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To                     

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 177360/18.12.2014 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΕΠΟ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 
συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που 
αποτελείται από "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.", ισχύος 9,2MW, "AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε." ισχύος 16,1 MW,   «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW, 
«AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 36,8 MW, «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» 
ισχύος 27,6 MW, «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 23 MW, «AIOΛIKO 
ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» ισχύος 20,7 MW, «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» ισχύος 25,3 
MW, " ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., ισχύος 32.2 MW ", στα νησιά Νάξο, Πάρο, 
Τήνο και Άνδρο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 
150kV των ως άνω Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης» και αφορά: α) στη μείωση 
του αριθμού των αιολικών πάρκων από εννέα (9) σε επτά (7), εξαιρείται το αιολικό 
πάρκο «ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» και το αιολικό πάρκο «ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» (β) στη μείωση του 
αριθμού των ανεμογεννητριών, από 95 Α/Γ ισχύος 2,3MW έκαστη, σε 76 Α/Γ ισχύος 
2,3MW έκαστη με μείωση της συνολικής παραγόμενης ισχύος από 218,5ΜW σε 
174,8MW, γ) στην επαναχωροθέτηση μέρους των Α/Γ εντός των πολυγώνων 
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εγκατάστασης και δ) σε τροποποιήσεις σε συνοδά υποστηρικτικά έργα με μείωση 
του οδικού δικτύου από 52,6 χιλιόμετρα σε περίπου 40 χιλιόμετρα.

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕK 160/Α/10.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 53 
παρ.3α του Ν.998/1979 ως ισχύει, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 Ν.4423/2016 (ΦΕΚ 
182 Α΄) και τις παραγράφους 2,3,4 του άρθρου 45 του Ν.998/1979 ως ισχύει.

4. Το Ν. 2244/7.10.94 (ΦΕΚ168/Α/94) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν.3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30.05.02) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση – 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος».

6. Το Ν.3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(ΦΕΚ 153/Α΄), όπως ισχύει.

7. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και  την 
Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

8. Το Ν. 3468/27.06.06 (ΦΕΚ129/Α/06) περί ‘’Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 
διατάξεις’’.

9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) περί «επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

10. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11.  Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4622/2019 (A’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα 
του άρθρο 109 αυτού.

13. Τον Ν. 4635/2019(Α.167/30-10-2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
14. Τον Ν. 4685/2020 (Α. 92/07.05.202) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

15. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 
ΚΥΑ ‘‘Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων’’ 
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων».

16. Το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004) «Αντικατάσταση της 73357/148/1995 ΚΥΑ “Διαχείριση 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες” (Β' 781) 
και της 19817/2000 ΚΥΑ “Τροποποίηση της 73357/1995 ΚΥΑ κ.λ.π. (Β' 963) Μέτρα και όροι για 
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την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών"».
17. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 ..» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 
12/Α/2006) «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2003/108 .. », και όπως γενικότερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ ‘Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
20. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’/08-07-2019), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων».

21. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Το Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123Α_17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη 
σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου.

24. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008).

25. Την Κ.Υ.Α. 3060(ΦΟΡ)238 (ΦΕΚ 512/Β/25.04.02) «Μέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία 
διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων χαμηλών συχνοτήτων».

26. Την ΚYΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 181478/ 
965/2017 (ΦΕΚ 3763Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/ 2632/2004 
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 
2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄ 1931) όπως αυτή τροποποιήθηκε» και ισχύει, περί συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

27. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11764/653/17.3.06 (ΦΕΚ Β’327/17.3.2006) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες 
αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις... 
του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 ΚΥΑ (Β’795)».

28. Την Κ.Υ.Α. 49828/3-12-2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

29. Την ΚΥΑ 37338/1807/2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

30. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση 
με…», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

31. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου 
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για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 
Α/209/2011)».

32. Την Κ.Υ.Α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, ...».

33. Την Κ.Υ.Α. οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ ...».

34. Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 
24), όπως ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

36. Την Κ.Υ.Α. οικ. 5688/2018 (Β’ 988) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011….. και 
του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

37. Την Y.A. Η.Π. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4  του Ν. 4014/21-09-
2011» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

38. Την Υ.Α. οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α ́της υπ’ αριθ. 
1958/13-1-2012 απόφασης ...».

39. Την Y.A. Η.Π. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09.04.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών  για την 
ενσωμάτωση…σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/21-09-2011».

40. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011 (Α΄209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

41. Την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΥΑ) 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961/Β/3-11-2014) 
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) 
πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα».

42. Την ΥΑ υπ’ αρ. 37674/27.7.16 (ΦΕΚ Β’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 
1958/2012  - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

43. Η υπ’ αρ. Ε.Γ.: οικ.895/29.12.2017 (Β’ 4677) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: 
«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
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Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».  
44. Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/06.07.2018 (Β’ 2683) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) (EL14) και της 
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

45. Την Εγκύκλιο Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ με α.π.: οικ.174404/13-8-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20-9ΛΨ) 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και 
τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των 
υποκατηγοριών Α1 και Α2». 

46.   Το με Α.Π.: 59/7-2-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) 
«Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα 
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών 
διοικητικών πράξεων ». 

47. Τη με α.π. οικ. 177360/18.12.2014 ΥΑ ΕΠΟ του έργου «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5MW (95 Α/Γ) και των  συνοδών σε αυτό, έργων που 
αποτελείται από: ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.’’  ισχύος 9,2MW,  ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ 
Α.Ε.’’ ισχύος 16,1MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.’’, ισχύος 32,2MW ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.’’ ισχύος 36,8MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW,  ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.’’ ισχύος 23MW, 
‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.’’ ισχύος 20,7MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.’’ ισχύος 
25,3MW,  στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νοµού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραµµή 
Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης, Νοµού Αττικής». 

48. Τα με α.π. 244/ΑΓ/κα/13.04.2017, 246/ΑΓ/κα/19.05.2017 και 249/ΑΓ/ππ/28.07.2017 έγγραφα 
των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. με τα οποία υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του αναφερόμενου στο θέμα έργου και συμπληρωματικά τεύχη αυτής (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /7667/13.02.2017, α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 24368/19.05.2017 και α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 
33943/28.07.2017 αντίστοιχα).

49. Το με α.π. 5617/13.06.2017 έγγραφο του Δήμου Τήνου (Γραφείου Δημάρχου), με το οποίο 
αιτείται την χορήγηση αντιγράφου της ΜΠΕ για την τροποποίηση του αναφερόμενου στο θέμα 
έργου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 28562/16.06.2017).

50. Τα από 19.06.2017 και 22.06.2017 έγγραφα του Δικηγορικού Γραφείου "Γεώργιος Ναπ. 
Ξανθούλης & Συνεργάτες" (Πληρεξούσιου Δικηγόρου της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των 
Δήμων Άνδρου, Τήνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και Πάρου), με τα οποία αιτείται την 
χορήγηση αντιγράφου της ΜΠΕ για την τροποποίηση του αναφερόμενου στο θέμα έργου (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28947/20.06.2017 και α.π.ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/29260/22.06.2017).

51. Το με α.π. οικ. 34059/31.07.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε 
αντίγραφο της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος, προς: 

i. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
ii. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου.
iii. Τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη πρώην Διεύθυνση Προστασίας Δασών και 

Αγροπεριβάλλοντος (νυν Δ/νση Προστασίας Δασών), τη Δ/νση Προστασίας 
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Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων (νυν Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας), τη πρώην Δ/νση ΑΠΕ και Ηλεκτροπαραγωγής (νυν 
Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων) και  τη 
Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

iv. Τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβ/νων 
Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, και την Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας,  του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

v. Τη Διεύθυνση Υποδομών του ΓΕΕΘΑ.
vi. Τη  Δ/νση Αερολιμένων/ΥΠΑ και τη Δ/νση Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.
vii. Τη Δ/νση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.
viii. Τη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

ix. Τη Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

x. Τη Δ/νση Συντονισμού  και Επιθεώρησης Δασών  Νοτίου Αιγαίου, τη Δ/νση Δασών 
Κυκλάδων, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου. 

xi. Τη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αττικής, Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής και 
το Δασαρχείο Λαυρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

xii. Το Δικηγορικό Γραφείο "Γεώργιος Ναπ. Ξανθούλης & Συνεργάτες" - (Πληρεξούσιος 
Δικηγόρος των αιτήσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμων Άνδρου, Τήνου, Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων, Πάρου).

xiii. Το Δήμο Τήνου.
52. Το με α.π.166547/09.08.2017 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με 

το οποίο διαβιβάζει στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ την με α.π. 166322/09.08.2017 ανακοίνωση δημοσίευσης 
της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35150/10.08.2017& 
α.π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35152/10.08.2017, αντίστοιχα).

53. Το με α.π.2398/09.08.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβίβασε τη ΜΠΕ για την τροποποίηση του 
έργου του θέματος, στο Δασαρχείο Λαυρίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτής (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35942/21.08.2017).

54. Το με α.π. 52205/30.08.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο δηλώνει αναρμοδιότητα 
γνωμοδότησης επί της  ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36947/01.09.2017).

55. Το με α.π.953/88675/23.08.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο διαβίβασε  
τη ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Κυκλάδων και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ανατολικής 
Αττικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί αυτής (α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 37264/05.09.2017).
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56.  Το με α.π. 2584/68773/31.08.2017 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου, με το οποίο γνωμοδοτεί 
θετικά επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ37894/11.09.2017).

57. Το με α.π.55223/12.09.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής (Γραφείο Γενικού Διευθυντή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο 
διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το με α.π.οικ.12003/28.08.2017 έγγραφο του Δήμου Πάρου με το 
οποίο εκφράζεται η αντίθεση του με την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στο νησί της Πάρου (α.π. ΥΠΕΝ/ 
ΔΙΠΑ/ 38693/18.09.2017).

58. Το από 14.09.2017 έγγραφο του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου "ΚΟΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ" , του 
Δημητρίου Παυλάκη και της Ευγενίας Κουμαντάρου, με το οποίο διατυπώνουν τις απόψεις τους 
επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος και εκφράζουν την αντίθεση τους με το περιεχόμενο της 
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/39198/21.09.2017).

59. Το με α.π.3122.1Λ39/64863/2017/12.09.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών και 
Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο 
διαβιβάζει τη ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος, στα Κ.Λ. Λαυρίου, Λ/Χ Άνδρου, 
Λ/Χ Τήνου, Λ/Χ Πάρου και Λ/Χ Νάξου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί αυτής (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/40207/28.09.2017).

60. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/315488/204888/3383/1641/29.09.2017, έγγραφο της 
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
με το οποίο ενημερώνει την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ότι οι απόψεις της επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση 
του έργου του θέματος, έχουν αποσταλεί στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ από όπου 
θα διαβιβαστεί  στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η συνολική γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών (α.π. 
ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 41444 / 06. 10.2017).

61. Το με α.π. Τ.Υ.:92/21.09.2017 έγγραφο της Δ.Ε. Νάουσας του Δήμου Πάρου, με το οποίο 
γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/41575/09.10.2017).

62. Το με α.π. 3143/27.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση επί της ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 45624/ 06.11.2017).

63. Το με α.π.165607/17/24.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του έργου του θέματος (ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 45451/ 03.11.2017).

64. Το με α.π. 93668/1184/01.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά επί 
της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (46981/16.11.2017).

65. Το με α.π.218913/08.11.2017 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με το οποίο 
γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46558/14.11.2017).

66. Το με α.π. 79103/11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο εκφράζει την κατ΄ αρχήν συμφωνία της επί της ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του έργου του θέματος, με την επιφύλαξη του τελικού συγκριτικού ελέγχου μετά 
την κατάθεση διευκρινιστικών στοιχείων, τα οποία ζητεί  με το ως άνω έγγραφο της (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/51637/19.12.2017).

