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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΠΡΟΣ:  
 

 RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ 
∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. 
∆ια του µηχανικού 
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∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

   

Πληροφορίες: Ε. Κατσικονούρης 
                        
Ταχ. ∆/νση :  Λ. Καλυβίων 2  
                   35132 ΛΑΜΙΑ 

   

Tηλ: 22313-52659 
Fax : 22313 52664 
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ΚΟΙΝ.:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόµενης περιοχής 
Natura 2000 µε κωδικό GR2420011 ″Όροι κεντρικής Εύβοιας, παράκτια ζώνη και νησίδες″, από 
το έργο «Ασύρµατος κόµβος ευρυζωνικών υπηρεσιών µε  κωδική ονοµασία «2422905 ∆ΙΡΦΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ»», της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. σε θέση 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ, ∆.Ε. ∆ιρφύων, ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Έχοντας υπόψιν  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
2. Το Π.∆. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
3. Τις διατάξεις του Ν 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
4. Τις διατάξεις της ΥΑ ΗΠ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-1-2012) ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δηµόσιων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.Α΄209/2011)» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µε την Υ.Α. οικ. 2307 (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ. 
37674/27-7-2016 ….» και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Νόµου Υπ’ Αριθµ. 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 Υπουργείου Περιβάλλοντος’’ 

6. Το Ν.4042/2011 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2000/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής» 

7. Το Π.∆/γµα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζηµιών στο περιβάλλον − Εναρµόνιση µε την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου2004, όπως ισχύει»(ΦΕΚ 190/Α/2009). 

8. Την ΚΥΑ µε Η.Π. 37111/2021/2003 «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του 
κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, 
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σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.» (ΦΕΚ 1391/Β/03). 

9. Την ΥΑ υπ’ αριθµ. 52983/1952/13 (ΦΕΚ 2436 Β/27-9-2013):  Προδιαγραφές της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» όπως 
εκάστοτε ισχύει.  

10. Την µε αριθµ. πρωτ. 76526/1046/02-04-2018 αίτηση του ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ. 
11. Το ό,τι δεν υφίσταται Φορέας ∆ιαχείρισης Προστατευόµενης Περιοχής ούτε σχετικό 

νοµοθέτηµα προστασίας, για την οικία περιοχή Natura 2000 που αναφέρεται στο θέµα.  
12. Την αριθ. οικ. 100229/2885/09-09-2014 (ΦΕΚ 2542/Β/24-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας σχετικά µε την ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες.    

13. Την µε αριθµ. 800/125/21-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη στερεάς Ελλάδας σχετικά µε 
ορισµό προϊσταµένων Γενικών  ∆ιευθύνσεων.  

14. Την µε αριθµ. πρωτ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 ‘’Απόφαση Ανάθεσης τοµέων αρµοδιοτήτων 
και µεταβίβαση άσκησης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοµών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταµένους 
οργανικών µονάδων που υπάγονται στην Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοµών Άρθρο 1 παρ. Β. 

 
Αποφασίζουµε 

 

Την επιβολή πρόσθετων όρων στο έργο του θέµατος για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της 
επηρεαζόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 µε κωδικό GR2420011 ″Όροι κεντρικής 
Εύβοιας, παράκτια ζώνη και νησίδες″ η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
(Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο οικείο τυποποιηµένο έντυπο αξιολόγησης ως 
εξής: 
 
 
Ι. Στοιχεία Εργου: 

α. Ονοµασία του έργου: Ασύρµατος κόµβος ευρυζωνικών υπηρεσιών µε  κωδική ονοµασία 
«2422905 ∆ΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ».  
β. Θέση του έργου:  ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ, ∆.Ε. ∆ιρφύων, ∆ήµου ∆ιρφύων-

Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   
γ. Φορέας του έργου: η εταιρεία  RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.  
δ. Υπεύθυνος του έργου: η εταιρεία  RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.,   
 
ΙΙ. Πρόσθετοι    όροι    διασφάλισης   της   ακεραιότητας   της   περιοχής  Natura 2000 µε κωδικό 
GR2420011 ″Όροι κεντρικής Εύβοιας, παράκτια ζώνη και νησίδες″: 
 

