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Εικόνα Α-1: Σημεία λήψης φωτογραφιών, κατά την επιτόπια αυτοψία που διενεργήθηκε από την ομάδα σύνταξης της ΣΜΠΕ (18/03/2017)
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Εικόνα Α-2: Χαρακτηριστική σκληροφυλλική βλάστηση της περιοχής μελέτης (σημείο λήψης: 1). 

 

Εικόνα Α-3: Άποψη του χωματόδρομου που διατρέχει την ιδιοκτησία, και η χαρακτηριστική 

πυκνή σκληροφυλλική βλάστηση της περιοχής μελέτης (σημείο λήψης: 1) 
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Εικόνα Α-4: Ρέμα Υ2 που διατρέχει την ιδιοκτησία, στο σημείο συμβολής του με την 

παραλιακή χωμάτινη οδό (σημείο λήψης: 2). 

 

Εικόνα Α-5: Η χαρακτηριστική πυκνή σκληροφυλλική βλάστηση της περιοχής μελέτης- 

περιοχή ρέματος Υ3 (σημείο λήψης: 3) 
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Εικόνα Α-6: Άποψη της ακτογραμμής και του ευρύτερου φυσικού τοπίου του ΝΔ άκρου τοι 

ακινήτου (σημείο λήψης: 4). 

 

Εικόνα Α-7: Χαρακτηριστική σύσταση της σκληροφυλλικής βλάστησης της περιοχής, σε 

συνδυασμό με τα επίσης χαρακτηριστικά σχιστολιθικά εδάφη (σημείο λήψης: 5) 
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Εικόνα Α-8: Άποψη του ευρύτερου τοπίου της περιοχής. Ευρεία περιοχή ρέματος Υ4 , όπου 

και η ζώνη δουλείας της ΔΕΗ (σημείο λήψης: 5). 

 

Εικόνα Α-9: Άποψη της μικρού μήκους αμμώδους παραλίας, ανάμεσα στις κατά τα άλλα 

βραχώδεις ακτογραμμές (σημείο λήψης: 6). 
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Εικόνα Α-10: Χαρακτηριστική σύσταση της πυκνής σκληροφυλλικής βλάστησης της περιοχής 

(σημείο λήψης: 7). 

 

Εικόνα Α-11: Άποψη της αραιής φρυγανώδους βλάστησης της περιοχής (σημείο λήψης: 9) 
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Εικόνα Α-12: Άποψη συμπαγών χαλαζιτών – χαλαζιακών σχιστολίθων (σημείο λήψης: 10) 

 

Εικόνα Α-13: Άποψη του χαρακτηριστικού βραχώδους τοπίου, με αραιή μικτή βλάστηση 

(σημείο λήψης: 11). 
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Εικόνα Α-14: Άποψη ιδιαίτερου βραχώδους σχηματισμού απόκρημνης ακτογραμμής (σημείο 

λήψης: 12). 

 

Εικόνα Α-15: Άποψη ιδιαίτερου βραχώδους σχηματισμού απόκρημνης και κατολισθησιγενούς 

ακτογραμμής (προτεινόμενη περιοχή λιμενικών έργων, ενώ στο βάθος διακρίνεται η 

βραχονησίδα (Μανδηλού) (σημείο λήψης: 12) 
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Εικόνα Α-16: Άποψη παραλιακού μετώπου (σημείο λήψης: 14). 

 

Εικόνα Α-17: Άποψη βραχονησίδας (Μανδηλού) από το Ανατολικό άκρο του οικοπέδου 

(σημείο λήψης: 15). 
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Εικόνα Α-18: Άποψη του δυτικού παράκτιου τμήματος της περιοχής. Διακρίνονται οι 

σχηματισμοί των αμφιβολιτικών σχιστολίθων, χαλαζιτών και τυπικών σχιστολίθων. 

 

Εικόνα Α-19: Χαλαζίτες υπερκείμενοι αμφιβολιτικών σχιστολίθων στο βορειοανατολικό, 

ορεινό τμήμα του ακινήτου. 
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Εικόνα Α-20: Πανοραμική άποψη του κεντρικού – ημιορεινού τμήματος του ακινήτου. 