67. Το με α.π.5164/22.12.2017 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/52216/27.12.2017), με το οποίο διαβιβάζει στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το με α.π. 
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3397/21.08.2017/21.12.2017 έγγραφο της με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά της επί της ΜΠΕ 
για την τροποποίηση του έργου του θέματος, με βάση την υπ΄ αριθμ. 72 Απόφαση της 7ης 
/18.12.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος (αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου) 
και στο οποίο επισυνάπτονται οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις: των Δημοτικών συμβουλίων 
Άνδρου, Τήνου, Πάρου και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, των Επιτροπών Ζωής και Διαβούλευσης 
των Δήμων Νάξου και Πάρου, φορέων των Δήμων και  πολιτών, των Τοπικών Κοινοτήτων 
Γαλήνης, Μελάνων, Δαμαρίωνα, Νάξου, Φιλοτίου, Εγγαρών, Σαγκριου, Κορωνίδας, Χαλκείου, 
Κώστου, Αγκαιριάς, Λευκών, Μαρπήσσας, Νάουσας, Πάρου, Αρχιλόχου .

68. Τα με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2292/26.01.2018 και με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 2469/ 29.01 2018  έγγραφα  
της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με τα οποία διαβίβασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) τις απόψεις 
της, επί αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ που αφορούν  στην με α.π.οικ 
177360/18.12.2014 Υ.Α. ΕΠΟ του έργου «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5MW (95 Α/Γ) και των  συνοδών σε αυτό, έργων που αποτελείται 
από: ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.’’  ισχύος 9,2MW,  ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.’’ ισχύος 
16,1MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.’’, 
ισχύος 32,2MW ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.’’ ισχύος 36,8MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ 
Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW,  ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.’’ ισχύος 23MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.’’ ισχύος 20,7MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.’’ ισχύος 25,3MW,  στα 
νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νοµού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 
150kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης, Νοµού Αττικής».

69. Το με α.π.253/ΑΓ/ππ/23.01.2018 έγγραφο των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. με το 
οποίο υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επικαιροποιημένα στοιχεία της ΜΠΕ για την τροποποίηση 
του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 1741/24.01.2018).

70. Το με α.π.254/ΑΓ/ππ/13.02.2018 έγγραφο των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. με το 
οποίο αιτούνται την επανεξέταση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3902/15.02.2018).

71. Το με ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/74044/50538/859/436/12.03.2018 έγγραφο της Εφορείας 
Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το 
οποίο ενημερώνει πως η εισήγηση της έχει αποσταλεί στην Αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, προκειμένου να προωθηθεί στα αρμόδια όργανα (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 
/6255/ 19.03.2018). 

72. Το με α.π. οικ. 6350/20.03.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος, προς:

i. Τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη πρώην Διεύθυνση Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος (νυν Δ/νση Προστασίας Δασών), τη Δ/νση Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων (νυν Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητα), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ii. Τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβ/νων 
Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων 
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και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων και την 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

iii. Τη Διεύθυνση Υποδομών του ΓΕΕΘΑ.
iv. Τη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.
v. Τη Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.
vi. Τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  Νοτίου Αιγαίου, τη Δ/νση Δασών 

Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
vii. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και το Τμήμα Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
viii. Το Δικηγορικό Γραφείο "Γεώργιος Ναπ. Ξανθούλης & Συνεργάτες" - (Πληρεξούσιος 

Δικηγόρος των αιτήσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμων Άνδρου, Τήνου, Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου).

ix. Το Δήμο Τήνου.

73. Το με α.π.43618/18/26.03.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,  με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, επί της ΜΠΕ και 
των επικαιροποιημένων στοιχείων της, για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 7535 / 04.04./2018).

74. Το με α.π. 906/85334/26.03.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο 
γνωμοδοτεί θετικά επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7525/04.04.2018).

75. Το με α.π. 169101/2060/11.04.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο διαβίβασε στη Διεύθυνση Δασών 
Κυκλάδων αντίγραφο της ΜΠΕ και των επικαιροποιημένων στοιχείων της για την τροποποίηση 
του έργου του θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτής (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7914/16.04.2018).

76. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/23216/497/23.04.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο αιτείται την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων από τους φορείς του έργου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8786/30.04.2018).

77. Το με α.π. Δ3/Δ/8579/2898/24.04.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, επί της 
ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/8607/26.04.2018).

78. Το με α.π. 62917/03.05.2018 έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, με το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, επί της 
ΜΠΕ και των επικαιροποιημενων στοιχείων της για την τροποποίηση του έργου του θέματος 
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9049/04.05.2018).

79. Το με α.π. 260/ΑΓ/ππ/09.05.2018 έγγραφο των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. με το 
οποίο υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση  Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
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και Ενέργειας, συμπληρωματικά στοιχεία σε συνέχεια του με α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/23216/497/23.04.2018 έγγραφου της (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9676/21.05.2018).

80. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/159450/16694/3193/18.05.2018 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Κυκλάδων, με το οποίο διαβίβασε στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και 
Σύγχρονων Μνημείων τη ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9869/24.05.2018).

81. Το με α.π. Υ.Σ.48/18.05.2018 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Νάουσας του Δήμου Πάρου, με το οποίο διαβίβασε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ απόσπασμα του 6/2018 
πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας και την με α/α 
23/2018 απόφαση του με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση 
του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9991/30.05.2018).

82. Το με α.π. Φ.114.1/292/389115/Σ.2840/02.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 (Υποδομής) του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, με το οποίο δεν συνηγορεί με την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού 
συνολικής ισχύος 27,6MW και των συνάδων έργων του, στη θέση "ΚΑΦΟΥΤΣΙ" του Δήμου 
Άνδρου της εταιρίας "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε." (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/43879/586/09.07.2018).

83. Το με α.π. Φ.114.1/291/389121Σ.2842/02.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 (Υποδομής) του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, με το οποίο δεν συνηγορεί με την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού 
συνολικής ισχύος 9,2MW και των συνάδων έργων του, στη θέση "ΣΚΟΥΜΠΙ" του Δήμου Άνδρου 
της εταιρίας "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε." (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/43877/585/09.07.2018).

84. Την από 17.07.2018 Εξώδικη Απάντηση - Διαμαρτυρία (πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος 
Ξανθούλης) του Παναγιώτη Μακρή, του Αλέξανδρου Παναγιωτόπουλου και του Ανδρέα 
Μήτσαινα κατά της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. 
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» (α.π.ΥΠΕΝ /ΔΙΠΑ /48113 /850/ 23.07.2018).

85. Το με α.π. ΥΠΕΝ.ΔΧΩΡΣ/18492/405/13.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία μετά την υποβολή των 
ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων, γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, επί της ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46373/750/17.07.2018).

86. Το με α.π.46743/518/19.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ 
για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49126/932/26.07.2018).

87.  Το με α.π. Φ.114.1/323/39145Σ.3208/24.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 (Υποδομής) του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας , με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, για  τους 
Αιολικούς Σταθμούς: "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε." συν. ισχύος 16,1 MW, " ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε."  συν. ισχύος 32,2 MW, "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε." συν. ισχύος 36,8 MW, 
"ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε." συν. ισχύος 27,6 MW, "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε." 
συν. ισχύος 23 MW, "'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε." συν. ισχύος 20,7 MW και "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε." συν. ισχύος 25,3MW και των συνοδών σε αυτά έργων (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50548/1044/31.07.2018).

88. Το με α.π. οικ.11116/20.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών 
Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο 
γνωμοδοτεί θετικά επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/547171350/21.08.2018).

89. Το με α.π.14211/21.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του 
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Υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, επί της ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/55329/1426/24.08.2018).

90. Το με α.π.121118/456/12.09.2018 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάζει στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το με α.π. 
49232/220/20.04.2018/11.09.2018 έγγραφο της, με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ 
για την τροποποίηση του έργου του θέματος με βάση την υπ. αριθμ 45 απόφαση της 
4ης/28.08.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου), και στο  οποίο επισυνάπτονται: η αρνητική εισήγηση της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις 
Δήμων και Τοπικών Κοινοτήτων και  Έντυπα Δ11 με τις αρνητικές απόψεις  ενδιαφερόμενου 
κοινού.

91. Το με α.π.54600/14.09.2018  έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους, επί της ΜΠΕ για την 
τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 64173/ 2044/26.09.2018).

92. Το με α.π. 264/ΑΓ/ππ/11.10.2018 έγγραφο των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε., με το 
οποίο υποβλήθηκε απαντητικό υπόμνημα στο με α.π.93668/1184/01.11.2017 έγγραφο της 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /69357 / 2450/12.10.2018).

93. Το με α.π. 268/ΑΓ/ππ/29.01.2019 έγγραφο των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε., με το 
οποίο κοινοποιεί στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ τη με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ 
ΤΠΚΑΜ/668028/479833/17542/5969/21.12.2018 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 8468/621/31.01.2019).

94. Το με α.π. 175793/5887π.ε./17.01.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο ζητάει διευκρινήσεις επί του με α.π. 
54600/14.09.2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων και του με α.π. 
65228/30.10.2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Συντονισμού  και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /5448 /386/ 22. 01. 2019).

95. Το με α.π. Φ.114.1/150/243939/Σ.1024/14.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 (Υποδομής) του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο  ενημερώνει την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ότι: i) δεν 
συνηγορεί με την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού ) συνολικής ισχύος 9,2 MW (10 Α/Γ) και των 
συνόδων σε αυτόν έργων του, στη θέση "ΣΚΟΥΠΙ" και ii) συνηγορεί με την εγκαταστήσει των Α/Γ 
με α/α 01 έως 08, ενώ δεν συνηγορεί με την εγκατάσταση των Α/Γ με α/α 09 έως και 16 του 
Αιολικού Σταθμού και των συνοδών σε αυτόν έργων στη θέση "ΚΑΦΟΥΤΣΙ" (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 
/25225/ 1621/ 20. 03.2019).

96. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/58911/473/27.06.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, υπό όρους , επί της 
ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/58951/3687/27.06.2019).

97. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΜΑΝΣΜΠΚ/ 235312/ 24261/ 2176/ 523/ 22. 07.2019 
έγγραφο της  Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, 
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με το οποίο διαβιβάζει στη Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, τη ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του 
θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτής (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70029/4528/01.08.2019).

98. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/398522/41677/6529/26.09.2019 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση 
Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρονων Μνημείων τις απόψεις της επί της ΜΠΕ 
για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90451/5762/08.10.2019).

99. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 278481/198295/ 3161/1210/ 04. 10. 2019 
έγγραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάζει στη Γραμματεία του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων, τη ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου 
του θέματος προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση 
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 91833/ 5831/ 10. 10. 2019).

100. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/ 517493/53982/ 3958/978/06 .11. 2019 
έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 
του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάζει στη Γραμματεία του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων, τη ΜΠΕ για την τροποποίηση 
του έργου του θέματος προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για 
γνωμοδότηση (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/106046/6563/06.11.2019).

101. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/398522/41677/6529/26.09.2019 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση 
Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρονων Μνημείων τις απόψεις της επί της ΜΠΕ 
για την τροποποίηση του έργου του θέματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90451/5762/08.10.2019).

102. Το με ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/403792/288415/4596/1793/21.11.2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με το οποίο κοινοποιείται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η απόφαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου κατά την με αριθμό 35/02.10.2019 συνεδρίαση του για αναβολή 
διατύπωσης γνώμης σχετικά με το "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ" ισχύος 32,2 MW στη Νάξο, 
προκειμένου να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία από το φορέα του έργου (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/1154171/6969/21.11.2019).

103. Τη με α.π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 537754/384884/5969/2327/ 06. 02. 2020 
Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ:6ΔΟΥ4653Π4-ΞΕ9),  με την οποία 
αποφασίζει:  α) υπέρ της έγκρισης της  ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του θέματος και 
των επικαιροποιημένων στοιχείων της, ως προς τα: αιολικά πάρκα των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», 
«AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.», «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», «AIOΛIKO ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.»(α.π.  
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21600/1086/26.02.2020). 

