 

να εφαρμοςτεί προλθπτικά ςτον ΑΧΥΘΕ Πθλιά τουσ μινεσ Πάιο, Λοφνιο και 

Χεπτζμβριο ςτισ Α/Γ 2 & 3, ςτον ΑΧΥΘΕ Υλατανιςτόσ τουσ μινεσ Πάιο, Λοφνιο και 

Λοφλιο ςτισ Α/Γ 1 & 5. 

- Για τα είδθ χειρόπτερων προτείνεται Υρόγραμμα παρακολοφκθςθσ χειροπτζρων για 

3 χρόνια κατά τθσ φάςθ λειτουργίασ του ζργου το οποίο κα περιλαμβάνει τθ 

ςυςτθματικι διερεφνθςθ τυχόν κνθςιμότθτασ (από προςκροφςεισ ι βαρότραυμα 

ςτισ κζςεισ των Α/Γ). Υιο ςυγκεκριμζνα: θ παρακολοφκθςθ κνθςιμότθτασ 

χειροπτζρων δφναται να ςυνδυαςτεί με τθν αντίςτοιχθ παρακολοφκθςθ 

κνθςιμότθτασ για τθν ορνικοπανίδα (δθλ. ςτο πλαίςιο τθσ αναηιτθςθσ και ςυλλογισ 

ατόμων ορνικοπανίδασ ςτισ βάςεισ των Α/Γ, να ςυλλζγονται και άτομα χειρόπτερων). 

Χτθν μελζτθ παρακολοφκθςθσ κνθςιμότθτασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ το 

μζγεκοσ τθσ περιοχισ αναηιτθςθσ, ο αρικμόσ των ανεμογεννθτριϊν που κα γίνει θ 

αναηιτθςθ (κατάλλθλο ςχεδιαςμό δειγματολθψιϊν), το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 
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αναηθτιςεων, θ διάρκεια τθσ ζρευνασ και θ μζκοδοσ αναηιτθςθσ. Για τον ςωςτό 

υπολογιςμό τθσ κνθςιμότθτασ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν δοκιμζσ αφαίρεςθσ 

νεκρϊν και δοκιμζσ αποτελεςματικότθτασ του ερευνθτι (ςε ςυνδυαςμό με ανάλογα 

πειράματα για ορνικοπανίδα). Ψα νεκρά χειρόπτερα που τυχόν εντοπίηονται με αυτι 

τθ μεκοδολογία κα πρζπει να αναγνωρίηονται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ (ςε επίπεδο 

είδουσ ι γζνουσ) ϊςτε να γίνει ςωςτι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων. Ξατά τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να δοκεί προςοχι ςτθν Α/Γ 4 ςτον 

ΑΧΥΘΕ Ξεραςιά και ςτθν Α/Γ 7 ςτον ΑΧΥΘΕ Ξακάρα. Ψα παραπάνω μζτρα 

μετριαςμοφ/ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων (mitigation) κα αναπροςαρμοςτοφν 

ανάλογα και με τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ κνθςιμότθτασ (ςχετικι 

ανάλυςθ κα περιλαμβάνεται αν απαιτθκεί ςτα ετιςια reports τθσ παρακολοφκθςθσ). 

Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ κνθςιμότθτασ κα κρικεί να είναι 

αναγκαίο να πραγματοποιθκεί και μελζτθ παρακολοφκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ 

κατά τθν φάςθ τθσ λειτουργίασ. 

