
Θέμα: Απόρριψη του αιτήματος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. οικ. 
198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) του έργου ''Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και 
των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46 MW, στη θέση 'ΓΡΑΜΜΕΝΗ - 
ΤΟΥΡΛΑ -ΚΑΡΝΟΠΙ', των δήμων Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των νομών 
Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας ‘ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 
γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 
70/Α/1992), τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), τον Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), 
τον Ν.4513/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), τον Ν.4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017), τον 
Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), τον Ν.4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/10-6-2019), τον Ν. 
4812/2021 (ΦΕΚ 110 Α΄) και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3010/2002 (Α’ 91), το Ν. 3937/2011 (Α’ 60), το Ν. 4014/2011 (Α’ 209) και το Ν. 
4042/2012 (Α’ 24) και ισχύει σήμερα.

3. Τον Ν.3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

4. Τον Ν.2244/07-10-1994 (Α’ 168) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».

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

6. Τον Ν. 3208/2003 (Α’ 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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7. Τον Ν.3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (Α’ 162), και 
ισχύει σήμερα.

8. Τον Ν.3378/2005 (Α’ 203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)», όπως ισχύει σήμερα.

9. Τον Ν.3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3734/2009 (Α’ 8), το Ν. 3851/2010 (Α’ 
85), το Ν. 4001/2011 (Α’ 179), το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) και όπως ισχύει σήμερα.

10. Τον Ν.3734/2009 (Α’ 8) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας… και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τον Ν.3851/2010 (Α’ 85) «Επιτάχυνση 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», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Τον Ν. 3852/2010 (Α’ 85) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

13. Τον Ν.3937/2011 (Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα.

14. Τον Ν.4014/2011 (A’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4042/2012 (A’ 24), τον Ν. 4519/2018 (A’ 25), τον Ν. 4605/2019 (A’ 52), τον Ν. 
4635/2019 (A’ 167), και τον Ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και όπως έχει γενικότερα 
τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Τον Ν.4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Τον Ν.4622/2019 (A’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

17. Τον Ν.4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
18. Τον Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

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

19. Το Ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4843/2021 (Α’193) και ισχύει σήμερα.

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

21. Το Π.Δ. 117/2004 (Α’ 82) «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 (Α’ 
12) «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2003/108 .. », και όπως γενικότερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Το Π.Δ. 51/2007 (Α‘ 54), «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
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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.

23. Το Π.Δ. 148/2009 (Α’ 190) «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 Απριλίου 2004, όπως 
ισχύει», όπως ισχύει.

24. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
25. Το ΠΔ 81/2019 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

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

26. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

27. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

28. Το Π.Δ. 62/2020 (Α’ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
29. Το Π.Δ. 63/2020 (Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».
30. Το Π.Δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».
31. Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2014/52/ΕΕ.

32. Την υπ’ αριθ. 2/07-01-2021 (Β’ 45) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».

33. Το υπ’ αριθ. 59/07-02-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-
Δ1Ε) «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του N. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την 
αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική 
υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

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

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

36. Την Κ.Υ.Α. 181478/ 965/2017 (Β’ 3763) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθ. 
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.

37. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11764/653/17-03-2006 (Β’ 327) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες 
αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις... του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 77921/1440/1995 Κ.Υ.Α. (Β’ 
795)».

38. Την Κ.Υ.Α. 49828/2008 (Β’ 2464) «Έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

39. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/2009 (Β’ 2075) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2006/118/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 182314/1241/2016 (Β’ 2888).
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40. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 περί αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε 
με την Κ.Υ.Α. 177772/924/2017.

41. Την Κ.Υ.Α. 37338/1807/Ε103/2010 (Β’ 1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της ...», 
όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Β’ 415).

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

43. Την Κ.Υ.Α. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Β’ 415) για τη τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 (Β’ 1495) κοινής υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....», σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

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

45. Την Κ.Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964) «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, ...», όπως τροποποιήθηκε από την K.Υ.Α. 
1915/2018 (Β’ 304).