104. Το με α.π. Φ.114.1/412/270222/Σ.1354/28.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 (Υποδομής) 
του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους με την εγκατάσταση 
των Α/Γ Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ14, Κ15 και Κ16 στη θέση "ΚΑΦΟΥΤΣΙ", όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α του ως άνω έγγραφου και επίσης γνωμοδοτεί θετικά με τη 
εγκατάσταση των Α/Γ Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 και  Σ10 στη θέση "ΣΚΟΥΠΙ" και των Α/Γ Κ9, 
Κ10, Κ11, Κ12 και Κ13 στη θέση 'ΚΑΦΟΥΤΣΙ", όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β 
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του ως άνω έγγραφου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27070/1410/11.03.2020).
105. Το με α.π. 290/ΑΓ/ππ/10.4.2020 Τεχνικό Υπόμνημα Επικαιροποιημένων Στοιχείων των 

εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε., σχετικά με το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) (Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35830/2057/14.4.2020) 

106. Το από 23.4.20 τελικό Τεχνικό Υπόμνημα Επικαιροποιημένων Στοιχείων των εταιρειών 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε., σχετικά με το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/37704/2207/23.04.2020).

107. Το γεγονός ότι το έργο εχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ' αρ. 177360/18.12.2014 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη ΜΠΕ, καθώς και στα επικαιροποιημένα στοιχεία αυτής, η  κατασκευή του 
έργου δεν έχει ολοκληρωθεί.

108. Το γεγονός ότι με α.π. το  287/ΙΚ/ππ/10.03.2020 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26721 /1389/ 11. 
03.2020) έγγραφο τους οι αρμόδιες  εταιρείες: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε., αιτούνται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ να μην 
συμπεριληφθεί στην παρούσα τροποποιητική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων το 
"ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε." 

109. Το γεγονός ότι με το α.π. 288/ΑΓ/ππ/16.03.2020 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/29714/ 1561/ 20. 
03.2020)έγγραφο τους οι αρμόδιες  εταιρείες: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε., υπέβαλλαν στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ Τεχνικό 
Υπόμνημα 2ης επικαιροποίησης των στοιχείων της ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου του 
θέματος, με το οποίο αιτούνται, να εξαιρεθούν από   την   παρούσα τροποποιητική Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, το αιολικό πάρκο στη θέση «ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» στη νήσο Νάξο 
ισχύος 32,2 MW) και το αιολικό Πάρκο στη θέση «ΓΚΑΓΚΑΡΗ » στη νήσο Τήνο, συνολικής ισχύος 
25,3 MW. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 177360/18.12.2014 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του σχετικού με το θέμα έργου , η οποία αφορά : 
α) στη μείωση του αριθμού των αιολικών πάρκων από εννέα (9) σε επτά (7), εξαιρείται το ΑΣΠΗΕ 
«ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» και το «ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. », β) στη μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών, από 95 
Α/Γ ισχύος 2,3MW έκαστη, σε 76 Α/Γ ισχύος 2,3MW έκαστη,  με μείωση της συνολικής παραγόμενης 
ισχύος από 218,5ΜW σε 174,8MW, γ) στην επαναχωροθέτηση μέρους των Α/Γ εντός των 
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πολυγώνων εγκατάστασης και δ) σε τροποποιήσεις σε συνοδά υποστηρικτικά έργα, με μείωση του 
οδικού δικτύου από 52,6 χιλιόμετρα σε περίπου  40 χιλιόμετρα.
Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των 
ανωτέρω τροποποιήσεων του έργου και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει τους 
φορείς αυτών, καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο.

I)  Η ενότητα α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας»,  αντικαθίσταται από την ακόλουθη :

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.1.1. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και 
διακρίνεται σε τέσσερα υποέργα, τα οποία χωροθετούνται στα νησιά Άνδρος, Νάξος, Πάρος και 
Τήνος.
 Το έργο, συνολικά αφορά στην κατασκευή και λειτουργία επτά (7) αιολικών πάρκων (Α/Π), τα 

οποία θα εγκατασταθούν στις νήσους Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, και αναλύεται ως εξής : 
- Α/Π «ΣΚΟΥΜΠΙ» ισχύος 23,0 MW – Νήσος Άνδρος (Α/Γ: Α1 έως A10) 
Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων 
μεταφοράς τάσης/ Μ.Τ. εκτός οδοποιίας): 44.801,73 m2,  Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 2.003,31 
m,  Μήκος  οδοποιίας πρόσβασης-νέες διανοίξεις: 1.049,00 m, Μήκος οδοποιίας πρόσβασης-
βελτιώσεις: 5.119,29 m.

- Α/Π «ΚΑΦΟΥΤΣΙ» ισχύος 36,8 MW – Νήσος Άνδρος (Α/Γ: Α1 έως Α16)
Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. 
εκτός οδοποιίας): 71.819,93 m2,  Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 3.527,09 m, Μήκος οδοποιίας 
πρόσβασης-νέες διανοίξεις: 1.369,07 m,  Μήκος οδοποιίας πρόσβασης-βελτιώσεις: 9.034,79 m.

- Α/Π «ΓΚΟΡΑΚΙ» ισχύος 16,1MW – Νήσος Άνδρος (Α/Γ: Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30) 
Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. 
εκτός οδοποιίας): 36.652,45 m2,  Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 1.967,75 m, Μήκος  οδοποιίας 
πρόσβασης-νέες διανοίξεις: 3.611,54 m,  Μήκος οδοποιίας πρόσβασης-βελτιώσεις: 15.130,59 m.

- Α/Π «ΔΙΣΤΟΜΟΣ» ισχύος 36,8MW (16 Α/Γ) – Νήσος Νάξος (Α/Γ: Α1 έως Α16) 
Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. 
εκτός οδοποιίας): 139.490,66 m2, Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 12.018,75 m, Μήκος  οδοποιίας 
πρόσβασης-νέες διανοίξεις: 1.940,83 m,  Μήκος οδοποιίας πρόσβασης-βελτιώσεις: 6.247,30 m.

- Α/Π «ΓΟΥΡΛΕΣ» ισχύος 23,0MW – Νήσος Πάρος (Α/Γ: Α1, Α2, Α3, Α4, A5, A6, A9, A10, Α11, Α12)
Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. 
εκτός οδοποιίας): 84.249,92 m2, Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 6.819,77 m,   Μήκος οδοποιίας 
πρόσβασης-βελτιώσεις: 6.707,28 m.

- Α/Π «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ» ισχύος 27,6MW – Νήσος Πάρος (Α/Γ: Α1, Α2, Α3, Α4, Α9, Α10, Α11, Α12, 
Α13, Α14, Α15, Α16) 
Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ 
.εκτός οδοποιίας): 73.398,64 m2 , Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 4.594,87 m , Μήκος  οδοποιίας 
πρόσβασης-νέες διανοίξεις: 150 m, Μήκος οδοποιίας πρόσβασης-βελτιώσεις: 7.802,34 m.

- Α/Π «ΦΩΛΙΑ» ισχύος 11,5MW – Νήσος Τήνος (Α/Γ: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5)
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Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. 
εκτός οδοποιίας): 22.954,18 m2,  Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 866,79 m, Μήκος οδοποιίας 
πρόσβασης-βελτιώσεις: 8.865,99 m.

 Ανεμογεννήτριες
Το σύνολο των ανεμογεννητριών που περιλαμβάνονται και στα επτά αιολικά πάρκα είναι 76 και 
η συνολική παραγόμενη ισχύς τους ανέρχεται στα 174,8 MW. Ο τύπος ανεμογεννήτριας που θα 
χρησιμοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Enercon E- 70/2,3 MW με ύψος πυλώνα 64 m και 
διάμετρο πτερωτής 71 m.

 Οδοποιία
Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία 
(εσωτερική και πρόσβασης), το συνολικό μήκος της οποίας είναι 39.918,77 m (εσωτερική: 
31.798,33 m και πρόσβασης: 8.120,44 m). Οι οδοί θα είναι χωμάτινοι και θα επιστρωθούν με 
κατάλληλο θραυστό υλικό, ενώ θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ' 
κατηγορίας. Προβλέπονται επίσης βελτιώσεις της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης, 
συνολικού μήκους 58.907,58 m.

 Έργα διασύνδεσης. 
Το σύστημα μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τα παρακάτω :  

• υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 30 kV, συνολικού μήκους περίπου 131,9 χλµ., που ακολουθεί 
κυρίως τη χάραξη της προτεινόμενης οδοποιίας,

• τέσσερις (4) Υποσταθμοί Ανύψωσης Τάσης 30/150 kV (Υ/Σ «Άνδρος 2», Υ/Σ «Άνδρος 3», Υ/Σ 
«Νάξος 1» και Υ/Σ «Πάρος 1»),  

• υπόγεια Γραμμή Μεταφορά Υψηλής Τάσης 150kV, συνολικού μήκους περίπου 84,81 χλµ., η 
οποία θα αποτελείται από επτά (7) τμήματα (Τμήμα Υ/Σ «Νάξος 1» - «Σελίδα Νάξου» μήκους 
3,81χλµ, Τμήμα «Φιλίτζι Πάρου» - Υ/Σ «Πάρος 1» μήκους 8,39 χλµ, Τμήμα Υ/Σ «Πάρος 1» - 
«Φιλίτζι Πάρου», Τμήμα «Παράγκα Άνδρου» - Υ/Σ «Άνδρος 3», Τμήμα Υ/Σ «Άνδρος 3» - Υ/Σ 
«Άνδρος 2», Τμήμα Υ/Σ «Άνδρος 2» - «Καμινάκι Άνδρου», Τμήμα «Πανόραμα Μικρολίμανου» - 
«Κ.Υ.Τ Λαυρίου»,

• υποβρύχια Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150 kV, συνολικού μήκους περίπου 144,56 χλµ., 
η οποία θα αποτελείται από τρία (3) τμήματα (Τμήμα «Στελίδα Νάξου» - «Φιλίτζι Πάρου», 
Τμήμα «Φιλίτζι Πάρου» - «Παράγκα Άνδρου», Τμήμα «Καμινάκι Άνδρου» - «Πανόραμα 
Μικρολίμανου» και

• υποβρύχια γραμμής Μέσης Τάσης 30 kV, συνολικού μήκους περίπου 3,3 χλµ., στο Τμήμα 
«Στενό Τήνου» - «Παράγκα Άνδρου» .

 Εργοταξιακοί χώροι 
Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα απαιτηθεί η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξιακών 
χώρων, οι οποίοι θα περιγραφούν αναλυτικά (θέση, εξοπλισμός, κλπ) σε Τεχνική Περιβαλλοντική 
Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 
Το έργο συνολικά περιγράφεται στη ΜΠΕ, στο τεύχος των επικαιροποιημένων στοιχείων αυτής, 
και στο Τεχνικό Υπόμνημα  που συνοδεύουν την παρούσα Τροποποιητική Απόφαση καθώς και 
στην ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ αριθμ 177360/18.12.2014 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης, το έργο αποτυπώνεται στα:
i)  Τοπογραφικά Διαγράμματα– Οδοποιίας – Όδευσης Καλωδίων Μέσης Τάσης για το Αιολικό 

Πάρκο : 
-  «Σκουμπί», Αριθμ. Σχεδίου ΤΜΠΕ-ΑΝΔ-1, 1:5.000, Ιανουάριος 2018 (Άνδρος)
- «Καφούτσι», Αριθμ. Σχεδίων ΤΜΠΕ-ΑΝΔ-2Α και ΤΜΠΕ-ΑΝΔ-2Β, 1:5.000,   Ιανουάριος 2018 

(Άνδρος)
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- «Γκοράκι», Αριθμ. Σχεδίου ΤΜΠΕ-ΑΝΔ-3, 1:5.000, Ιανουάριος 2018 (Άνδρος)
- «Δίστομος», Αριθμ. Σχεδίων ΤΜΠΕ-ΝΑΞ-2Α και ΤΜΠΕ-ΝΑΞ-2Β, 1:5.000, Ιανουάριος 2018 

(Νάξος)
- «Γούρλες», Αριθμ. Σχεδίων ΤΜΠΕ-ΠΑΡ-1Α και ΤΜΠΕ-ΠΑΡ-1Β, 1:5.000, Ιανουάριος 2018 

(Πάρος)
- «Στρουμπουλάς», Αριθμ. Σχεδίων ΤΜΠΕ-ΠΑΡ-2Α και ΤΜΠΕ-ΠΑΡ-2Β, 1:5.000, Ιανουάριος 

2018 (Πάρος)
- «Φωλιά», Αριθμ. Σχεδίου ΤΜΠΕ-ΤΗΝ-1, 1:5.000, Ιανουάριος 2018 (Τήνος)

ii) Σχέδια Γενικής Διάταξης : Νήσου Άνδρου (Αριθμ. Σχεδίου 1, 1:20.000, Μάρτιος 2020), Νήσου 
Νάξου (Αριθμ. Σχεδίου 2, 1:20.000, Μάρτιος 2020), Νήσου Πάρου (Αριθμ. Σχεδίου 3, 1:20.000, 
Μάρτιος 2020) και Νήσου Τήνου (Αριθμ. Σχεδίου 4, 1:20.000, Μάρτιος 2020)

iii) Χάρτης Προσανατολισμού-Χάρτης διασύνδεσης Νήσων (Αριθμ. Σχεδίου 5, 1:20.000, Μάρτιος 
2020).