- Σ όροσ τθσ ΑΕΥΣ ςχετικά με το αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα παφςθσ Α/Γ, 

επαναδιατυπϊνεται ωσ εξισ: «Κα πρζπει να εγκαταςτακεί αυτοματοποιθμζνο 

ςφςτθμα αποτροπισ και παφςθσ επιλεγμζνων Α/Γ. Ψα χαρακτθριςτικά του 

ςυςτιματοσ κα εξειδικευκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, πριν τθ φάςθ λειτουργίασ 

του ζργου, ζτςι ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Για το 

ςφςτθμα που κα εγκαταςτακεί, προτεραιότθτα κα αποτελεί καταρχιν θ 

αποτεςματικι κάλυψθ των ΑΧΥΘΕ (ι των τμθμάτων τουσ) οι οποίοι ςχετίηονται με 

εκτιμϊμενεσ χαμθλισ/ μζτριασ ι μζτριασ ςθμαντικότθτασ επιπτϊςεισ προςκροφςεων 

(ςε Πποφφο, Χπιηαετό, Φιδαετό, για D1-D2-D3-D5-D7)». 

- Τςον αφορά ςτα επίπεδα εκπομπισ θλεκτρικϊν και μαγνθτικϊν πεδίων τουσ 

Ωποςτακμοφσ ανφψωςθσ τάςθσ του ζργου να τθροφνται τα οριηόμενα ςτθν ΞΩΑ 3060 

(ΦΣΦ) 238/2002 (Β’ 512) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

- Για τα ζργα οδοποιίασ (οδοποιία πρόςβαςθσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ΓΩΨ, οδοποιία 

πρόςβαςθσ ςτουσ ανεμολογικοφσ ιςτοφσ) να προβλεφκοφν μικρά τεχνικά όπου 

προκφπτουν διαςταυρϊςεισ με ρζματα. 

- Ρα λθφκεί από τον υπεφκυνο του εργοταξίου, με ευκφνθ του κφριου του ζργου, το 

ςφνολο των απαιτοφμενων μζτρων κακ’ όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν καταςκευισ 

του ζργου για τθν προςταςία του κοινοφ. 

- Θ αποψίλωςθ βλάςτθςθσ, να περιοριςτεί ςτον ελάχιςτο απαιτοφμενο βακμό και 

αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου, ενϊ θ υλοτόμθςθ δαςικϊν 

δζνδρων και κάμνων κακϊσ και θ διάκεςθ των υλικϊν που κα προκφψουν απ’ αυτιν 

να γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ δαςικισ νομοκεςίασ και τισ 

υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ Δαςικισ Ωπθρεςίασ. Εν γζνει, θ καταςκευι του ζργου να 

γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μικρότερθ δυνατι επζμβαςθ ςτισ 

δαςικζσ εκτάςεισ εντόσ ι πλθςίον των οποίων εγκακίςταται το ζργο. 

- Ρα λθφκεί το ςφνολο των απαιτοφμενων μζτρων για τθν αποφυγι κατολιςκιςεων, 

διαβρϊςεων κακϊσ και αποπλφςεων υλικϊν. 
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- Ξατά τθν καταςκευι τθσ οδοποιίασ να εξαςφαλιςκεί θ ομαλι κυκλοφορία και 

ςφνδεςθ μεταξφ των κατοικθμζνων περιοχϊν εκατζρωκεν τθσ ηϊνθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν (π.χ. αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ι χριςθ παρακαμπτθρίων οδϊν 

εξυπθρζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ). 

- Ψα ζργα οδοποιίασ δε κα αςφαλτοςτρωκοφν ι τςιμεντοςτρωκοφν. 

- Θ καρότςα των ζμφορτων οχθμάτων μεταφοράσ αδρανϊν και χωματουργικϊν 

υλικϊν να είναι ςκεπαςμζνθ. 

- Απαγορεφεται τόςο θ προςωρινι όςο και θ μόνιμθ απόκεςθ προϊόντων εκςκαφισ 

εντόσ υδατορεμάτων (ποταμϊν, χειμάρρων, κ.λπ.), ςε τάφρουσ και γενικά ςε 

οποιαδιποτε κζςθ είναι δυνατόν να παρεμποδίηεται θ ομαλι ροι των επιφανειακϊν 

υδάτων. 

- Σ Φορζασ του ζργου υποχρεοφται να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αντιπυρικισ 

προςταςίασ κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν 

εκδθλϊςεων πυρκαγιάσ από τθν λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυνεργείων κλπ., 

κακϊσ και για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου μετάδοςθσ τθσ ςε παρακείμενεσ 

περιοχζσ. 