46. Την Κ.Υ.Α. οικ. 1649/2014 (Β’ 45) «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΄ ...».

47. Την Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «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.

48. Την Κ.Υ.Α. 50743/2017 (Β’ 4432) «Αναθεώρηση Εθνικού Καταλόγου Περιοχών Δικτύου 
NATURA 2000».

49. Την Κ.Υ.Α. 5688/2018 (Β’ 988) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 
209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2014/52/ΕΕ … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014».

50. Την Κ.Υ.Α. 1915/02-02-2018 (Β’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 48963/2012 (Β’ 2703) 
κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθ. 170225/2014 (Β’ 964) 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».

51. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 15277/23-03-2012 (Β’ 1077), με την οποία εξειδικεύονται οι 
διαδικασίες για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 (Β΄1077).

52. Την Υ.Α. 48963/2012 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ 
αρ. 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
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Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 
4014/2011 (Α’ 209)», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018).

53. Την Y.A. 115973/6088/2014 (B’ 2961) «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση (Α) 
Απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα».

54. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (Β’ 135) «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 N.4014/2011 (Α΄209), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

55. Την Υ..Α ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν.4014/21-09-2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 
439/Β/2018), την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (ΦΕΚ 4420/Β/2018), την Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 (ΦΕΚ 5778/Β/2018), την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ ΔΔΥ/ 24593/ 2902 / 
2020 (ΦΕΚ 1482/Β/2020), την Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020), την 
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656/Β/2020), την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/74463 
/4562/2020 (Β’ 3291) Απόφαση και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

56. Την Υ.Α. 74463/4562/06-08-2020 (B’ 3291) «Τροποποίηση της Υ.Α. 37674/27-07-2016 
(Β’ 2471) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) 
ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».

57. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΝΕ4653Π8-82Π) Εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)».

58. Την υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & κλιματικής 
Αλλαγής, για το έργο του θέματος.

59. Το με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53804/3156/5-6-2020 αίτημα της ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. και 
την υποβολή έντυπου φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση (ΜΠΤ) 
της υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 ΑΕΠΟ του εν θέματι έργου.

60. Το με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65497/3942/7-7-2020 αίτημα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της 
ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. και την υποβολή έντυπου φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος 
για την Τροποποίηση (ΜΠΤ) της υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 ΑΕΠΟ του εν θέματι 
έργου.

61. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65497/3942/24-08-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ προς το 
Φορέα του έργου, με θέμα την επιστροφή των έντυπων και ψηφιακών αντιγράφων της 
υποβληθείσας Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση (ΜΠΤ) της υπ’ αριθ. οικ. 
198016/04-05-2012 ΑΕΠΟ, σε συμμόρφωσης της παρ. 2.ββ του άρθρου 4 του Ν. 
4685/2020.

62. Την από 17-09-2020 ανάρτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 ΑΕΠΟ στο ΗΠΜ, με 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2004292211.

63. Το υπ’ αριθ. CORR-002908/21-09-2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε.’’ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 ΑΕΠΟ, σε 
έντυπη μορφή (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90309/5929/21-09-2020).

64. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110311/7226/16-11-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το 
οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τυπικής πληρότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 ΑΕΠΟ του 
έργου του θέματος, η οποία κρίθηκε επαρκής ως προς τη τυπική πληρότητα και 
ζητήθηκαν επιπλέον αντίγραφα.
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65. Το υπ’ αριθ. CORR-003026/17-11-2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ’’ 
με το οποίο υποβλήθηκαν, στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, τα επιπλέον αντίγραφα 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112649/7382/23-11-2020.

66. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112649/7382/26-11-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο 
διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου του θέματος, προς τους αρμόδιους φορείς 
για γνωμοδότηση:
 Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας,
 Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,
 ΥΠΕΝ:

- Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, 
- Δ/νση Προστασίας Δασών, 
- Δ/νση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων, και 
- Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας,

• ΥΠΠΟΑ:
- Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων,
- Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
- Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας,
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας,
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας,
- Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, και
- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής 

Στερεάς Ελλάδας
• Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
• Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Διεύθυνση Δασών Ν. 
Καρδίτσας, Δασαρχείο Καρδίτσας, Δ/νση Δασών Ν. Ευρυτανίας, Δασαρχείο 
Καρπενησίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων,
 Δ/νση Αερολιμένων (Δ3) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), 
 Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού,

και κοινοποιήθηκε για ενημέρωση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και στον 
Φορέα του έργου ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’. 

67. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/683186/18-01-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11217/796/04-02-2021) 
θετική γνωμοδότηση του Τμ. Προστασίας και Διαχείρισης Νεωτέρων και Σύγχρονων 
Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού, του ΥΠΠΟΑ.

68. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 668339/473726/5888/1270/08-12-2020 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/125393/8187/29-12-2020) θετική υπό όρους και προϋποθέσεις 
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, του ΥΠΠΟΑ.

69. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 666126/472175/6478/3015/10-12-2021 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119573/7823/11-12-2020) θετική υπό όρους και προϋποθέσεις 
γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (Γρ. Β. Ελλάδας), 
του ΥΠΠΟΑ.

70. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ 1032/14-01-2021 θετική υπό όρους και προϋποθέσεις 
γνωμοδότηση του Τμ. Χαρτών και Εμποδίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η 
οποία αναρτήθηκε στο ΗΠΜ.

71. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 724744/21-01-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6318/421/22-01-2021) θετική 
υπό όρους και προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμ. Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων, του ΥΠΠΟΑ.

72. Την υπ’ αριθ. 18339/01-02-2021 θετική υπό όρους και προϋποθέσεις γνωμοδότηση του 
Δασαρχείου Καρπενησίου, η οποία αναρτήθηκε στο ΗΠΜ.
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73. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/15143/208/15-02-2021 έγγραφο του Τμ. Ειδικών 
Χωροταξικών Πλαισίων του ΥΠΕΝ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΗΠΜ και με το οποίο ζητεί 
συμπληρώσεις – διευκρινήσεις επί του τεύχους του παραρτήματος 1 της ΜΠΕ.

74. Το από 24-02-2021 έγγραφο του Φορέα του έργου, προς απάντηση του αριθ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/15143/208/15-02-2021 έγγραφο του Τμ. Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων 
του ΥΠΕΝ, η οποία αναρτήθηκε στο ΗΠΜ.

75. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/114097/1378/25-02-2021 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19215/1253/26-02-2021) θετική γνωμοδότηση του Τμ. Ειδικών 
Χωροταξικών Πλαισίων του ΥΠΕΝ.

76. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2493/346093/02-03-2021 θετική  γνωμοδότηση του Τμ. Κλιματικής 
Αλλαγής & Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΑΑΤ, η οποία αναρτήθηκε στο ΗΠΜ.

77. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/20988/1373/02-03-2021 έγγραφο συμπληρωματικής 
διαβίβασης της ΜΠΕ προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 
Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων για τη γνωμοδότησή του επί του έργου 
του θέματος.

78. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.114.1/1729/402248/Σ.5203/25-06-2021 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65644/4290/12-07-2021) θετική υπό όρους και προϋποθέσεις 
γνωμοδότηση του Τμ. 4, της Δ/νσης Γ2, του ΓΕΕΘΑ.

79. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114097/4218/09-02-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/15445/1043/17-
02-2021) θετική υπό όρους και προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμ. Αδειοδότησης, 
Τεκμηρίωσης και Ελέγχου του ΥΠΕΝ.

80. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 861/19-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΖΛ46Μ978-ΙΑΨ) 
(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71121/4591/26-07-2021) αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης 
‘’Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων’’.