1.2. Κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Είδος δραστηριότητας Κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με 
την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016

Ηλεκτροπαραγωγή από
αιολική ενέργεια

10η Ομάδα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
α/α 1

Υποκατηγορία Α1  P ≥ 60 MW
          ή
P > 30 MW και εντός
περιοχών δικτύου
Natura 2000
           ή
     L ≥ 20 km

Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και
μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας 
του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι
επεκτάσεις σε υφιστάμενους
υποσταθμούς)

11η Ομάδα «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων 
και χημικών ουσιών»
α/α 11
Υποκατηγορία Α1
Τ > 150 kV  

Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην Κατηγορία Α΄ έργων και δραστηριοτήτων και 
ειδικότερα στην Υποκατηγορία 1.

1.3. Υπαγωγή της δραστηριότητας στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1450 Β’)

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013).

1.4. Υπαγωγή της δραστηριότητας στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 
Β’)

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β’) «Σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ‘σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου’, 
του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
με την ΚΥΑ 57495/2959/2010 (ΦΕΚ 2030 Β’).

1.5. Υπαγωγή της δραστηριότητας στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β’)
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Η δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β’) 
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης  σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της 
οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β ́376), όπως διορθώθηκε (Β 
́2259/2007)».

2. Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης
• Τα θεσμοθετημένα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού που αφορούν στο έργο είναι το 

«Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1487/Β/10.10.2003)  και το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Κ.Υ.Α 49828/08 (ΦΕΚ 
2464/Β/03.12.2008). 

II) Η ενότητα β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», αντικαθίσταται από την ακόλουθη ταυτάριθμη:

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 
ακόλουθες διατάξεις:

1.1. ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.E. της 21ης Μαΐου 2008».

1.2. ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β΄) «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων 
εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του 
νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό 
αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

1.3. Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/2007 (Β΄ 53) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία 
καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 
ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.4. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών αποβλήτων (αιωρούμενα σωματίδια) από 
δραστηριότητες ισχύει το αυστηρότερο καθοριζόμενο όριο είτε από το άρθρο 2 παρ. δ 
του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’), είτε από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

2. Για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων ισχύουν:
2.1. Η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη, περί διαθέσεως λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της 
εγκυκλίου οικ. 191645/3.12.2013 (ΑΔΑ ΒΛ0Χ0-9ΝΥ).

2.2. Η Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (Β΄ 2075) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
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υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2006/118/ΕΚ.

2.3. Τυχόν ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.
3. Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (Α΄ 64).
4. Για τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ισχύουν τα όρια 

κατά τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)/238/2002 (ΦΕΚ Β’ 512).

ΙΙΙ) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», η υποενότητα "ΓΕΝΙΚΑ", αντικαθίσταται 
από την ακόλουθη ομότιτλη:

«ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω 

και εάν μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου ανατεθεί σε  
οποιονδήποτε τρίτο.

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 
απόφαση και να το γνωστοποιήσει στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), στο 
Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και στις οικείες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ).

3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται:
3.1. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων συμμετέχουν στο έργο.
3.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 

καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων.

4. Ο  φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 
αναφοράς στους όρους της παρούσας απόφασης. 

5. Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα του έργου και τρίτων μερών, καθώς 
και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να προβλέπονται ρητές πρόνοιες συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.

6. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία 
απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.

7. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία 
του έργου και των συνοδών σε αυτά έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί 
όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και να βρίσκονται σε 
ισχύ καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν.

8. Επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν τις εργασίες κατασκευής ή στις 
δραστηριότητες λειτουργίας, εκτός αυτών που περιγράφονται στη ΜΠΕ και καλύπτονται από 
την παρούσα απόφαση, αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν.4014/2011 όπως εκαστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η περιβαλλοντική αδειοδότησή 
τους θα γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Υπηρεσία.

9. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί με άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών από άλλη Δημόσια Αρχή εάν 
αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες 
εγκρίσεις.

10. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη 
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, 
ούτε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.
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11.Η παρούσα απόφαση δε συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δε θίγει 
εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 
ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων.

12.Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο έργο και στη 
συγκεκριμένη χρήση για την οποία εκδίδεται, καθώς και στον φορέα του έργου.

13.Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 45 του Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε από 
το Ν. 4280/2014 (Α΄159) και το Ν. 4467/2017 (Α΄56) και εκάστοτε ισχύει, καθώς και από τις 
Υ.Α. 15277/2012 (Β΄ 1077) και Υ.Α. 115973/6088/2014 (Β΄ 2961) όπως εκάστοτε ισχύουν, για 
τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων επέμβασης, την έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης σε 
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, τον καθορισμό και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για τις 
οποίες η παρούσα Απόφαση αποτελεί έγκριση επέμβασης κατά τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. 

14.Στις εκτάσεις που θα γίνουν επεμβάσεις λόγω χαλαρών εδαφών που ολισθαίνουν, απαιτείται  
να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη φυτευτική περίοδο 
που ακολουθεί μετά την εκτέλεση όλων των εργασιών και με την επιλογή φυτικών ειδών που 
απαντώνται στην περιοχή.

15.Να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου:
15.1. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης στις παρακείμενες 
περιοχές τυχόν πυρκαγιάς που θα προκληθεί από εργασίες του έργου. Ο τρόπος 
οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. 

15.2. Θεωρείται αναγκαία η τοποθέτηση από την εταιρεία πυροσβεστικού κρουνού ή 
δεξαμενή πυρόσβεσης σε θέση που θα υποδειχθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες, για τον 
εφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

16.Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε 
με την Κ.Υ.Α. οικ.51373/4684/2015 (B΄ 2706) και του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 (Α΄ 170)».

17.Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, 
ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, του εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 
που εγκρίθηκε με την Κ.Υ.Α.  Αριθ. οικ. 62952/5384 (Β΄4326 /2016) και  του Ν. 2939/2001 (Α΄ 
179) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 (Α΄ 170).

18.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7589/731/29.3.2000 κοινής υπουργικής απόφασης περί μέτρων 
και όρων για την διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων 
(PCB/PCT) (Β΄ 514/11.4.2000).

19. Η συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου θα 
πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα του φορέα λειτουργίας είτε σε συνεργασία με τον οικείο 
Δήμο, και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή των τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, 
μέταλλα, χαρτί), των υλικών συσκευασίας, των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων και 
απόβλητα εργασιών πρασίνου) και λοιπών ρευμάτων ανακύκλωσης.»   

IV) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" 
οι περιβαλλοντικοί όροι: 10, 11, 23, 24 , 32, 33, 35, 36, 37 και 49 αντικαθίσταται από τους 
ακόλουθους ταυτάριθμους όρους:
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«
10.  Διαχείριση Αποβλήτων 

10.1. Tα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου να 
χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν για την επανεπίχωση αυτών (όπου απαιτείται), 
καθώς και για τη διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο του έργου. Κατά δεύτερο 
λόγο είναι δυνατόν να διατεθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της 
ευρύτερης περιοχής, κατόπιν υποβολής, αξιολόγησης και έγκριση μελέτης 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη, 
όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.

10.2. Εάν επιπλέον των ανωτέρω, απαιτηθεί εγκατάσταση αποθεσιοθαλάμων, αυτοί θα 
αδειοδοτηθούν κατόπιν υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης ΤΕΠΕΜ, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. Στην ΤΕΠΕΜ θα αναλύονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα θέματα:
10.2.1. Υφιστάμενο και μελλοντικό, μετά τις αποθέσεις και την αποκατάσταση, 

ανάγλυφο κάθε αποθεσιοθαλάμου.
10.2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων, όπως είδος και ιδιότητες υλικών, ύψη 

και πλάτη επιφανειών απόθεσης, ευστάθεια, απαγωγή όμβριων κ.ά.
10.2.3. Λεπτομερείς παράμετροι φυτεύσεων, όπως είδη φυτών, σχέση τους με την 

τοπική φυτοκοινωνία, φυτευτικός κάνναβος, δίκτυο και τρόπος άρδευσης, 
πρόγραμμα συντήρησης κ.ά.

10.2.4. Ως βασικές κατευθύνσεις για την αποκατάσταση αποθεσιοθαλάμων που 
εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις ή σε μη δασικές εκτάσεις που δεν πρόκειται 
να επανέλθουν στην προηγούμενη χρήση τους, καθορίζονται οι εξής:

- Μεγιστοποίηση φύτευσης δασικών δέντρων.
- Χρήση ποικίλων ειδών συμβατών με τις φυσικές φυτοκοικωνικές διαπλάσεις 

των παρακείμενων περιοχών.
- Εξασφάλιση της σταθερότητας των τελικών επιφανειών, και της φροντίδας των 

φυτεύσεων (άρδευση, λίπανση, αντικατάσταση αποτυχημένων φυτεύσεων) για 
όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

- Εάν η αποκατάσταση αποσκοπεί στην επαναφορά της έκτασης σε αγροτική 
χρήση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της νέας επιφάνειας, η κατά 
το δυνατό υψομετρική συναρμογή με τα εφαπτόμενα αγροτεμάχια, η ομαλή 
απορροή των όμβριων υδάτων και η αποφυγή διαβρώσεων.

10.3. Κατά τη φάση των χωματουργικών εργασιών, τα υλικά εκσκαφής θα απομακρύνονται 
το ταχύτερο δυνατόν από το μέτωπο εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να 
αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλου μεγέθους σωρών και να ελαχιστοποιείται η 
κατάληψη χώρου. Όσα υλικά εκσκαφής πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο θα 
αποτίθενται σε προκαθορισμένες θέσεις για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, βάσει 
του προγράμματος χωματισμών, ενώ τα πλεονάζοντα θα μεταφέρονται στις θέσεις που 
θα έχουν αδειοδοτηθεί κατά τα αναφερόμενα στους σχετικούς όρους.

10.4. Η απόθεση των εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό επιχωμάτων θα πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και αποπλύσεων 
υλικών. Οι αποθέσεις αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ήπια πρανή, να 
καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα και να διαβρέχονται κατά τους ξηρούς 
μήνες ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού. 

10.5. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους φαινομένων αποσταθεροποίησης 
εδαφών ή διασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου, όπως 
κατολισθήσεις ή διάβρωση πρανών, απόπλυση σωρών αδρανών υλικών κ.λπ. Στις 
περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινομένων παρουσιάζεται 
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αυξημένη, όπως για παράδειγμα σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, να διακόπτονται 
οι χωματουργικές εργασίες έως ότου αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την 
εκτέλεσή τους, με εξαίρεση τις εργασίες που είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν άμεσα 
για λόγους ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. σταθεροποίηση πρανών 
εκσκαφών, απομάκρυνση υλικών προς αποφυγή παράσυρσής τους). 

10.6. Δεν επιτρέπεται προσωρινή ή μόνιμη εναπόθεση πλεοναζόντων υλικών ή 
οποιωνδήποτε άλλων αποβλήτων ή υλικών του έργου εντός τμημάτων του 
υδρογραφικού δικτύου, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και σε προστατευόμενες 
περιοχές πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου.

10.7. Τα στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, να συλλέγονται προσεκτικά 
και να οδηγούνται για διάθεση σε νόμιμους χώρους. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση 
των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 
4042/2012,  της Κ.Υ.Α. 114218/1997, Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002, Κ.Υ.Α.  Η.Π. 
50910/2727/03 και της ΚΥΑ οικ. 51373/4684/2015 (2706 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

10.8. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α’179) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4496/2017 περί εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από 
το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

10.9. Η διαχείριση των τυχόν αποβλήτων που εμπίπτουν στα επικίνδυνα απόβλητα, θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας  για κάθε είδος 
και ρεύμα. 