- Σι Ωποςτακμοί ανφψωςθσ τάςθσ του ζργου να διακζτουν κατάλλθλου φψουσ 

περιμετρικι περίφραξθ, με αςφαλιηόμενθ είςοδο, προκειμζνου να αποτρζπεται θ 

πρόςβαςθ αναρμοδίων ατόμων κακϊσ και ηϊων εντόσ των χϊρων αυτϊν. 

- Σ περιοριςμόσ των ηιηανίων, όπου αυτό απαιτείται ςτουσ χϊρουσ του ζργου, να 

γίνεται μόνο με μθχανικά μζςα ι με τθ χριςθ εγκεκριμζνων βιολογικϊν 

βιοαποδομιςιμων ουςιϊν. Απαγορεφεται θ χριςθ ηιηανιοκτόνων χθμικϊν 

παραςκευαςμάτων. 

- Ρα τοποκετθκεί κατάλλθλθ ςιμανςθ προειδοποίθςθσ του κοινοφ για κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με το ζργο. 

- Υροκειμζνου να μθν διαταράςςονται οι λειτουργίεσ του οικοςυςτιματοσ, ο 

νυκτερινόσ φωτιςμόσ του ζργου να περιορίηεται ςτον απολφτωσ απαραίτθτο για τον 

ζλεγχο και τθν επίβλεψθ των εγκαταςτάςεων του κακϊσ και για τθν επιςιμανςθ 

κινδφνου για τθν αςφάλεια του κοινοφ. 

- Πετά τθν παφςθ λειτουργίασ του ζργου να απομακρυνκεί πλιρωσ το ςφνολο του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των δομικϊν εγκαταςτάςεων του ζργου. Θ 

διαχείριςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ που κατά τθν παφςθ λειτουργίασ του ζργου 

αποτελοφν απόβλθτα, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΞΩΑ 

50910/2727/2003 (Β’ 1909), ςτθν ΞΩΑ 13588/2006 (Β’ 383), ςτθν ΞΩΑ 8668/2007 (Β’ 

287), ςτον Ρ. 2939/2001 (Α’ 179) και ςτον Ρ. 4042/2012 (Α’ 24) όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφουν. 

- Για τον χϊρο των περίπου 20 ςτρ. που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν απόκεςθ του 

εξοπλιςμοφ από τον Σίκο καταςκευισ ανεμογεννθτριϊν να υποβλθκεί Ψεχνικι 

Υεριβαλλοντικι Πελζτθ (ΨΕΥΕΠ) ςτθν Αδειοδοτοφςα Αρχι ςφμφωνα με τον 

Ρ.4014/2011, άρκρο 7, παρ.2. 
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Θ παροφςα, θ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ για τθν τροποποίθςθ τθσ ΑΕΥΣ *ΨΕΩΧΣΧ Α’+ και τα 

ςυνοδά τεφχθ των Ειδικϊν Σικολογικϊν Αξιολογιςεων *ΨΕΩΧΣΧ Β’, ΨΕΩΧΣΧ Γ’+ και 

χαρτϊν/ ςχεδίων *ΨΕΩΧΣΧ Δ’+ που τθ ςυνοδεφουν, κα πρζπει ςε κάκε ζλεγχο να 

βρίςκονται ςτισ εγκαταςτάςεισ των Αιολικϊν Υάρκων του αναφερόμενου ςτο κζμα 

ζργου των εταιρειϊν «Αιολικά Υάρκα Υαλιόπυργοσ Α.Ε., Ξεραςιάσ Α.Ε., Πφτικα Α.Ε., 

Υλάτανοσ Α.Ε., Πθλιάσ Α.Ε., Χπθλιάσ Α.Ε., Ανατολισ - Υρινιάσ Α.Ε., Ξακάρασ Α.Ε.» και να 

επιδεικνφεται ςε κάκε αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Ξατά τα λοιπά εξακολουκεί να ιςχφει θ υπ’ αρικμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΞΩΑ ΕΥΣ τθσ 

ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ, όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. οικ. 201744/13-09-2012 Ω.Α. 