 

 

Εικόνα Α-21: Πανοραμική άποψη του ανάντη τμήματος της κοιλάδας του ρέματος Υ4.  
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Εικόνα Α-22: Πανοραμική άποψη του κεντρικού τμήματος του ακινήτου από το ανάντη βόρειο 

όριό του.  

 

Εικόνα Α-23: Πανοραμική άποψη του ανατολικού τμήματος του ακινήτου από το ανάντη 

βόρειο όριό του.  
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 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3894/2010 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν-
δύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επεν-
δυτικού σχεδίου για τη «Δημιουργία σύνθετης 
τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο 
Καρύστου του Ν. Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ 
ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.».

2 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ-
σεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επενδυ-
τικού σχεδίου «Elounda Hills» της κοινοπραξίας 
«MIRUM HELLAS».

3 Αίτημα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερο-
σολύμων περί απαλλαγής του επενδυτικού σχε-
δίου στην περιοχή «Αγ. Ιωάννης Ελεήμων» στη 
νήσο Σάμο από το προβλεπόμενο στις διατάξεις 
του Ν. 3894/2010 παράβολο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 30/13-7-2016 (1)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν-

δύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επεν-

δυτικού σχεδίου για τη «Δημιουργία σύνθετης 

τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο 

Καρύστου του Ν. Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ 

ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.».

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/2-12-2010), όπως τροποποι-
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012) και 
το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18-4-2013), το Ν. 4242/2014
(ΦΕΚ Α΄ 50/28‐2‐2014), το Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ A΄ 114/

10‐5‐2014) και το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A΄ 143/9‐11‐2015), 
όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 28/24-9-2013 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 199/
25-9-2013).

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’ 
αριθμ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/22-2-2011).

5. Την, με Α.Π. 2600/11-11-2015, αίτηση της εταιρεί-
ας «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ, Μ.Ε.Π.Ε.» προς την 
εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου Α.Ε.», περί ένταξης του επενδυτικού της 
σχεδίου «Δημιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης 
τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας» στις 
διατάξεις του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, καθώς και τα 
συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

6. Την Γνωμοδότηση της 29ης Φεβρουαρίου 2016 
της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατη-
γικών Επενδύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης, 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της
16-2-2016 (ΑΠΣ: 292), σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

7. Την από 18 Ιανουαρίου 2016 επιστολή της εταιρείας 
«ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ, Μ.Ε.Π.Ε.» προς την «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε» με θέμα: «Ανταποδοτικά οφέλη της επένδυσής μας 
[…] προς την τοπική και ευρύτερη Ελληνική κοινωνία».

8. Την από 6-7-2016 έγγραφη εισήγηση του αρμόδιου 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώρ-
γου Σταθάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατη-
γικών Επενδύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του 
Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, του επενδυτικού σχεδίου «Δη-
μιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort, 
στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ 
ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ, Μ.Ε.Π.Ε.» στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, 
ως στρατηγική επένδυση με βάση την οικεία γνωμοδότη-
ση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» και την εισήγηση του αρμόδιου υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ιδίως ως προς τις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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παραμέτρους της υπαγωγής της επένδυσης και τα ανταπο-
δοτικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο οικείο πρακτικό απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός  Υπουργός
Εξωτερικών  Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Υπουργός  Υπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών  Υπουργός
και Δικτύων Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 31/13-7-2016 (2)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ-

σεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του επενδυτι-

κού σχεδίου «Elounda Hills» της κοινοπραξίας 

«MIRUM HELLAS».

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/2-12-2010), όπως τροποποι-
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012) και 
το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18-4-2013), το Ν. 4242/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 50/28‐2‐2014), το Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ A΄ 114/
10‐5‐2014) και το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A΄ 143/9‐11‐2015), 
όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 28/24-9-2013 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 199/
25-9-2013).

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’ 
αριθμ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/22-2-2011).

5. Την, με Α.Π. 2500/29-9-2015, αίτηση της κοινοπραξί-
ας MIRUM HELLAS προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», περί έντα-
ξης του επενδυτικού της σχεδίου «ELOUNDA HILLS» στις 
διατάξεις του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, καθώς και τα 
συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου. 