81. Την υπ’ αριθ. 149252/21-07-2021 αρνητική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρδίτσας, 
η οποία αναρτήθηκε στο ΗΠΜ.

82. Την υπ’ αριθ. 202453/30-09-2021 αρνητική γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία αναρτήθηκε στο ΗΠΜ.

83. Το υπ’ αριθ. CORR-003721/26-10-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101167/6472/27-10-2021) 
έγγραφο της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’, στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις 
του Φορέα του έργου για τις υπ’ αριθ. 149252/21-07-2021 και 181753/07-09-2021 
γνωμοδοτήσεις του Δασαρχείου Καρδίτσας και της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, 
αντίστοιχα.

84. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/114094/2747/27-10-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101094/6466/27-
10-2021) αρνητική γνωμοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

85. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99461/5417/01-11-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/102554/6587/01-11-
2021) αρνητική γνωμοδότηση της Δ/νσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ.

86. Τα έντυπα Δ11 (αρνητικές απόψεις) του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την 
Προστασία των Αγράφων, του Πεζοπορικού και φυσιοδιφικού Συλλόγου Καρπενησίου,  
του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Δενδριωτών Αγράφων Ευρυτανίας ο Άγιος 
Αντώνιος, του Συλλόγου Απανταχού Βραγγιανιτών Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 
Ευρυτανίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοχωρίου, του Πολιτιστικού και 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Ευρυτανίας, του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της 
Φύσης / Naturefriends Greece, της Περιβαλλοντικής Κίνησης Εξόρμηση για την 
Προστασία του Χωριού της Οξυάς, του Συλλόγου Επαινιανιτών Ευρυτανίας ο Άγιος 
Γεώργιος, του Δήμου Αγράφων, του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αμάραντου Καρδίτσας, του Συνδέσμου Απανταχού 
Καροπλεσιτών, της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Νομού Καρδίτσας, του Δήμου 
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Καρδίτσας, της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, του Επιμελητηρίου 
Καρδίτσας, του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων, του Συλλόγου Απεραντίων οι Άγιοι 
Ανάργυροι, του Συλλόγου των Απανταχού Πρασσιωτών Το Κυπαρίσσι, του Πεζοπορικού 
Ομίλου Αθηνών, του Συνδέσμου Φυσιολατρών Ορειβατών Σκακιστών Πειραιά 
Κρυστάλλης, του κ. Κρίτων Αρσένη Βουλευτή Δυτικής Αθήνας του κόμματος Μέρα25, 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, του 
Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας, του Συλλόγου των Απανταχού Δυτικοφραγκιστιανών Ευρυτανίας: ‘’Η 
Γέννησης του Θεοτόκου’’, του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Καρδίτσας, του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων, του Σωματείου 
Ελλήνων Οδηγών Βουνού, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, του 
Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, του Συλλόγου Κρικελλιωτών 
Ευρυτάνων ο Άγιος Νικόλαος, του Ελληνικού Σχολείου Προύσου, του Μορφωτικού και 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κέδρος Ζυγογιαννέικα, και του λοιπού ενδιαφερόμενου 
κοινού, τα οποία αναρτήθηκαν στο ΗΠΜ.

87. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104349/6687/04-11-2021 έγγραφο με το οποίο ζητείται 
από την εταιρεία ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ’’ να υποβάλλει συμπληρωματικά - 
διευκρινιστικά στοιχεία επί των αιτιάσεων των γνωμοδοτήσεων που αναρτήθηκαν στο 
ΗΠΜ από τους Φορείς, τις Υπηρεσίες και το ενδιαφερόμενο κοινό.

88. Το υπ’ αριθ. CORR-003739/05-11-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104963/6721/05-11-2021) αίτημα 
του Φορέα του έργου για χορήγηση παράτασης δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
προκειμένου να υποβάλλει τα συμπληρωματικά – διευκρινιστικά στοιχεία, σε 
απάντηση του υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104349/6687/04-11-2021 εγγράφου της ΔΙΠΑ.

89. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104963/6721/08-11-2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με 
το οποίο χορηγείται παράταση έως 11-11-2021 στην εταιρεία ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ’’, 
προκειμένου να υποβάλλει τα συμπληρωματικά - διευκρινιστικά στοιχεία, που 
ζητήθηκαν με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104349/6687/04-11-2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ.

90. Το υπ’ αριθ. CORR-003750/11-11-2021 υπόμνημα με διευκρινιστικά – 
συμπληρωματικά στοιχεία του ΑΣΠΗΕ ‘’ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΤΟΥΡΛΑ – ΚΑΡΝΟΠΙ’’, της 
εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/106930/6826/11-11-2021).

91. Το υπ’ αριθ. CORR-003750/11-11-2021 υπόμνημα με διευκρινιστικά – 
συμπληρωματικά στοιχεία του ΑΣΠΗΕ ‘’ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΤΟΥΡΛΑ – ΚΑΡΝΟΠΙ’’, της 
εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/108722/6920/16-11-2021)

92. Το γεγονός ότι αξιολογείται αρμοδίως αρνητικά η υποβληθείσα ΕΟΑ, βάσει της οποίας 
διενεργείται η απαιτούμενη από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ δέουσα εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή δραστηριότητας, διότι δεν αποτιμώνται 
ορθώς οι επιπτώσεις των έργων στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, η υποβληθείσα 
ΕΟΑ δεν διαφοροποιείται από την προγενέστερη, υποβληθείσα τον Ιούνιο του έτους 
2019 (ΣτΕ 1007/19, σκ. 33) και κατά συνέπεια ούτε εκείνη δεν αποτιμούσε ορθώς τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση τα πρόσφατα δεδομένα και τα στοιχεία της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σχέδια Δράσης). 
Επιπρόσθετα, από τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις Φορέων επί της υλοποίησης 
του προτεινόμενου έργου δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης 
σημαντικών επιπτώσεων στο τοπίο και ειδικότερα στα εδάφη, τα προστατευόμενα είδη 
ορνιθοπανίδας, εντομοπανίδας και πανίδας, και ούτε υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η 
βεβαιότητα ότι η εν λόγω επέμβαση δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την 
ακεραιότητά της και ότι δεν θα οδηγήσει σε οριστικό εκτοπισμό των ειδών πανίδας και 
ορνιθοπανίδας από την περιοχή των Αγράφων. Συνεπώς, εκτιμάται δεόντως πως η 
υποβληθείσα ΕΟΑ δεν εξασφαλίζει την ακεραιότητα των συγκεκριμένων 
προστατευόμενων περιοχών και ειδών χαρακτηρισμού αυτών και, επιπλέον, πως τα 
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προτεινόμενα μέτρα μετριασμού δεν συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής 
κατάστασης του οικοσυστήματος

93. Το γεγονός ότι από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών 
τεκμαίρεται ότι παρόλο του γενικώς επιτρεπτού της κατηγορίας της εν λόγω επέμβασης 
βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση 
βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 
για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη 
πως η έγκριση επέμβασης σε δάσος και δασική έκταση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
της διοικητικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενσωματώνεται στην 
υπό έκδοση ΑΕΠΟ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Απόρριψη του αιτήματος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. 
οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του έργου ''Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση 'ΓΡΑΜΜΕΝΗ 
- ΤΟΥΡΛΑ -ΚΑΡΝΟΠΙ', συνολικής ισχύος 46 MW, και των συνοδών υποστηρικτικών 
έργων, της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’ το οποίο υπάγεται διοικητικά στις 
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγράφων, 
Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας, διότι α) οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με 
αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, 
τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) δεν εγκρίνεται εν 
προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω 
δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους 
προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης 
πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή 
διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 
4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αναρτητέα Πράξη
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