ΕΥΣ, οικ. 170735/23-09-2013 Ω.Α. και οικ. 170945/20-02-2014 ΕΥΣ τθσ ΕΩΥΕ του ΩΥΕΞΑ 

Θ επιβαλλόμενθ από το νόμο δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, γίνεται με τθν 

ανάρτθςι τθσ ςτον ειδικό δικτυακό τόπο, ςτθ δικτυακι διεφκυνςθ aepo.ypeka.gr 

(ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 19α του ν. 4014/11, κακϊσ και ςτθν ΞΩΑ με 

αρικμ. 21398/12, ΦΕΞ 1470/Β/2012).  

 

Σ ΩΥΣΩΦΓΣΧ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ & ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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11. ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ 

 

Φωτ.1: Κακάρα (νότιο τμιμα). 

 

Φωτ.2: Κακάρα (άλλθ άποψθ). 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ. 3: Ανατολι. 

 

Φωτ. 4: Ανατολι (άλλθ άποψθ). 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
244 

 

Φωτ. 5: Σπθλιά. 

 

Φωτ. 6: Σπθλιά (άλλθ άποψθ). 

 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ. 7: Μθλιά. 

 

 

Φωτ. 8: Μθλιά (άλλθ άποψθ). 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
246 

 

Φωτ. 9:Ρλατανιςτόσ (βόρειο γιπεδο). 

 

Φωτ. 10: Ρλατανιςτόσ (νότιο γιπεδο). 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ. 11: Ραλιόπυργοσ. 

 

 

Φωτ. 12: Ραλιόπυργοσ (άλλθ άποψθ). 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
248 

 

 

Φωτ. 13: Κεραςιά (ανατολικό τμιμα). 

 

 

Φωτ. 14: Κεραςιά (ανατολικό τμιμα, άλλθ άποψθ). 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ. 15: Ρλάτανοσ (δφο διαφορετικζσ απόψεισ). 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Θζςεισ λιψθσ φωτογραφιϊν 
 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
251 

 

Φωτ. 16: Ρλθςίον ςθμείου προςαιγιάλωςθσ ςτθ κζςθ «Μποφροσ». 

 

Φωτ. 17: Ρλθςίον κζςθσ Υποςτακμοφ Ανφψωςθσ Τάςθσ (Υ/Σ) 3. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ. 18: Αρχι νζασ οδοφ πρόςβαςθσ προσ Α/Ρ Σπθλιά – Σθμείο G. 

 

Φωτ. 19: Ρλθςίον Α/Ρ Ρλατανιςτοφ – Σθμείο ζναρξθσ διάνοιξθσ τρακτερόδρομου ΓΥΤ. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
253 

 

Φωτ.20: Τμιμα νζασ οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ Α/Ρ Σπθλιά – Σθμείο Β. 

 

 

Φωτ.21:  Αρχι όδευςθσ νζασ οδοφ πρόςβαςθσ προσ το Α/Ρ Ραλαιόπυργοσ - Σθμείο P. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
254 

 

Φωτ.22: Οδοποιία πρόςβαςθσ προσ Α/Ρ Κακάρα. 

 

Φωτ.23: Θζςθ Υποςτακμοφ Ανφψωςθσ Τάςθσ (Υ/Σ) 1. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
255 

 

Φωτ.24: Πδευςθ Γραμμισ Υψθλισ Τάςθσ πλθςίον του οικιςμοφ Ρετρωτά. 

 

Φωτ.25: Γιπεδο ςυγκροτιματοσ παραςκευισ ςκυροδζματοσ εντόσ του πολυγϊνου Α/Ρ Μθλιά. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
256 

 

Φωτ.26: Θζςθ μετρθτικοφ ιςτοφ εντόσ του πολυγϊνου Α/Ρ Ρλατανιςτόσ. 

