
        

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       Α.Π. οικ. 203035 

ΕΥΠΕ 

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ Α’  

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11     

Τ.Κ. : 114 73      

Πληροφορίες : Κ. Γιαβής      

Τηλέφωνο : 210 641 7962     ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

F.A.X. : 210 643 0637     

      

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ. αρ. 105743/14.11.00 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις 

«Πόρτες, Κοκκινόχωμα, Πλακωτά, Λουμπάρδα», ισχύος 24,65 MW, και «Σταυρός»,ισχύος 

24,65 MW, Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/86  «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) 

2. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί δασών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

(ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) 

4. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) που αναφέρεται στην «κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002». 

 

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002». 

 

6. Την ΚΥΑ 37111/2021 (ΦΕΚ 1391Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης κοινού κατά τη 

διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 

 

7. Το Π.Δ. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/01) και 35/2009 (ΦΕΚ 

51/Α/09). 

 

8. Την υπ. αρ. 2876/07.10.09 (ΦΕΚ 2234Β/09) απόφαση του Πρωθυπουργού για «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων 
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9. Το υπ. αρ. 189/05.11.09 Π.Δ. (ΦΕΚ 221/Α/09) για «Καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

των Υπουργείων». 

10.  To υπ. αρ. 63/17.06.11 Π.Δ. (ΦΕΚ 145/Α/11) για «Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11.  Την με α.π. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος, 

η οποία ανανεώθηκε με την υπ. αρ 145420/23.08.05 απόφαση. 

12.  Tην με α.π. Ο-45469/23.11.2010 βεβαίωση της ΡΑΕ για μεταβολή των στοιχείων της υπ. αρ. 

ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.220/οικ.2317/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

13.  Το από  16.12.10 αίτημα της JASPER RESEARCH HELLAS LTD-JSPER CONSTRYCTIVE LTD για 

ανανέωση της Απόφασης ΕΠΟ του έργου του θέματος με συνημμένο φάκελο (Α.Π. ΕΥΠΕ 

133586/16.12.10) 

14.   Το με α.π. 8550/31.05.11 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ με θέμα την προσφορά σύνδεσης για 26 

Αιολικά Πάρκα στη Νότια Εύβοια. 

15. Τα με α.π. 327/24.03.11 και 630/05.07.11 έγγραφα της ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε., με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου τροποποίησης (Α.Π. 

ΕΥΠΕ 197580/24.03.11, 200922/05.07.11)  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 

Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις «Πόρτες, Κοκκινόχωμα, 

Πλακωτά, Λουμπάρδα», ισχύος 24,65 MW, και «Σταυρός»,ισχύος 24,65 MW, Δήμου Καρύστου, Ν. 

Ευβοίας, ως εξής: 

 

A. H παράγραφος «α)  Είδος και μέγεθος δραστηριότητας  αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Το συγκεκριμένο  έργο αφορά στην εγκατάσταση δύο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, ισχύος 24,65 MW το καθένα, στις θέσεις ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ-ΠΛΑΚΩΤΑ-

ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ, και ΣΤΑΥΡΟΣ, στα δίκτυα πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας, εντός των ορίων του 

Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας. Τα εν λόγω έργα απεικονίζονται στα σχέδια ΑΑ.1 κλίμακας 1:50.000 

και 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα.  

Ο κάθε ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από 29 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ονομαστικής ισχύος 850 KW η 

καθεμία. 

Η Γραμμή Μέσης Τάσης θα είναι υπόγεια και θα διέρχεται κατά μήκος του εσωτερικού δικτύου 

οδοποιίας». 

 

Β. Η παράγραφος β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία,  αντικαθίσταται, λόγω επικαιροποίησης των κανονιστικών πράξεων που μνημονεύονται 

σε αυτή, ως εξής: 

 

«Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 

διατάξεις: 
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1. ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για 

τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2008/50/ΕΚ 

2. ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές − 

στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 

υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν 

- Η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138) Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/07.12.1971 (ΦΕΚ  

Β’ 986), Γ4/1305/02.08.1974 (ΦΕΚ Β’ 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ. 

- οι εκάστοτε Νομαρχιακές αποφάσεις». 

 

Γ.  Η παράγραφος γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων, αντικαθίσταται, λόγω 

επικαιροποίησης των κανονιστικών πράξεων που μνημονεύονται σε αυτή, ως εξής: 

«Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με  Η.Π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β/03), 

όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286Β/07)». 

 

Δ.  Η παράγραφος στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων. Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Η διάρκεια ισχύος της υπ. αρ. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ, η οποία ανανεώθηκε με την υπ. αρ 

145420/23.08.05 απόφαση, παρατείνεται για δέκα έτη από την έκδοση της παρούσας. Πριν την 

παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της 

ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις». 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με α.π. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του 

έργου του θέματος, η οποία ανανεώθηκε με την υπ. αρ 145420/23.08.05 απόφαση.  

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 

στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της 

διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.   

Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου ή τμήματος αυτού, ο φορέας υποχρεούται 

στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και οριστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με 

τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου 

καθώς και από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης των παραμέτρων της 

περιοχής ενδιαφέροντος διαπιστωθεί η ανάγκη τροποποίησης των όρων της απόφασης ή των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί 

όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα 

προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 Η παρούσα, η ΜΠΕ της αρχικής ΚΥΑ καθώς και ο φάκελος με τα σχετικά τοπογραφικά που τη 

συνοδεύουν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων 
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που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 

κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των 

προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 3010/2002. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο κοινοποιείται η 

παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της 

ΚΥΑ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/03). Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το φορέα του έργου 

σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ. 

Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Επίσης δεν απαλλάσσει τον 

ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών σύμφωνα 

με τη ισχύουσα νομοθεσία». 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

   

 

    Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

Ακαδημίας 72, 106 78 Αθήνα 

 

2.   Περιφερειακό Συμβούλιο  

       Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 

       Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία 

 

3.   ΥΠΕΚΑ 

α) Δ/νση Χωροταξίας 

    Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

β) ΕΥΕΠ 

    Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα 

γ) Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας 

    Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα 

 

4.   Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού 

      α) Δ/νση Προϊστ.& Κλασ. Αρχαιοτήτων 

      β) Δ/νση Βυζ/νων και Μεταβυζ/νων Αρχαιοτήτων 

           Μπουμπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 

      γ) ΙΑ’ ΕΠΚΑ, Ελ. Βενιζέλου 17, 341 00 Χαλκίδα 

      δ) 23
η
 ΕΒΑ, Λ. Αθηνών 24Β, 341 00 Χαλκίδα 

 

5.  ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

     Κάστορος 72, 185 45 Πειραιάς 

 

6.   Περιφερειακό Συμβούλιο  

     Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

     Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ  

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Α΄ 

4. Κ. Γιαβής 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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