10.10.Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους 
χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απόβλητα, άχρηστα υλικά, παλιά μηχανήματα 
κλπ να συλλέγονται και απομακρύνονται από το χώρο του έργου, κατά τα 
προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, όπως ενδεικτικώς αναφερόμενα: το Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ Α'64) για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων, το Π.Δ. 
115/2004 (ΦΕΚ Α'801) για τη διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και τις 
ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β'383), 62952/5384 (ΦΕΚ Β'4326/2016), και 24944/1159/2006 
(ΦΕΚ Β'791) και το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α'24) για την εν γένει διαχείριση τυχόν 
επικίνδυνων αποβλήτων.

10.11.Απαγορεύεται κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λ.π.) στην περιοχή του 
έργου. Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων  να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/2.3.2004) περί «Καθορισμού μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» και να συγκεντρώνονται 
προσωρινά σε δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 0.50 m³ τουλάχιστον. 

10.12.Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 82/2004 έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών 
ελαίων, θα πρέπει να τηρούνται στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του ή στην έδρα του φορέα μετά την κατασκευή του, για όλο το 
διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης και τουλάχιστον μέχρι και την ανανέωσή της

10.13. Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBs κλπ) στο έργο και η ρύπανση των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων και του εδάφους από κάθε είδους έλαια ή 
καύσιμα. 

10.14.Εκτός των ορίων του έργου, δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση ούτε θα αποτεθεί ή 
απορριφθεί οποιοδήποτε υλικό τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στα υγρά απόβλητα και τα εργοταξιακά απορρίμματα των οποίων η 
διαχείριση θα γίνεται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10.15.Σε καθορισμένους χώρους στην περιοχή του έργου θα πρέπει να υπάρχουν 
απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 
προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων καυσίμων 
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και λιπαντικών, σε επαρκείς ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά 
υλικά θα πρέπει να συλλέγονται και διατίθενται προς υγειονομική ταφή.

10.16.Η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού κατασκευής θα διεξάγεται εκτός της ζώνης 
επέμβασης, σε καταλλήλως αδειοδοτημένα συνεργεία, στα οποία η διαχείριση 
αποβλήτων διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις περιπτώσεις 
έκτακτης συντήρησης θα τηρείται αρχείο από το φορέα επίβλεψης για τα παραγόμενα 
απόβλητα. Για τις περιπτώσεις αυτές:
10.16.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να εγγραφεί και να καταχωρηθεί  στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παρ. 4.γ της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ  383Β), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24Α) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) και την  Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992Β), 
όπως τροποποιημένη ισχύει.

10.16.2. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει  να υποβάλλει μέχρι το τέλος Μαρτίου 
του επόμενου έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και 
μη) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ  στην ιστοσελίδα 
(http://wrm.ypeka.gr/). Οι εκθέσεις αποβλήτων αφορούν όλες τις 
δραστηριότητες  κατασκευής και λειτουργίας του έργου.»

 «
11. Χρήση φυσικών πόρων 

11.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει κατά την ωρίμανση του σχεδιασμού του 
έργου, και να εφαρμόσει κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών αναλυτικό 
πρόγραμμα χρονικής και χωρικής διάρθρωσης των εργασιών εκσκαφών και επιχώσεων 
(«πρόγραμμα χωματισμών»), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υλικά των πρώτων θα 
χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τις ανάγκες των δεύτερων.

11.2. Τυχόν ανάγκες για πρόσθετες ποσότητες γαιωδών ή αδρανών υλικών (εφεξής 
«αδρανών υλικών»), μη δυνάμενες να εξασφαλισθούν από τα υλικά εκσκαφών του 
έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα χωματισμών, να καλύπτονται από μονάδες 
παραγωγής αδρανών υλικών της ευρύτερης περιοχής, που λειτουργούν νομίμως. Εάν 
προκύψει ανάγκη προμήθειας αδρανών υλικών που δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί 
από σχετικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής, ο φορέας του έργου οφείλει να 
υποβάλλει αίτημα εγκατάστασης δανειοθαλάμου στις αρμόδιες σχετικώς υπηρεσίες 
και να λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των όποιων δανειοθαλάμων απαιτηθούν, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (άρθρα 7 και 6).

11.3. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών 
ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 

11.4. Οι ανάγκες του έργου σε ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να καλυφθούν από μονάδες της 
ευρύτερης περιοχής που λειτουργούν νομίμως

11.5. Οι ανάγκες του έργου σε σκυρόδεμα, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καλυφθούν 
από νομίμως λειτουργούσες υφιστάμενες μονάδες. Εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, 
παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης προσωρινής  μονάδας παραγωγής 
σκυροδέματος μετά από υποβολή στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
Υπηρεσία, αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4014/2011.  
Στη  μελέτη αυτή θα αιτιολογείται η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε σκυρόδεμα 
από υφιστάμενες μονάδες και θα εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης με τους 
ακόλουθους όρους: 

11.5.1. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο για το χρόνο 
που είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ απεγκαθίσταται και απομακρύνεται αμέσως 
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μετά, με ευθύνη του φορέα του έργου
11.5.2. Η θέση της μονάδας θα απέχει τουλάχιστον 200 m από όρια ρυμοτομικού σχεδίου ή 

οικισμών.
11.5.3. Το σκυρόδεμα θα παράγεται σε κλειστό σύστημα.
11.5.4. Οι μεταφορές και ζυγίσεις αδρανών και τσιμέντου θα γίνεται με κλειστές 

μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.
11.5.5. Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι 

βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα.
11.5.6. Η κατάληψη χώρου για αποθήκευση των αδρανών παραγωγής σκυροδέματος θα 

ελαχιστοποιηθεί, με τη χρήση κατάλληλων σιλό.
11.5.7. Οι απαιτήσεις νερού για την μονάδα παραγωγής σκυροδέματος θα καλύπτονται 

από βυτιοφόρο φορτηγό.»

 «
23. Τα λύματα του προσωπικού των εργοταξίων να μη διατίθενται ανεξέλεγκτα. Να 

χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας ή σύστημα στεγανής 
δεξαμενής.»

 «
24. Περιορισμός των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, του θορύβου και των δονήσεων 

24.1. Σχετικά με τον θόρυβο κατά την κατασκευή, απαιτείται: 
24.1.1. Τεκμηρίωση συμμόρφωσης προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής 

και ενωσιακής νομοθεσίας.
24.1.2. Λήψη όλων των κατάλληλων επιτόπου μέτρων για την περαιτέρω 

ελαχιστοποίηση των οχλήσεων που ενδέχεται να προκληθούν προσωρινά στις 
λειτουργίες και τη δομή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

24.2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις 
σχετικές με το θόρυβο υποχρεώσεις.

24.3. Όταν εκπέμπονται υψηλές στάθμες θορύβου από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση 
αεροσφύρων, αεροσυμπιεστών ή άλλου θορυβώδους εξοπλισμού) που βρίσκονται 
κοντά σε ευαίσθητες στο θόρυβο χρήσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται κινητά 
ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω από τα σημεία εκπομπής για τον περιορισμό του 
θορύβου. Παράλληλα, θα πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται η σύγχρονη 
λειτουργία περισσότερων του ενός θορυβωδών μελών του εξοπλισμού κατασκευής και 
να επιλέγεται η διαδοχική λειτουργία τους. 

24.4. Η μεταφορά των υλικών εκσκαφής, καθώς και κάθε άλλου υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί στο έργο θα πρέπει να διεξάγονται βάσει σχεδίου μεταφοράς υλικών 
το οποίο θα συνταχθεί από το φορέα του έργου και θα εφαρμόζεται από το σύνολο 
όσων εμπλέκονται στις εργασίες κατασκευής. Με το σχέδιο μεταφοράς υλικών θα 
πρέπει να επιδιώκονται τα εξής:
24.4.1. Σαφής καθορισμός δρομολογίων, με κατά προτεραιότητα αξιοποίηση: α) 

τμημάτων του έργου που μπορούν να διατεθούν για εργοταξιακή κυκλοφορία, 
β) οδών του βασικού δικτύου και γ) οδών που παρακάμπτουν περιοχές 
κατοικίας.

24.4.2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου και της έντασης ως προς την επιβάρυνση του 
οδικού δικτύου γύρω από την περιοχή κατασκευής του έργου.

24.4.3. Άμεση αποκατάσταση τυχόν φθορών στο παραπάνω οδικό δίκτυο και σε άλλες 
υποδομές, με ευθύνη του φορέα του έργου.

24.4.4. Εποπτεία πλήρους τήρησης της πάγιας υποχρέωσης κάλυψης των 
μεταφερόμενων υλικών.

24.5. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αέριων ρύπων, σκόνης, αιωρούμενων 
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σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, επιπλέον 
των όσων απαιτούνται στους παραπάνω όρους, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να 
εφαρμοστεί κατάλληλη δέσμη μέτρων που θα επικεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και 
πρέπει κατ’ ελάχιστο να ανταποκρίνεται στους παρακάτω όρους: 

24.5.1. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα 
εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα πρέπει να 
υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση 
αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να 
ελαχιστοποιούνται.

24.5.2. Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, οι φορτώσεις και αποθέσεις χαλαρών υλικών 
και οι διαδρομές των οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης επέμβασης θα πρέπει 
να γίνονται υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.

24.5.3. Το φορτίο των βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών κατασκευής θα καλύπτεται, 
τόσο κατά τη διαδρομή τους εκτός ζώνης επέμβασης, όπως απαιτείται από την 
ισχύουσα νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, όσο και εντός της ζώνης επέμβασης, ώστε 
να ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης.

24.5.4. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να 
διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια αερίων 
εκπομπής ρύπων. »

V) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" 
ο όρος 32, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο:

«
32.Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των συνοδών έργων, να πραγματοποιηθούν υπό την άμεση 
επίβλεψη αρχαιολόγων καθ΄ υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, της Εφορείας 
Ανατολικής Αττικής και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, η δαπάνη για 
την πρόσληψη των οποίων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα του αρθρ. 37 του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. »

VI) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" 
ο όρος 33, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο:

«
33. Οι Εφορείες  Αρχαιοτήτων  Κυκλάδων,  Ανατολικής Αττικής, Παλαιοανθρωπολογίας -

Σπηλαιολογίας και Εναλίων Αρχαιοτήτων να ειδοποιηθούν εγγράφως τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με το με α.π.  
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21600/1086/26.02.2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού. »

VII) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" 
οι όροι 35,36 και 37 αντικαθίσταται από τους ακόλουθους ταυτάριθμους:

«
35.Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλυφθούν ή εντοπιστούν 
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αρχαιότητες, έγκοιλα ή παλαιοντολογικά ευρήματα, να σταματήσει αμέσως κάθε 
δραστηριότητα και να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική ή άλλη έρευνα, από τα 
αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών ύστερα από την 
κατά Νόμο γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολογικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ. 