 

Φωτ.27: Τοπικι βελτίωςθ υφιςτάμενθσ οδοφ. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ.28: Πδευςθ Γραμμισ Υψθλισ Τάςθσ, κζςεισ πυλϊνων. 

 
Φωτ. 29: Αρχι τρακτερόδρομου προσ Γραμμισ Υψθλισ Τάςθσ. 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ.30: Αρχι υφιςτάμενθσ οδόυ προσ βελτίωςθ ζξω από το λιμάνι τθσ Καρφςτου. 
 

 
Φωτ.31: Αρχι υφιςτάμενθσ οδόυ προσ βελτίωςθ. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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Φωτ.32: Αρχι υφιςτάμενθσ οδόυ προσ βελτίωςθ πλθςίον Α/Ρ Ραλαιόπυργοσ. 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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12. ΧΑΤΕΣ & ΣΧΕΔΙΑ 

Χτο ΨΕΩΧΣΧ Δ’ επιςυνάπτονται κατά ςειρά τα εξισ Χχζδια/ Χάρτεσ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

1 

ΓΕΡΛΞΣ ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΕΟΛΞΣΩ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΥΣΩ ΕΡΧΩΠΑΨΩΡΕΛ 
ΣΟΕΧ ΨΛΧ ΑΛΨΣΩΠΕΡΕΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΛΧ ΞΑΛ 
ΥΑΦΣΩΧΛΑΗΕΛ ΨΘΡ ΧΩΦΣΚΕΨΘΧΘ ΨΩΡ  
ΑΛΣΟΛΞΩΡ ΥΑΦΞΩΡ,  ΨΣ  ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΣΩΠΕΡΣ 
ΔΛΞΨΩΣ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ (ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΘΧ 
ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΡΣΛΘ ΡΕΩΡ 
ΔΛΑΧΩΡΔΕΨΘΦΛΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ ΣΔΩΡ), ΨΘΡ 
ΓΦΑΠΠΘ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣ 
ΔΛΞΨΩΣ ΨΦΑΞΨΕΦΣΔΦΣΠΩΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΥΦΣΧ 
ΨΣΩΧ ΥΩΟΩΡΕΧ ΑΩΨΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧ ΨΣΩΧ 
ΠΣΡΛΠΣΩΧ ΑΡΕΠΣΟΣΓΛΞΣΩΧ ΛΧΨΣΩΧ 

ΞΑ - ΓΔ - Ψ1 1 : 25.000 

 

ΟΔΟΡΟΙΙΑ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

2 

ΧΩΓΞΦΛΨΛΞΣ  ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΘΔΘ 
ΕΓΞΕΞΦΛΠΠΠΕΡΣΩ ΞΑΛ ΨΕΟΛΞΩΧ 
ΔΛΑΠΣΦΦΩΠΕΡΣΩ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΠΕΡΣΩ 
ΔΛΞΨΩΣΩ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ (ΒΕΟΨΛΩΧΘ 
ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΘΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΡΣΛΘ 
ΡΕΩΡ ΔΛΑΧΩΡΔΕΨΘΦΛΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ ΣΔΩΡ) 
ΠΕ ΥΛΡΑΞΑ ΕΠΒΑΔΩΡ ΧΦΘΧΘΧ ΞΑΛ 
ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ 

ΞΑ - ΥΦ - Ψ1 1 : 25.000 

 

ΓΥΤ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΚΤΕΟΔΟΜΩΝ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΥΛΩΝΕΣ ΑΥΤΘΣ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

