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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Χαλκίδα        1 -6 - 2017 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Αρ. Πρωτ.:  π.ε 184200/1568 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &     
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ   
   
Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93 ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου     
Τηλέφωνο : 22213-53403   
Fax : 22213-53455   
email : arditzoglou.l@evia.pste. gov.gr  

 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου «Υφιστάμενος 
Υποσταθμός 150 kV/MT Καρύστου»  με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»  
στην εκτός σχεδίου θέση ‘Λιβάδι’ Τ.Κ. Πλατανιστού της Δ.Ε. Καρύστου στο Δήμο 
Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 

 
Σχετικά: 
 

1. α. Οι διατάξεις του Ν.1650/86  «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 β. Οι διατάξεις του Ν. 4014/ 19.9.2011 (ΦΕΚ 209 Α 21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

 γ.  Οι διατάξεις του Ν. 4042 / 13.2.2012 (ΦΕΚ 24 Α ) 
2. Οι διατάξεις της ΥΑ με αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την  υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674 Απόφαση (ΦΕΚ 2471 Β / 10-8-2016) . 

3. Οι διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
5. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003), «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης 

και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων» 
6. Η ΥΑ 169810 (ΦΕΚ 1999/Β/ 14-8-2013) “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της 

κατηγορίας β της 11ης ομάδας «Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών» ,α/α 11: «Μεμονωμένα 
Κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι 
επεκτάσεις σε υφιστάμενους σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 kV» του παραρτήματος ΧΙ της Υ.Α. 
1958/2012 (Β'21) , όπως εκάστοτε ισχύει”. 

7. Η υπ’ αρ. 184200/1568/15-11-2016 αίτηση της εταιρείας «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» περί υπαγωγής σε Π.Π.Δ. με συνημμένα 
δικαιολογητικά :  
α. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση ,  
β. Χάρτης προσανατολισμού,  
γ. Τοπογραφικό Διάγραμμα ,  
δ. Η υπ’ αρ. 746/2014/30-6-2015 βεβαίωση χρήσεων γης από την ΥΔΟΜ του Δήμου Καρύστου 
ε. Το υπ’ αρ. 4637 / 18-10-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας 
στ. Το Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/288710/25173/5007 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων & 
Τεχνικών έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & Κυκλάδων 
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ζ. Η υπ’ αρ. 3089/199270/7-12-2015 βεβαίωση από το Δασαρχείο Αλιβερίου ότι η υπ’ αρ. 2286/142564 π.ε. /17-4-
2015 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αλιβερίου έχει καταστεί οριστική και αμετάκλητη 
η.  Ειδική οικολογική αξιολόγηση 

8. Το ότι από την Ειδική οικολογική αξιολόγηση δεν προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της 
προστατευόμενης περιοχής και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η έκδοση πρόσθετων όρων 

9. Το ότι για την έκταση εμβαδού 7.397,05m
2
 ιδιοκτησίας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ» δεν έχουν προσκομιστεί βεβαίωση 

χρήσεων γης και Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Αλιβερίου με συνέπεια η εν λόγω έκταση να μην 
περιλαμβάνεται στην παρούσα υπαγωγή σε Π.Π.Δ. 

 
 
Α. Στοιχεία του έργου 

 Γενικά 

 

Ονομασία του έργου : Υφιστάμενος Υποσταθμός 150 kV/MT 

Θέση – Περιοχή: Στην εκτός σχεδίου θέση ‘Λιβάδι’ Τ.Κ. Πλατανιστού της Δ.Ε. Καρύστου. Το 
γήπεδο βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, 
παράκτια ζώνη και νησίδες» με κωδικό GR2420012 του δικτύου NATURA 
2000 

Δήμος: Καρύστου 

Περιφερειακή 
Ενότητα:  

Ευβοίας 

Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας 

Συντεταγμένες 
γηπέδου έργου σε 
ΕΓΣΑ 87  

ΕΓΣΑ 87 

Χ Υ 

548504.063 4204809.420 

548616.571 4204821.404 

548592.638 4204790.956 

548545.324 4204776.731 

548587.895 4204792.747 

  

Φορέας του έργου  ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, τηλ. 2105192101 

Περιβαλλοντική 
Κατάταξη : 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Β, και ειδικότερα : 
- α/α 11 : «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι 
υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι 
επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 
έως και 150kV»» της 11ης Ομάδας του παραρτήματος ΧΙ της (2) σχετικής. 

Έκταση γηπέδου : 4.001,39 m2 

 

 

Β. Υπαγωγή σε ΠΠΔ 
Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Α της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν υπευθύνως από το φορέα της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που 
καθορίζονται στην  ΥΑ 169810/2013 (ΦΕΚ 1999/Β'/14-8-2013)  και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής.  
Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι επιπρόσθετοι όροι:                     
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 Ο φορέας του έργου υποχρεούται για την ενημέρωση του υπό σύσταση Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρου 18 του Ν.4014/2011 . 

 Η παρούσα εξεδόθη με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία και ισχύει εφόσον δεν επέρχεται 
μεταβολή των δεδομένων βάση των οποίων εξεδόθη.  

 Ο χώρος στον οποίο θα λειτουργεί η δραστηριότητα  θα πρέπει να είναι σύμφωνος με  τις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις . 

 Η παρούσα απόφαση, αφορά μόνον την υπαγωγή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ χωρίς να 
εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων έναντι 
ατυχημάτων ή ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού,  δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, χαρακτηρισμού - χρήσεως γης έκδοσης οικοδομικών αδειών κλπ) που ενδεχόμενα δεν 
επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενες 
κατά το Νόμο άδειες ή εγκρίσεις άλλης αρμόδιας Αρχής ή Υπηρεσίας.  

 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

  Μ.Ε.Α. 
  Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 

   

  ΔΡ. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΛΑΜΑΝΟΥ 
     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

με Α’ Βαθμό 
   
                    
 
 
 

Συνημμένα: 
Αντίγραφο του Παραρτήματος Ε - Π.Π.Δ. Για Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και 
μεμονωμένους υποσταθμούς επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλ. και οι επεκτάσεις σε 
υφιστάμενους σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 kV. 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Λ. Καλυβίων – 351 32 ΛΑΜΙΑ  

2. Δήμος Καρύστου 
3. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , Δυρραχίου 89 & Κηφισού , τ.κ. 104 43  

Εσωτερική Διανομή 

1. 
2. 

Χρονολογικό Αρχείο  
Φ. Υπόθεσης (συν.  Φάκελος υπαγωγής ) 

 