36.Η χρηματοδότηση των αρχαιολογικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την 
πρόσληψη του απαραίτητου για τη διενέργεια της έρευνας προσωπικού, το οποίο θα 
υποδειχθεί από τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων, καθώς και η δαπάνη για τη 
σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων, τη συντήρηση, καταγραφή, 
αποθήκευση, μελέτη και δημοσίευσή τους, να βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθρ. 37 του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

37.Στα έργα οδοποιίας, όπου οι προτεινόμενες νέες οδοί διασταυρώνονται με τυχόν αρχαίες 
οδούς ή παραδοσιακά μονοπάτια να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην καταστραφούν τυχόν 
υπάρχοντα λιθόστρωτα και να διαμορφωθούν νέα λιθόστρωτα όμοια με τα παλαιά ως προς 
τα υλικά και την κατασκευή. Οι νέες οδοί να ακολουθούν κατά το δυνατόν τις ισοϋψείς του 
εδάφους και να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν με επιχωματώσεις αντί για εκσκαφές. Στα 
σημεία, όπου υπάρχουν έντονες κλίσεις του εδάφους, να κατασκευασθεί αύλακα απορροής 
ομβρίων από την πλευρά της ανωφέρειας. Τέλος, όπου απαιτηθεί η κατασκευή τοιχίων, αυτά 
να γίνουν από ξερολιθιά, η οποία θα είναι στατικώς ελεγμένη και επαρκής και θα είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένη στο φυσικό περιβάλλον. »

VIIΙ) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα 
"ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" ο όρος 49 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο: 

«
49.Να τηρηθούν οι κάτωθι όροι του με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/58911/473/27.06.2019 εγγράφου της 

Δ/νσης Προστασίας Δασών της Γεν. Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, 
δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 45 ν. 
998/1979, όπως ισχύει, του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 και την υπ΄ αριθμ. 15277/2012 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077/9-4-2012), αποτελεί και έγκριση επέμβασης του 
αναφερόμενου στο θέμα έργου :
49.1. Το υπό έγκριση έργο αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3α του άρθρου 53 του ν. 998/79 ως ισχύει, η οποία αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 56 ν.4423/2016, συνδυαστικά με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 45 του 
ιδίου νόμου.

49.2. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, εκδίδεται πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα κατά τη 
διαδικασία της παραγράφου 6α, σύμφωνα και με τα οριζόμενα των παραγράφων 8 και 
9 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει για την υποχρέωση αναδάσωσης ή 
δάσωσης έκτασης ίσου εμβαδού με εκείνο της επέμβασης, εναλλακτικά με την 
αναδάσωση, εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 1, ν.4467/2017, 
καθώς και την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης. Ακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 
εγκατάστασης, και η οριοθέτηση και τοποθέτηση μόνιμων οροσήμων της επιφάνειας 
επέμβασης, παρουσία των ενδιαφερομένων.

49.3. Οι διανοίξεις δασικών οδών ως συνοδά έργα υλοποιούνται κατόπιν θεωρημένης και 
εγκεκριμένης αρμοδίως δασοτεχνικής μελέτης τηρουμένων των προδιαγραφών των Γ' 
κατηγορίας δασικών οδών.

49.4. Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την 
ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των 
απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. 
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Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις (αποθεσιοθαλάμους), 
που θα υποδειχθούν από την οικεία δασική Αρχή και θα περιληφθούν στο καθεστώς 
της επιτρεπτής επέμβασης, ενώ στη συνέχεια πρέπει αυτοί οι χώροι να 
αποκατασταθούν με κατάλληλη φύτευση.

49.5. Θα γίνεται αποκατάσταση της δασικής βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, με 
φύτευση ή με σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, 
σύμφωνα με την αρμοδίως θεωρημένη και εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη 
αποκατάστασης του χώρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της 
υπ’ αριθμ. 15277/23.3.2012 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β'1077). Η φροντίδα των φυτών 
συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευσή τους, με ευθύνη της 
εταιρείας.

49.6. Λήψη μέτρων προστασίας της νεοσυσταθείσης φυτικής βλάστησης προς αποτροπή 
φαινομένων ξηράνσεως, νέκρωσης ή δευτερογενών προσβολών, καθώς και μέτρων 
αντιμετώπισης των προσβολών ή την αντικατάστασή τους με υγιή, εύρωστα και 
περισσότερο ανθεκτικά στις προσβολές άτομα.

49.7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση και σε ρέματα, καθώς και η 
απόθεση άχρηστων υλικών σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες φέρουν δασική 
βλάστηση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.

49.8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, ώστε οι 
όποιες επεμβάσεις να επιφέρουν την ελάχιστη φθορά και απώλεια της υφιστάμενης 
φυτοκοινωνικής διάπλασης και του ευρύτερου δασικού περιβάλλοντος.

49.9. Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
49.10.Θα προβλεφθούν μέτρα πρόληψης ή και αποτροπής επιβαρυντικών δράσεων επί του 

περιβάλλοντος δασικού χώρου, καθώς επίσης μέτρα αποκατάστασής του, 
λαμβανομένης της καταστάσεως του υλοποιηθέντος έργου και των υφιστάμενων 
εργασιών αποκατάστασης του χώρου ανάπτυξης του έργου με γνώμονα τη μικρότερη 
δυνατή καταπόνηση του ευρύτερου δασικού χώρου.

49.11.Τυχόν παραγόμενα δασικά προϊόντα, διακινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας και διατίθενται καθ’ υπόδειξη της οικείας δασικής Αρχής. 
Ειδικότερα, η απόληψη δασικών προϊόντων επί των εκτάσεων που φέρουν δασική 
βλάστηση, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 66, 131 και 177 του ν. δ/τος 86/69 
ως ισχύει, θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και τα δασικά 
προϊόντα θα διατεθούν μετά από σύνταξη και έγκριση πίνακα υλοτομίας.

49.12.Με την περάτωση των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα και υλικά, τα 
οποία δεν εναρμονίζονται με την αισθητική του τοπίου και εμποδίζουν την ανάπτυξη 
παρακείμενης δασικής βλάστησης (αδρανή υλικά, απορρίμματα, άχρηστα υλικά κλπ.)

49.13.Στην περίπτωση μη περατώσεως του έργου, εγκατάλειψής του ή αλλαγής του σκοπού 
για τον οποίο δίδεται η γνωμοδότηση, επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παρ. 
12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει.

49.14.Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης ή μέρος αυτής, 
από οποιονδήποτε.

49.15.Στην περίπτωση μη τήρησης των προαναφερθέντων, λαμβάνονται αρμοδίως μέτρα που 
επισύρουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, με βάσει τις ισχύουσες δασικές διατάξεις.

49.16.Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της απόφασης κατά το μέρος της 
εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στη Δ/νση Δασών 
Κυκλάδων και στη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής. »

IX) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" 
προστίθενται οι ακόλουθοι όροι:

«
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50.Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο υπεύθυνος του έργου να ενημερώσει τις 
αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

51.Μετά την οριστική μελέτη του έργου και πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του, να 
υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ΤΕΠΕΜ, με αναλυτική τεχνική περιγραφή, 
(θέσεις Α/Γ,  έργα διασύνδεσης, έργα οδοποιίας, κλπ) με αντίστοιχα επικαιροποιημένα 
τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες. 

52.Ο φορέας του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των Α/Γ, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β.1 της Υ.Α.3791/24 Ιαν 13 (ΦΕΚ 104 β), θα πρέπει να ειδοποιήσει το Γενικό 
Επιτελείο Αεροπορίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς για την ενημέρωση 
των χαρτών με σκοπό την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

53.Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και πανίδα
53.1. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 

απορροές της κατασκευής, καθώς και η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων 
ουσιών επί του εδάφους. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι 
παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. αιωρήματα ή 
λάσπες) και μη βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, καύσιμα κ.ά.). Στο πλαίσιο 
αυτό, απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής:

53.1.1. Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προλαμβάνονται διαφυγές εδαφικών υλικών στις γραμμές ροής.

53.1.2. Οι πλύσεις των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος να πραγματοποιούνται σε 
ειδικό χώρο με στεγανό δάπεδο, πρόβλεψη συγκέντρωσης των εκπλύσεων και 
επαναχρησιμοποίηση του νερού μετά από διαύγαση με καθίζηση.

53.1.3. Oι ασφαλτοστρώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται πλήρως η πιθανότητα διαφυγής ασφαλτομίγματος στις γραμμές 
ροής.

53.2. Οι εργασίες φυτοτεχνικής αποκατάστασης θα πρέπει να ξεκινούν αμέσως μετά τη 
διαμόρφωση των τελικών επιφανειών στα πρανή των επιμέρους τμημάτων (πρανή 
οδών, πέριξ της δεξαμενής και των σηράγγων προσαγωγής νερού), στα γήπεδα 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας της χρήσης τους, στις πλατείες των Α/Γ 
κλπ. Οι επιφάνειες των πρανών καθώς και όλες οι ελεύθερες επιφάνειες του έργου να 
ενταχθούν μετά την αποκατάστασή τους κατά το φιλικότερο δυνατό τρόπο στο άμεσο 
περιβάλλον τους με φυτεύσεις. 

53.3. Η επιλογή των ειδών και των παραμέτρων μίξης για τη φύτευση κάθε έκτασης, θα 
πραγματοποιηθεί μέσω φυτοτεχνικής μελέτης, η οποία θα αναλύει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα θέματα:

53.3.1. Tην εξειδίκευση επιδιώξεων της φύτευσης (οικολογική προσαρμογή, 
εμπλουτισμός αγροτικού οικοσυστήματος, αντιδιαβρωτική προστασία, βελτίωση 
μικροκλίματος παρακείμενων οικισμών κ.ά.) ανάλογα με τη θέση, το έδαφος και 
τις λοιπές παραμέτρους της έκτασης υποδοχής.

53.3.2. Την πρόταση κατάλληλων ειδών φυτών και παραμέτρων των φυτεύσεων 
(φυτευτικός σύνδεσμος, μέθοδος, πρόγραμμα κ.ά.) ώστε να μεγιστοποιηθεί το 
περιβαλλοντικό όφελος, χωρίς την εισαγωγή ειδών ξένων προς τη φυτοκοινωνία 
της περιοχής.

53.3.3. Τη διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης των νέων εκτάσεων 
πρασίνου, η τήρηση του οποίου θα αποτελεί ευθύνη του φορέα του έργου.

53.4. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση 
και ανάπτυξη της βλάστησης που θα φυτευθεί στο πλαίσιο των εργασιών 
αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων: της λειτουργίας και συντήρησης της σχετικής 
φυτοτεχνικής υποδομής, της άρδευσης και της γεωπονικής φροντίδας των φυτών, έως 
ότου τα τελευταία δύνανται να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα και τουλάχιστον για τρία 
(3) έτη από τη φύτευσή τους.

53.5. Με το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου να 
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απομακρυνθούν, με ευθύνη του φορέα του έργου, οι κάθε είδους εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κ.λπ.) και μηχανήματα, καθώς και τα πάσης 
φύσεως πλεονάζοντα υλικά και τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα από αυτά να 
μεταφερθούν σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης, έτσι ώστε ο χώρος να επανέλθει 
στην πρότερη κατάσταση ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

53.6. Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του κοινού διαμορφωμένου 
οδικού δικτύου με σκοπό τη διατήρηση της βατότητας αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. 

53.7. Επί της εκτάσεως όπου θα εγκατασταθεί το Κέντρο ελέγχου και το κτίριο του 
υποσταθμού δεν επιτρέπεται ουδεμία άλλη επέμβαση πλην αυτής του εν λόγω 
οικίσκου.

53.8. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει τις 
εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το χώρο της 
επέμβασης, σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί και η έκταση 
επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται 
στην παράγραφο 12 του άρθρου  45 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

54. Λοιπά θέματα που αφορούν στη φάση κατασκευής
54.1. Να τηρούνται τα αναφερόμενα  στο με α.π. Φ.114.1/412/270222 Σ.1354/ 28. 02. 2020  

έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα 
:

54.1.1. Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ να ενημερωθεί το ΓΕΑ, 
προκειμένου αυτό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των 
αρμόδιων φορέων για την ενημέρωση χαρτών, με σκοπό την ασφάλεια της 
αεροπλοΐας. (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27070/1410/11.03.2020).

54.1.2. Να ενημερωθεί εγκαίρως η Στρατιωτική Υπηρεσίας [ΓΕΝ/Α2- Γ2, Ναυτική 
Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) και ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ], για την έναρξη των εργασιών 
και την εκτέλεση τους, εντός της καθορισμένης περιοχής. (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27070/1410/11.03.2020).

54.1.3. Για κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζομένων ορίων, θα 
υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
και ΝΔΑ). (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27070/1410/11.03.2020).

54.1.4. Οι εργασίες εγκατάστασης των Α/Γ του Παραρτήματος «Β» του με α.π. 
Φ.114.1/412/270222 Σ.1354/28.02.2020 έγγραφου της Διεύθυνσης Γ2 του ΓΕΕΘΑ, 
δεν θα ξεκινήσουν  εφόσον δεν έχουν:
54.1.4.1. συναφθεί από το ΓΕΝ και τις εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ ΑΕ» 

και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ ΑΕ», συμφωνία στην οποία θα 
καθορίζονται όλες οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και των δυο μερών, 
με σκοπό τη διασφάλιση κατ’ ελάχιστον του ισοδύναμου 
επιχειρησιακού αποτελέσματος, ήτοι της διευκρινισμένης 
επιχειρησιακής εικόνας.