3 

ΧΩΓΞΦΛΨΛΞΣ ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ 
ΘΔΘ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΩΒΣΛΑ 
ΨΘΧ ΓΦΑΠΠΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ 
ΞΑΛ ΨΘΧ ΡΕΑΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΠΕΡΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ 
ΑΩΨΘΧ ΞΑΚΩΧ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΟΟΑΓΩΡ ΧΨΣ ΩΥΣΓΕΛΣ 
ΔΛΞΨΩΣ ΠΕΧΘΧ ΨΑΧΘΧ 30 KV ΔΛΑΧΩΡΔΕΧΘΧ ΨΩΡ 
ΥΑΦΞΩΡ ΠΕ ΨΣΩΧ ΩΥΣΧΨΑΚΠΣΩΧ 

ΞΑ - ΘΔ -  Χ1 1 : 25.000 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
261 

ΓΥΤ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΚΤΕΟΔΟΜΩΝ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΥΛΩΝΕΣ ΑΥΤΘΣ 

4 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ 
ΨΕΟΛΞΘΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΠΕΡΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ ΧΨΘΡ 
ΕΩΒΣΛΑ ΨΘΧ ΓΦΑΠΠΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ 
ΨΑΧΘΧ ΠΕ ΨΘΡ ΚΕΧΘ ΨΩΡ ΥΩΟΩΡΩΡ ΞΑΛ ΨΣ 
ΔΛΞΨΩΣ ΨΦΑΞΨΕΦΣΔΦΣΠΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΥΦΣΧ ΑΩΨΣΩΧ 

ΞΑ - ΓΩΨ - Ψ1 1 : 25.000 

5 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ ΨΘΧ 
ΓΦΑΠΠΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ ΠΕ 
ΨΘΡ ΚΕΧΘ ΨΩΡ ΥΩΟΩΡΩΡ ΞΑΛ ΨΣ ΔΛΞΨΩΣ 
ΔΦΣΠΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΥΦΣΧ ΑΩΨΣΩΧ 
(ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΡΑΨΣΟΘΧ ΞΑΚΑΦΑΧ) 

ΞΑ - ΓΩΨ - ΧΧ1 1 : 5.000 

6 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ ΨΘΧ 
ΓΦΑΠΠΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ ΠΕ 
ΨΘΡ ΚΕΧΘ ΨΩΡ ΥΩΟΩΡΩΡ ΞΑΛ ΨΣ ΔΛΞΨΩΣ 
ΨΦΑΞΨΕΦΣΔΦΣΠΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΥΦΣΧ 
ΑΩΨΣΩΧ (ΥΕΦΛΣΧΘ ΞΕΦΑΧΛΑΧ ΠΘΟΛΑΧ) 

ΞΑ - ΓΩΨ - ΧΧ2 1 : 5.000 

7 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ ΨΘΧ 
ΓΦΑΠΠΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ ΠΕ 
ΨΘΡ ΚΕΧΘ ΨΩΡ ΥΩΟΩΡΩΡ ΞΑΛ ΨΣ ΔΛΞΨΩΣ 
ΨΦΑΞΨΕΦΣΔΦΣΠΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΥΦΣΧ 
ΑΩΨΣΩΧ (ΥΕΦΛΣΧΘ ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΩ) 

ΞΑ - ΓΩΨ - ΧΧ3 1 : 5.000 

8 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΣΔΕΩΧΘΧ ΨΘΧ 
ΓΦΑΠΠΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ ΠΕ 
ΨΘΡ ΚΕΧΘ ΨΩΡ ΥΩΟΩΡΩΡ ΞΑΛ ΨΣ ΔΛΞΨΩΣ 
ΨΦΑΞΨΕΦΣΔΦΣΠΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΥΦΣΧ 
ΑΩΨΣΩΧ (ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΞΦΩΨΘΦΛΣΩ ΠΥΣΩΦΣΩ) 

ΞΑ - ΓΩΨ - ΧΧ4 1 : 5.000 

 

ΥΡΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

9 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΣΩ  ΩΥΣΓΕΛΣΩ 
ΔΛΞΨΩΣΩ ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ 150 KV ΧΨΘΡ ΑΨΨΛΞΘ 
ΥΣΩ ΕΠΦΑΡΛΗΕΛ  ΨΘΧ ΡΕΑ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΠΕΡΘ 
ΣΔΕΩΧΘ ΧΕ ΧΧΕΧΘ ΠΕ ΨΘΡ ΘΔΘ ΕΓΞΦΛΚΕΛΧΑ 