Κατ' εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και µετά από Ειδική 
Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 
Ι της παρούσας οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: 
• Να µην πραγµατοποιηθεί κανενός είδους µπάζωµα χειµάρρου ή ρέµατος, ούτε  
προσωρινά από προϊόντα εκσκαφών. 
• Να αποφεύγεται η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών κατά την περίοδο υψηλών 
βροχοπτώσεων (χειµερινή περίοδος), όπου ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους 
είναι αυξηµένος. 
• Η προµήθεια των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου, αδρανών υλικών να 
γίνει από τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. 
• Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου και όλων των θέσεων οι 
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οποίες θα έχουν τραυµατιστεί από τις διάφορες δραστηριότητες, µετά το πέρας των 
εργασιών κατασκευής. 
• Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιµοποίηση υλικών 
εκσκαφής σε χείµαρρους και ρέµατα, σε δασικές περιοχές και πλησίον οικισµών. 
• Να υπάρχει υδροφόρα ή πυροσβεστικό όχηµα σε κατάλληλη θέση ανάλογα µε την 
πορεία και την επικινδυνότητα των εργασιών, ιδιαίτερα αν ο χρόνος κατασκευής του 
έργου είναι σε περίπτωση αυξηµένου κινδύνου πυρκαγιάς. 
• Πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο του έργου, όλων των σχετικών διατάξεων που 
αναφέρονται στον θόρυβο που προκαλείται από µηχανήµατα, σύµφωνα µε την 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. 
• Να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις πριν την έναρξη των εργασιών από το αρµόδιο 
∆ασαρχείο και τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. 
• Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου απαιτείται πλήρης 
συµµόρφωση στην κείµενη νοµοθεσία και στα όρια που αυτή θέτει για την βέλτιστη 
περιβαλλοντικά λύση και τη διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. 
• Η τήρηση των ορίων εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων να γίνεται 
σε εφαρµογή της ΚΥΑ ΗΠ. 14122/549/Ε103/24-3-2011 (Β.488) και της ΚΥΑ ΗΠ 
22306/1075/Ε/29-5-2007 (Β.920). 
• Το ανώτερο επιτρεπτό όριο θορύβου που εκπέµπεται από τον εργοταξιακό 
εξοπλισµό κατά τη φάση κατασκευής του έργου καθορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
37393/2028/29-3-2003. 
• Να εφαρµόζεται η νοµοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών ώστε να αποφεύγεται 
µε κάθε τρόπο η µείωση πληθυσµών θηραµάτων του είδους. 
• Ο αναγκαίος ηλεκτρολογικός και µηχανολογικός εξοπλισµός και τα παρελκόµενα 
αυτού για τη κατασκευή του έργου να είναι εγκατεστηµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην εµποδίζει τα µεταναστευτικά ρεύµατα των πουλιών. 
• Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής 
προτείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου να είναι όσο το δυνατόν 
πιο σύντοµη για αποφυγή παρατεταµένης όχλησης στην πανίδα. 
• Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας ή στον γύρω χώρο 
τραυµατισµένο ή νεκρό ζώο /πτηνό από τα προστατευόµενα είδη, να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές.__ 

 
 

 
Η παρούσα παραµένει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε ισχύ οι αντίστοιχες υπό 
έκδοση ΠΠ∆ και εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή στα στοιχεία της υποβληθείσας ΕΟΑ . 
Η παρούσα αφορά µόνο την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και δεν απαλλάσσει τον 
ενδιαφερόµενο από τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την λειτουργία του έργου 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον ενώπιον:  

• Του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε 
αποκλειστική προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών από την δηµοσίευση της ,ή, την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ,ή, από την κοινοποίησή της, ή, αφότου ελήφθη γνώση αυτής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α). 

• Και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ97 / Α/ 
17-05-1999)). 
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  Μ.Ε.Π. 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ε.∆.: Φ 5-50 Ακριβές αντίγραφο  
 
 

  Τερζής Αντώνιος 
 
 
Συνηµµένα:  
Τυποποιηµένο έντυπο αξιολόγησης 
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ προς ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π.Σ.Ε.  
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
(ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) 
 

2. Α.∆.Θ.Σ.Ε. / ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.ΣΤ.ΕΛΛ. 
Θεοδωράτου & Βέλλιου 
35132 Λαµία,  dipexoster@apdthest.gov.gr 
 
3.  ΠΣΕ ∆ΙΠΕΧΩΣ  - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ   
Χαϊνά 93, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 
email: tperydroik-evo@pste.gov.gr 
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Τυποποιηµένο έντυπο αξιολόγησης/ γνωµοδότησης 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ EOA ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 

 

Ηµεροµηνία:           29-5-2018 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 76526/1046 

 

1. Στοιχεία Υπηρεσίας / Φορέα 
Όνοµα Υπηρεσίας / Φορέα: Π.Σ.Ε - ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ., 35132, ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες: Τερζής Αντώνιος  

Τηλ: 22313-52650 

Fax: 22313-52664 

E-mail: dpehos@pste.gov.gr 

2. Τίτλος Έργου ή ∆ραστηριότητας 

«Ασύρµατος κόµβος ευρυζωνικών υπηρεσιών µε  κωδική ονοµασία «2422905 ∆ΙΡΦΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ»», της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. σε θέση 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ, ∆.Ε. ∆ιρφύων, ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. θεσµικό πλαίσιο που λαµβάνεται υπόψη κατά την παρούσα γνωµοδότηση/αξιολόγηση 
(Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, ΥΑ κλ.π.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωµοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου η 
δραστηριότητας 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  V 

5. Συµπέρασµα Αξιολόγησης 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Υπηρεσία µας γνωµοδοτεί ως προς την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας στην ακεραιότητα της περιοχής Natura 2000 µε κωδικό 
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και την εκτίµηση των δυνατοτήτων µετριασµού των πιθανών σηµαντικών 
επιπτώσεων:  

θετικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας: 

«Ασύρµατος κόµβος ευρυζωνικών υπηρεσιών µε  κωδική ονοµασία «2422905 
∆ΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»», της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
Α.Ε.Ε.Σ. σε θέση ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ, ∆.Ε. ∆ιρφύων, ∆ήµου 
∆ιρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

µε πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙ της 
παρούσας απόφασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή 
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