54.1.4.2. διευθετηθεί, από το ΓΕΝ και τις εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ 
ΑΕ» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ ΑΕ» όλες οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου αριθμού 
νέων Radar [στο Ναυτικό Παρατηρητήριο (Ν/Π) και στο νέο Σταθμό 
Επιτήρησης (ΣΕ) της περιοχής].

54.1.4.3. ολοκληρωθεί, η εγκατάσταση καταλλήλου αριθμού νέων Radar 
παράκτιας παρακολούθησης που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Ν/Π 
Άνδρου και στο νέο ΣΕ, με μέριμνα των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΚΟΥΜΠΙ ΑΕ» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ ΑΕ».

54.1.4.4. ολοκληρωθεί, οι δοκιμές λειτουργίας των νέων Radar και η αποδοχή 
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τους από το ΓΕΝ.

54.2. Να τηρούνται τα αναφερόμενα  στη με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ ΓΑΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ 
ΤΒΜΑΧΜΑΕ/537Λ754/384884/5969/2327/06.02.2020 Απόφαση του Υπουργείου  
Πολιτισμού και Αθλητισμού  και συγκεκριμένα:
54.2.1. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Ανατολικής Αττικής, 

Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και Εναλίων Αρχαιοτήτων να 
ειδοποιηθούν εγγράφως τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των 
εργασιών. 

54.2.2. Στα ΑΣΠΗΕ Πάρου και Νάξου, όπου υπάρχουν εντοπισμένα έγκοιλα, να 
προηγηθεί ανασκαφική έρευνα και εφόσον υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, 
αυτά να διατηρηθούν. Να αποφευχθούν κατά το δυνατόν επεμβάσεις (χρήση 
μηχανημάτων βαρέως τύπου, εκβραχισμοί με μηχανικά μέσα, κλπ) πλησίον των 
σπηλαίων και των εγκοίλων, ύστερα από συνεννόηση με την ΕΠΣ. Γενικότερα οι 
εργασίες να πραγματοποιηθούν με μεγάλη προσοχή λόγω της πιθανής 
παρουσίας μη εντοπισμένων εγκοίλων στις εν λόγω περιοχές. Επιπλέον να 
εξεταστεί η δυνατότητα μη τοποθέτησης ανεμογεννητριών στις θέσεις των 
εγκοίλων. Ειδικότερα, το σπήλαιο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Μούτσινο στο 
ΑΣΠΗΕ "Γούρλες" Πάρου να διατηρηθεί και να μην επιχωματωθεί. Δεδομένης 
τηςύπαρξης και άλλων σπηλαίων και εγκοίλων στην ευρύτερη περιοχή των 
ΑΣΠΗΕ στην Πάρο, όπως το σπήλαιο Κρεβαταριάς, για οποιαδήποτε επέμβαση 
ή τροποποίηση του έργου πλησίον αυτών να ζητείται η άδεια της αρμόδιας 
ΕΠΣ.

54.2.3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί διαπλάτυνση δρόμου κοντά στο σπήλαιο Δαφνών 
της Πάρου (συντεταγμένες 37ο 02,308' και 025ο 09,941') να υποβληθεί σχετική 
μελέτη, στην οποία θα σημειώνεται η θέση του σπηλαίου, προς έγκριση στην 
ΕΠΣ. Σε κάθε περίπτωση να μην προκληθεί καμία αλλοίωση στο περιβάλλον του 
σπηλαίου. 

54.2.4. Να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου, με δαπάνη των εταιρειών σε 
συνεργασία με την ΕΦΑ Κυκλάδων, καταγραφή, ψηφιακή τρισδιάσταστη 
αποτύπωση και δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που να 
περιλαμβάνει το δομημένο περιβάλλον (λάκκες, πεζούλες, κ.λ.π.) στα 
πολύγωνα των αιολικών πάρκων και σε απόσταση τουλάχιστον 1 χλμ. 
περιμετρικά τους. Οι ακριβείς όροι και οι προδιαγραφές να καθοριστούν σε 
συνεργασία με την ΕΦΑ Κυκλάδων. 

54.2.5. Να ληφθεί μέριμνα για τις υφιστάμενες κατασκευές, εφόσον αυτές είναι 
προγενέστερες των 100 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. 

54.2.6. Στην Τήνο, λόγω της μεγάλης διασποράς των χαρακτηρισμένων περιστεριώνων 
του νησιού και της χωροθέτησής τους πλησίον του Α/Π «Γκάγκαρη», θα πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα ώστε επεμβάσεις οδοποιίας και λοιπών συνοδών έργων να 
απέχουν κατ' ελάχιστον σε απόσταση 30μ. από τον κατά περίπτωση 
περιστεριώνα. 

54.2.7. Μετά το πέρας λειτουργίας των αιολικών πάρκων να ληφθεί μέριμνα για την 
αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση των Α/Γ από τους χώρους, καθώς και 
για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου τους. Οι εργασίες να γίνουν 
με δαπάνη των εταιρειών και με τη συνεργασία της ΕΦΑ Κυκλάδων.

54.2.8. Να κατατεθεί στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων αντίγραφο των 
βυθομετρικών στοιχείων και των υποβρύχιων βιντεοσκοπήσεων της πορείας 
των οδεύσεων που θα προκύψουν για τις εργασίες πόντισης των καλωδίων. »
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IX) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" 
ο όρος 1, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο: 

«
1. Κατά τη λειτουργία του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την 

περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε 
παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να 
εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.  »  

ΧI) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" 
ο όρος 3, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο: 

«
3. Να γίνει η απαραίτητη ημερησία και νυχτερινή σήμανση σύμφωνα με το με α.π. 

Δ3/Δ/8579/2898/24.04.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το με α.π. Φ.114.1/412/270222 Σ.1354/28.02.2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2  του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),  συγκεκριμένα:
3.1. Σύμφωνα με το με α.π. Δ3/Δ/8579/2898/24.04.2018 έγγραφο της ΥΠΑ:

3.1.1. Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (τουλάχιστον κατά τα άνω 
2/3 του ύψους του), της ατράκτου (νασέλλας) και των πτερυγίων κάθε 
ανεμογεννήτριας με λευκό χρώμα.

3.1.2. Για την νυχτερινή σήμανση
α) για το κάθε αιολικό η φωτοσήμανση των ανεμογεννητριών (όπως αυτές 

παρουσιάζονται στο παραπάνω έγγραφο της ΥΠΑ) πρέπει να γίνει με έναν 
αναλάμποντα ερυθρό, Φανό Μέσης Φωτεινής Έντασης (ΜΦΕ) κορυφής, ο 
οποίος εκπέμπει αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 
αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης 2000 Cd ± 25% στο ερυθρό φως. Οι φανοί 
όλων των α/γ θα πρέπει να αναβοσβύνουν ταυτόχρονα.

β) Οι φανοί θα πρέπει να εγκατασταθούν σ£ κατάλληλη θέση ώστε να είναι ορατοί  
από κάθε κατεύθυνση και επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργούν 
αυτόματα μέσω φωτοκύτταρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς 
και του λυκόφωτος, καθώς και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Το 
φωτοκύτταρο θα είναι στραμμένο προς βορρά και κατάλληλα τοποθετημένο 
ώστε να μην επηρεάζεται από τεχνητό φωτισμό.

3.1.3. Σε περίπτωση βλάβης των φανών η εταιρεία θα πρέπει να προβεί με δικά της μέσα 
και ενέργειες στην άμεση επισκευή και αποκατάσταση της κανονικής τους 
λειτουργίας.

3.1.4. Τα οριστικά στοιχεία της εγκατάστασης (αριθμός των εγκατεστημένων 
ανεμογεννητριών, γεωγραφικές συντεταγμένες, απόλυτα υψόμετρα0) και η 
επιλεγείσα λύση σήμανσης και φωτοσήμανσης  να γνωστοποιηθούν στην ΥΠΑ.

3.1.5. Σε περίπτωση  διαφοροποίησης των στοιχείων θέσεως οποιοσδήποτε εκ των Α/Γ 
(κατάργηση ή προσθήκη ή μετάθεση μεγαλύτερη των 30μ.), ή / και 
διαφοροποίηση του ύψους της Α/Γ (ύψος πύργου η/και πτερύγιο ρότορα) 
μεγαλύτερη των 5μ. από το εγκεκριμένο, απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της ΥΠΑ.

3.2. Σύμφωνα με το α.π. Φ.114.1/412/270222Σ.1354/28.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2  
του ΓΓΕΕΘΑ, να τηρούνται, για λόγους ασφαλείας πτήσεων τα προβλεπόμενα περί 
ημερήσιας σήμανσης και νυχτερινής φωτοσήμανσης όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά 
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στο ANNEX 14 (ICAO), Chapter 6, Fourth Edition, July 2004. »

ΧII) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" 
ο όρος 4, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο:

«
4. Άμεση διακοπή λειτουργίας και απεγκατάστασης των Α/Γ του Παραρτήματος «Β» του με α.π. 

Φ.114.1/412/270222 Σ.1354/28.02.2020 έγγραφου της Διεύθυνσης Γ2 του ΓΕΕΘΑ, σε 
περίπτωση που ζητηθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Σε αυτή 
την περίπτωση οι εταιρείες δεν μπορούν να εγείρουν οικονομικές ή άλλες αξιώσεις κατά του 
Δημοσίου. Για την εφαρμογή της διαδικασίας απαιτείται ο ορισμός από μέρους των εταιρειών 
συνδέσμων Επικοινωνίας [Points of Contact (PoC)] στα κεντρικά γραφεία τους, καθώς και 
υπευθύνων, ει δυνατόν επί τόπου, για τις συγκεκριμένες Α/Γ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των 
PoC θα υποβληθούν στο ΓΕΕΘΑ/Γ2, στη ΝΔΑ και στο ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ και θα 
επικαιροποιούνται ετησίως ή σε οποιαδήποτε μεταβολή τους. »  

XIII) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα 
"ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ο όρος 7, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο: 

«
7. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

7.1. Η συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου 
θα πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα του φορέα λειτουργίας είτε σε συνεργασία με τον 
οικείο Δήμο.

7.2. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή των τεσσάρων ρευμάτων 
(γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί), των υλικών συσκευασίας, των βιοαποβλήτων 
(υπολείμματα τροφίμων και απόβλητα εργασιών πρασίνου) και λοιπών ρευμάτων 
ανακύκλωσης.

7.3. Απόβλητα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις συλλογής και διάθεσης (π.χ. Απόβλητα 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού, ελαστικά οχημάτων ή αεροσκαφών κ.ά.) θα συλλέγονται χωριστά και θα 
διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.4. Ο φορέας του έργου θα πρέπει (α) να αναλάβει ειδική μέριμνα για την εφαρμογή των 
πρακτικών διαλογής στην πηγή, ορθής συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από όλα 
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός του έργου κατόπιν 
σχετικής σύμβασης και (β) να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr/) την ετήσια Έκθεση 
Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. »

XIV) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα 
"ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ο όρος 14, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο ταυτάριθμο: 

«

14.Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργο. Μετά την οριστική 
παύση λειτουργίας των έργων, ο κύριος του οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης, και την απομάκρυνση όλων των 
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στοιχείων του έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή να 
αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια (έλαια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
εξαρτήματα Α/Γ κ.λπ.).Για το σκοπό αυτό ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει προς 
έγκριση, εντός διαστήματος δύο ετών από την έναρξη της λειτουργίας του έργου, στην 
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη 
(ΤΕΠΕΜ), στην οποία θα εξειδικεύονται τα σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης θέματα 
μετά την πλήρη παύση του έργου. 
Στη ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
- Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα αποξηλωθούν όλες οι κατασκευές που 

χρησιμοποιούνταν για την λειτουργία του έργου (ανεμογεννήτριες Α/Γ, πλατείες Α/Γ ή 
άλλες υποδομές) και της αποσυναρμολόγησης του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρολογικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού.  