ΞΑ - ΩΥ - Ψ1 1 : 25.000 

 

ΥΡΟΒΥΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

10 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΨΕΟΛΞΘΧ 
ΔΛΑΔΦΣΠΘΧ  ΨΩΡ ΩΥΣΒΦΩΧΛΩΡ ΞΑΟΩΔΛΩΡ   
ΩΨΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ 150 KV  (ΑΞΦΩΨΘΦΛΣ 
ΠΥΣΩΦΣΧ - ΦΑΦΘΡΑ) 

ΞΑ - ΩΥΒ - Ψ1 1 : 75.000 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΟΔΟΡΟΙΙΑ (ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘΣ - ΔΙΑΡΛΑΤΥΝΣΕΙΣ), 
ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΕΟΔΟΜΟΙ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

11 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΣΩ ΕΠΦΑΡΛΗΕΛ 
ΨΣΡ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΣ ΞΑΛ ΨΣΡ ΨΕΟΛΞΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ  ΨΩΡ ΑΛΣΟΛΞΩΡ ΥΑΦΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΠΕ ΥΛΡΑΞΑ ΕΠΒΑΔΩΡ 
ΧΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ ( ΑΡΑΨΣΟΘ - 
ΞΑΚΑΦΑ) 

ΑΥΑΥΞΑ - 
ΨΥ1 

1 : 5.000 
(1:50.000) 

12 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΣΩ ΕΠΦΑΡΛΗΕΛ 
ΨΣΡ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΣ ΞΑΛ ΨΣΡ ΨΕΟΛΞΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ  ΨΩΡ ΑΛΣΟΛΞΩΡ ΥΑΦΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΠΕ ΥΛΡΑΞΑ ΕΠΒΑΔΩΡ 
ΧΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ (ΞΕΦΑΧΛΑ - ΠΘΟΛΑ)  

ΑΥΞΕΠΘ - 
ΨΥ1 

1 : 5.000 
(1:50.000) 

13 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΣΩ ΕΠΦΑΡΛΗΕΛ 
ΨΣΡ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΣ ΞΑΛ ΨΣΡ ΨΕΟΛΞΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ  ΨΩΡ ΑΛΣΟΛΞΩΡ ΥΑΦΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΠΕ ΥΛΡΑΞΑ ΕΠΒΑΔΩΡ 
ΧΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ  (ΧΥΘΟΛΑ - 
ΥΟΑΨΑΡΣΧ) 

ΑΥΧΥΥΟ - 
ΨΥ1 

1 : 5.000 
(1:50.000) 

14 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΣΩ ΕΠΦΑΡΛΗΕΛ 
ΨΣΡ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΣ ΞΑΛ ΨΣΡ ΨΕΟΛΞΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ  ΨΩΡ ΑΛΣΟΛΞΩΡ ΥΑΦΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΠΕ ΥΛΡΑΞΑ ΕΠΒΑΔΩΡ 
ΧΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ (ΥΟΑΨΑΡΛΧΨΣΧ)  

ΑΥΠΩ - ΨΥ1 
1 : 5.000 

(1:50.000) 

15 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΣΩ ΕΠΦΑΡΛΗΕΛ 
ΨΣΡ ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΣ ΞΑΛ ΨΣΡ ΨΕΟΛΞΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ  ΨΩΡ ΑΛΣΟΛΞΩΡ ΥΑΦΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΠΕ ΥΛΡΑΞΑ ΕΠΒΑΔΩΡ 
ΧΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ  (ΥΑΟΛΣΥΩΦΓΣΧ) 

ΑΥΥΑ - ΨΥ1 
1 : 5.000 

(1:50.000) 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΘΡΕΔΟ ΤΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

16 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΣΩ 
ΓΘΥΕΔΣΩ ΨΕΦΠΑΨΛΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ 

ΠΥ-ΨΧ-Ψ1 1:500 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
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ΤΑΚΤΕΟΔΟΜΟΙ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΡΟΣ ΡΥΛΩΝΕΣ ΓΥΤ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ) 

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

17 

ΣΔΣΥΣΛΛΑΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΥΦΣΧ ΨΑ ΑΛΣΟΛΞΑ 
ΥΑΦΞΑ ΞΑΛ ΔΦΣΠΣΛ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΥΦΣΧ 
ΥΩΟΩΡΕΧ ΓΩΨ 
ΕΡΑΟΟΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΑΔΦΣΠΕΧ 

ΞΑ-ΥΦ-Ε1 1:25.000 

 

ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ  

Α/Α ΨΛΨΟΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ ΑΦ. ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΟΛΠΑΞΑ 

18 

ΧΩΓΞΦΛΨΛΞΣ ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ 
ΔΛΞΨΩΣΩ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΥΦΣΧ ΨΑ 
ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΑ ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ ΠΕ ΨΣ 
ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣ ΔΛΞΨΩΣ ΥΦΣΧ ΨΑ ΑΛΣΟΛΞΑ ΥΑΦΞΑ 
ΨΘΧ ΨΕΦΡΑ 

ΞΑ-ΧΥΦ-Ψ1 1:25.000 

 

  



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
264 

 

  



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΑΕΥΣ 
265 

 



8 ΑΧΥΘΕ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΛΧΧΩΣΧ 167,9 MW & ΧΩΡΣΔΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΕΦΓΑ 
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13. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

Ακολουκοφν κατά ςειρά τα εξισ Υαραρτιματα: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΧΩΦΩΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΧΞΩΦΣΔΕΠΑΨΣΧ - ΕΞΨΛΠΘΧΘ & 

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ – ΧΧΕΔΛΑ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΩΥΣΧΨΑΚΠΣΛ ΑΡΩΨΩΧΘΧ ΨΑΧΘΧ 30/150 KV - ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: KYT ΥΑΟΟΘΡΘΧ - ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ IV:  ΖΟΕΓΧΣΧ ΧΩΠΒΑΨΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΩΡ ΠΕ ΨΣΩΧ ΤΦΣΩΧ/ 

ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΩΧ ΨΘΧ ΞΩΑ 49828/2008 (ΦΕΞ 2464/ Β/ 03.12.2008) «ΖΓΞΦΛΧΘ ΕΛΔΛΞΣΩ 

ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΧΩΦΣΨΑΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΞΑΛ ΑΕΛΦΣΦΣΩ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ ΠΕΟΕΨΘΧ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ ΑΩΨΣΩ» 

 ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΕΧ ΑΕΥΣ - ΚΕΩΦΘΠΕΡΑ ΧΧΕΔΛΑ/ ΧΑΦΨΕΧ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VI: ΠΕΟΕΨΘ ΛΧΣΚΣΦΩΒΛΞΩΡ ΞΑΠΥΩΟΩΡ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VII: ΠΕΟΕΨΘ ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΞΩΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΥΛΔΦΑΧΕΩΡ 

ΑΥΣ ΨΘΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΡΕΠΣΓΕΡΡΘΨΦΛΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΧΨΘΡ ΡΣΨΛΑ ΕΩΒΣΛΑ ΞΑΛ  ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΨΘΧ ΧΨΣ ΞΩΨ ΥΑΟΟΘΡΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VΙII: ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΧ: ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΑΔΦΑΡΩΡ ΧΞΩΦΣΔΕΠΑΨΣΧ & ΩΟΛΞΣΩ ΣΔΣΧΨΦΩΧΛΑΧ ΠΕΨΑ 

ΑΥΣ ΚΦΑΩΧΘ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Χ: ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΛΧ 
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