-  Καταγραφή των αποβλήτων (είδος-ποσότητες) που αναμένεται να προκύψουν κατά τις 
εργασίες απεγκατάστασης (αποσυναρμολόγηση Α/Γ, αποξήλωση κ.α.) και σαφής 
καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και διάθεσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

- Εντοπισμός τυχόν ρύπανσης που έχει προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης στο 
περιβάλλον (υπόγεια ύδατα, κλπ).   

- Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική ρύπανση, ο φορέας του 
έργου θα πρέπει να περιγράψει τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την απομάκρυνση, τον 
έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση των σχετικών ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος, να μην 
θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.   

- Υπολογισμός κόστους αποκατάστασης του έργου, κατόπιν μελέτης από τον φορέα του 
έργου.

Ο κύριος του έργου οφείλει να αποκαταστήσει τους χώρους (επέμβασης) του έργου του 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό ΤΕΠΕΜ . »         

XV) Στην ενότητα δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», στην υποενότητα "ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" 
προστίθενται οι ακόλουθοι όροι:

«
16. Γενικές Ρυθμίσεις 

16.1. Να τηρούνται οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία.

16.2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, 
περίφραξη τμημάτων του έργου αυξημένης επικινδυνότητας κ.λπ., για την αποφυγή 
ατυχημάτων, για την προστασία των εργαζομένων στην περιοχή ή των διερχομένων 
από αυτή από τους κινδύνους που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία του έργου.

16.3. Η λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς 
παραγωγής έως τους Υ/Σ ανύψωσης τάσης, να βρίσκεται σε συμφωνία με τις υποδείξεις 
του φορέα διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

17. Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμησης
17.1. Οι ανάγκες σε νερό κατά την λειτουργία του έργου περιορίζονται για τις χρήσεις 

υγιεινής του προσωπικού και εξασφαλίζονται μέσω δεξαμενών νερών.  
17.2. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη υδροληψίας, ο φορέας του έργου οφείλει πριν  να 
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ενημερώσει άμεσα τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές.
18. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4042/2012, και συγκεκριμένα οι διατάξεις της Ενότητας 
Α’ «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος», καθώς και τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009 
(ΦΕΚ 190Α/2009), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

19. Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις 
19.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά την καλή κατάσταση του 

έργου από πλευράς ευστάθειας, δομικής ακεραιότητας και φαινομένων γεωτεχνικής 
φύσεως, χρησιμοποιώντας κατάλληλα κατηρτισμένο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Παρακολούθησης 
της Λειτουργίας και Συντήρησης (ΣΠΛΣ), με χρήση των σχετικών μόνιμων διατάξεων 
παρακολούθησης, αλλά και όποιων άλλων κατάλληλων μέσων και διαδικασιών κριθούν 
απαραίτητα με βάσει την εκάστοτε αντιμετωπιζόμενη κατάσταση.

19.2. Να ελέγχεται συστηματικά η καλή λειτουργική κατάσταση των έργων και να 
αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατόν τυχόν δυσλειτουργίες ή φθορές του που 
ενδέχεται να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση 
εμφάνισης δυσλειτουργίας με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να ενημερώνεται 
το ταχύτερο δυνατόν και εγγράφως το οικείο Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας, με αναφορά του είδους της βλάβης, του χρόνου εμφάνισής της, των 
μέτρων που ελήφθησαν για την αποκατάσταση αυτής και του περιβάλλοντος, και του 
χρόνου αποκατάστασης.

19.3. Το πρόγραμμα παρακολούθησης για τη φάση κατασκευής των έργων, οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει παρακολούθηση:

19.3.1. Της διαχείρισης των υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφής των 
έργων.

19.3.2. Της ευστάθειας των υψηλών πρανών των έργων.
19.3.3. Των Αποψιλώσεων εκτελούμενων για τις ανάγκες κατασκευής των έργων.
19.3.4. Της τήρησης των μέτρων που αφορούν στον περιορισμό της εκπεμπόμενης 

σκόνης κα σωματιδιακών ρύπων (διαβροχή υλικών, γυμνών επιφανειών και 
μεταφερόμενων προϊόντων εκσκαφών και υλικών, κάλυψη βαρέων οχημάτων, 
πλύσιμο τροχών φορτηγών πριν την έξοδο από τα εργοτάξια).

19.3.5. Των εκπομπών θορύβου με μέτρηση στάθμης θορύβου περιμετρικά των 
μετώπων κατασκευής.

19.3.6. Των δονήσεων από κατασκευαστικές εργασίες.
19.3.7. Της οργάνωσης αντιπυρικής προστασίας στα εργοτάξια και της εφαρμογής της.
19.3.8. Της διαχείρισης αποβλήτων (αστικού τύπου, επικίνδυνα κλπ).
19.3.9. Της εξέλιξης εργασιών αποκατάστασης.

19.4. Το πρόγραμμα παρακολούθησης για τη φάση λειτουργίας του έργου οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει παρακολούθηση:
19.4.1. Της διαχείρισης αποβλήτων (αστικού τύπου, απόβλητα έλαια και λοιπά 

επικίνδυνα απόβλητα κλπ).
19.4.2. Της εξέλιξης εργασιών αποκατάστασης.
19.4.3. Των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά μήκος των γραμμών 

μεταφοράς υψηλής τάσης (ΓΜΥΤ) και στους Υ/Σ υψηλής τάσης του έργου.
19.5. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την 

παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της αυτής. »         

XVI) Η υποενότητα ε1 Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του -Προστατευόμενες 
ζώνες» αριθμείται ως ε1α) και προστίθεται νέα υποενότητα ε1β) ως ακολούθως :
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«Υποενότητα ε1β) 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την υπ’ αρ. Ε.Γ.: οικ.895/29.12.2017 (Β’ 4677) Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός  της Λεκάνη Απορροής 
Κυκλάδων (EL1437) του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14) και υπάγεται στα κάτωθι 
Υπόγεια Υδατικά σύστηματα (ΥΥΣ): 
• EL1400630 Σύστημα Άνδρου (Ν. Άνδρος)

• EL1400640 Σύστημα Τήνου (Ν. Τήνος)

• EL1400751 Σύστημα Μαραθίου (Α) (Ν. Πάρος)

• EL1400770 Σύστημα Κεντρικής Νάξου – Κούρου (Ν. Νάξος) και EL1400780 Σύστημα Ανατολικής 
Νάξου (Ν. Νάξος) 

Τα εν λόγω Υπόγεια Υδατικά Συστήματα  βρίσκονται σε καλή ποσοτική και καλή χημική κατάσταση. 
Η περιοχή της δραστηριότητας βρίσκεται εκτός περιοχής προστατευόμενου σώματος πόσιμου 
ύδατος.
Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του εγκεκριμένου με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ του 
Νήσων Αιγαίου για τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) με ποσοτική και χημική κατάσταση καλή, 
τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η διατήρηση της καλής κατάστασης, ενώ για τα ΥΣΣ με ποσοτική 
και χημική κατάσταση κατώτερης της καλής τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η επίτευξη της 
καλής ποσοτικής και χημικής  κατάστασης.
Συνεπώς, η δραστηριότητα οφείλει να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε από τη λειτουργία 
της να διασφαλίζεται ότι δεν διαταράσσεται η επίτευξη των ανωτέρω περιβαλλοντικών στόχων. Για 
το σκοπό αυτό η δραστηριότητα υπάγεται στους όρους και περιορισμούς του Προγράμματος 
Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του ΥΔ των Νήσων Αιγαίου καθώς και στους όρους και 
περιορισμούς της οικείας ΣΜΠΕ. 
Επίσης, σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/06.07.2018 (Β’ 2683) Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) 
(EL14) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», η περιοχή της 
μελέτης δεν ανήκει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, καθώς  δεν έχουν καθοριστεί 
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στις νήσους Άνδρο, Τήνο και Πάρο, ενώ στο νησί της 
Νάξο τα Α/Π  ΒΟΥΡΛΑΣ και ΔΙΣΤΟΜΟΣ βρίσκονται εκτός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας η «Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου» με 
κωδικό GR14RAK0005.  Η περιοχή της εν θέματι δραστηριότητας δεν υπάγεται στην περιοχή 
κατάκλυσης πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 50, 100, 1000 σύμφωνα με τους οικείους Χάρτες 
Επικινδυνότητας που βρίσκονται σε ισχύ. Η δραστηριότητα ωστόσο υπάγεται στους όρους και 
περιορισμούς του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου  που αφορούν το 
σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος καθώς και στους όρους της οικείας Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το μετριασμό των επιπτώσεων του κινδύνου πλημμύρας στις 
κατάντι περιοχές που εντάσσονται, στους Χάρτες Επικινδυνότητας και στους Χάρτες Κινδύνου 
Πλημμύρας. »

XIX) Η ενότητας στ) «Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση της», αντικαθίσταται από την 
ακόλουθη ομότιτλη: 
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 «
Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων. Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση της
Η παρούσα Απόφαση ισχύει για μεχρι 18.12.2024
Ο φορέας του έργου υποχρεούται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την παρέλευση του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών 
όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.
Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση 
νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί 
εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, 
υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την 
υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου 
ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν 
συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες 
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 
Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες 
ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

Β Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση - τροποποίηση της Απόφασης: 
1. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, απαιτείται η 

τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 
4014/2011 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964 Β’)όπως εκαστοτε ισχυουν. Κάθε 
όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή ή 
λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

2. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή ή 
λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Οι όροι της 
παρούσας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρμόζονται από την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι 
ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών της παρούσας ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές 
τιμές εκπομπών,

β) όταν η ασφάλεια της εγκατάστασης απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών.
3. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου προς συμμόρφωση με την 

παρούσα απόφαση, σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσής της, ο φορέας 
του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της υλοποίησής του, να υποβάλλει Φάκελο 
Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν.4014/2011 
και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 167563/2013, όπως ισχύουν.

4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν 
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ, τα τεύχη συμπληρωματικών και 
επικαιροποιημένων στοιχείων και τα συμπληρωματικά Τεχνικά Υπομνήματα που συνοδεύουν 
την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι 
όροι της απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, σε 
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συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Γ. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης :

1. Η παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμ 177360/18.12.2014 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος, την οποία τροποποιεί,και 
συμπληρώνει, η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ, τα τεύχη συμπληρωματικών και επικαιροποιημένων 
στοιχείων της, τα συμπληρωματικά Τεχνικά Υπομνήματα που την συνοδεύουν, καθώς και η 
σχετική θεωρημένη ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ αριθμ 177360/18.12.2014 Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε 
αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα τους στοιχεία, βάσει των οποίων θα 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης 
(π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά, έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.). Τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου.

 να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνει 
τη διενέργεια ελέγχου από αυτό.

 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και σε 
κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης του 
έργου και του περιβάλλοντός του (π.χ. Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υδάτων, Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος).

 να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων 
τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους 
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής).

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως 
τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011,  Ν. 4042/2012 και ισχύουν.

5. Ο φορέας του έργου, σε περίπτωση που το τελευταίο προκαλεί ζημιά ή άμεση απειλή ζημίας 
στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει 
περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α’).

6. 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 και τα αναφερόμενα 
στην παραγ 14.δ της παρούσας απόφασης.» 

Δ. Δημοσιοποίηση  της παρούσας Απόφασης:
1. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (θετικές ή αρνητικές γνωμοδοτήσεις – απόψεις φορέων 

και πολιτών) ενσωματώθηκαν στην παρούσα ΑΕΠΟ με την αναφορά τους στο προοίμιο της 
ΑΕΠΟ καθώς και με τη μορφή μέτρων, όρων και περιορισμών στα περιεχόμενα αυτής.

2. Κατά της παρούσας Απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί αίτηση θεραπείας προς το εκδώσαν 
αυτήν διοικητικό όργανο ή ιεραρχική προσφυγή προς όργανο ιεραρχικά ανώτερο του 
εκδώσαντος.

3. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτησή 
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 καθώς και 
στον ιστότοπο «Διαύγεια».

                                 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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