6. Την Γνωμοδότηση της 11ης Μαρτίου 2016 της «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν-
δύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης, όπως αυτή 
ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 2-3-2016 
(ΑΠΣ: 293), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 14 
παρ. 3 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

7. Την από 4η Μαρτίου 2016 επιστολή της κοινοπρα-
ξίας MIRUM HELLAS προς την «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» σχετικά με προ-
τεινόμενα (ανταποδοτικά) ωφελήματα προς την τοπική 
και ευρύτερη Ελληνική κοινωνία.

8. Την από 6-7-2016 έγγραφη εισήγηση του αρμόδιου 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώρ-
γου Σταθάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατη-
γικών Επενδύσεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του 
Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, του επενδυτικού σχεδίου 
«Elounda Hills» της κοινοπραξίας «MIRUM HELLAS» στις 
Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει, ως στρατηγική επένδυση με βάση την οικεία 
γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και την εισήγηση του αρμό-
διου υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
ιδίως ως προς τις παραμέτρους της υπαγωγής της επέν-
δυσης και τα ανταποδοτικά οφέλη προς την τοπική κοι-
νωνία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο οικείο πρακτι-
κό απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός  Υπουργός
Εξωτερικών  Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Υπουργός  Υπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών  Υπουργός
και Δικτύων Επικρατείας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 32/13-7-2016 (3)
Αίτημα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερο-

σολύμων περί απαλλαγής του επενδυτικού σχε-

δίου στην περιοχή «Αγ. Ιωάννης Ελεήμων» στη 

νήσο Σάμο από το προβλεπόμενο στις διατάξεις 

του Ν. 3894/2010 παράβολο.

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/2-12-2010), όπως τροποποι-
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012) και 
το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18-4-2013), το Ν. 4242/2014
(ΦΕΚ Α΄ 50/28‐2‐2014), το Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ A΄ 114/
10‐5‐2014) και το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A΄ 143/9‐11‐2015), 
όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 28/24-9-2013 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 199/
25-9-2013).

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της Διϋπουργι-
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/
22-2-2011).

5. Την από 21-6-2016 επιστολή του Ελληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων περί απαλλαγής του επεν-
δυτικού σχεδίου στην περιοχή «Αγ. Ιωάννης Ελεήμων» 
στη νήσο Σάμο από το προβλεπόμενο στις διατάξεις του 
Ν. 3894/2010 παράβολο.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την απόρριψη του αιτήματος του Ελληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων περί απαλλαγής του επεν-
δυτικού σχεδίου στην περιοχή «Αγ. Ιωάννης Ελεήμων» 
στη νήσο Σάμο από την καταβολή της προβλεπόμενης 
στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 διαχειριστικής αμοιβής 
ή άλλου τινός παραβόλου κατά τα στάδια της υποβολής 
αίτησης υπαγωγής μέχρι και της εξέτασής της από τη 
Δ.Ε.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός  Υπουργός
Εξωτερικών  Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Υπουργός  Υπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών  Υπουργός
και Δικτύων Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 Ο 

 πληνληζηήο  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

  

  

 ΝΗΚΟΛΑΟ ΝΣΗΣΟΡΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Γ/λζε Γαζώλ Ν. Δπβνίαο  

            Έδξα ηεο 

 

2. Γαζαξρείν Υαιθίδαο 

   Έδξα ηνπ 

 

3. Γαζαξρείν Λίκλεο 

Έδξα ηνπ 

 

4. Γαζαξρείν Αιηβεξίνπ 

     Έδξα ηνπ 

 

5. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο  

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο 

 Έδξα ηεο 

 

6. Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ  

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο 

                                Έδξα ηεο 

 

7. Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Υαιθίδαο 

       Έδξα ηνπ 

 

8. Μέιε θαη γξακκαηείο ησλ Δπηηξνπώλ 

(Γηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Υαιθίδαο) 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

Γεληθή Γξακκαηεία Τ.Π.ΔΝ. 

Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ & Αγξνπεξηβάιινληνο 

Γ/λζε Γαζηθώλ Έξγσλ & Τπνδνκώλ 

Σκήκα Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο & Θεκαηηθήο Τπνζηήξημεο Γηθαησκάησλ Γεκνζίνπ 

Σέξκα Αιθκάλνο, 115 28, Αζήλα 

 

2. Γξαθείν πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

                  Έδξα ηνπ  

 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ 

Έδξα ηεο 

 

4. Γαζαξρείν Ηζηηαίαο 

              Έδξα ηνπ  

 

ΑΔΑ: Ω4ΚΨΟΡ10-ΡΟΦ









 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ &
                 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
           

       
         Αθήνα,      04/07/2017

         Αριθ. Πρωτ. : 73991 - 04/07/2017

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
email

: Κορνάρου 1 και Ερμού
: 10563
: Αλ. Αποστολίδου
: 210 3286271
: 210 3286352
: a.apostolidou@mnec.gr

 ΠΡΟΣ :

KOIN. :

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
 Λ. Αθηνών 24Β, 341 00, Χαλκίδα

                 
                                                         
RSR Eagle Resort Evoia E.Π.Ε. 
Κτηματική Τουριστική Ε.Π.Ε.
47ο χλμ. Λ. Αθηνών-Σουνίου, 190 13, 
Ανάβυσσος

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης από την ΕΦΑ Ευβοίας. 

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 71442/27-6-2017 έγγραφο της  RSR Eagle Resort Evoia      
E.Π.Ε. προς την Υπηρεσία μας. 

             Η Υπηρεσία μας, ως κεντρική αδειοδοτική αρχή για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, επιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, των 

προβλεπομένων αδειοδοτικών διαδικασιών της στρατηγικής επένδυσης «Δημιουργία σύνθετης 

τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ 

ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε.».  Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο υπήχθη στις Διαδικασίες 

Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.3894/2010 βάσει της απόφασης 30/13-7-2016 της Διυπουργικής 

Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄3083/27-9-2016) και κατά συνέπεια τίθεται σε 

απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.3984/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 4 του ν.4146/2013.              

Κατόπιν αυτού και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα 

τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:1000 (εις διπλούν), οικοπέδου στη θέση "Σπηλιά -Μπουρός" 

της Δ.Ε. Αετού-Πλατανιστού του Δήμου Καρύστου της Π.Ε. Ευβοίας, όπως υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μας, και παρακαλούμε να χορηγήσετε βεβαίωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι το 

αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε.» βρίσκεται εκτός ορίων 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε παλαιότερη βεβαίωση της 

ΙΑ' ΕΠΚΑ που αφορά στο ίδιο αγροτεμάχιο (αρ.πρωτ. 937/17.06.2104). 

  



Λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα εξέταση του φακέλου 
και την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης. 

Συνημμένα:
1.  Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 (εις διπλούν)
2.  Το υπ' αριθμ. 937/17-06-2014 έγγραφο της ΙΑ΄ ΕΠΚΑ.

      3.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 71442/27-6-2017 έγγραφο της  RSR Eagle Resort Evoia E.Π.Ε. προς την   Υπηρεσία 
μας. 

    
     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

   ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Γενικού Διευθυντή Στρατηγικών Επενδύσεων
2. Δ/νση Αδειοδοτήσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



	

	

	

	

	

	

	

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» 

  

 

 

  







  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 4429/229114 
Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (άρθρο 

17 ν. 3889/2010). 

 O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τού άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 

182Α’) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσε-
ων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση 
και συμπλήρωσή τους με:

• Την παρ. Ε άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’),
• την παρ. 3 άρθρο δεύτερο του ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 

39Α’),
• την παρ. 3.α. άρθρου 5 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α’),
• την παρ. 1 άρθρου 142του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α’),
• το άρθρο 30 του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 

275Α’) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 
289Α’), «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α’) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας», όπως ισχύει.

5. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 
2373Β’) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμο-
λογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις 
εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

6. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. 
(ΦΕΚ 3532Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την 
παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ τού άρθρου 21 του 
ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

7. Την 163993/2909/7-12-2017 απόφαση Αναπληρω-
τή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 4430/Β’/15-12-2017) Συμπλήρωση της 

με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. 
(ΦΕΚ 3532Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την 
παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ τού άρθρου 21 του 
ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

8. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη του συνόλου της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που αναρτήθηκε με 
την 93/3054/20-01-2017 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. 
Ευβοίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την 4371/227441/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ν00ΟΡ10-
ΚΛΜ) απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Εύβοιας, 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 
182Α’), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμε-
νο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι 
δασικού χάρτη.

10. Την αριθ. 13917/15-5-2017 (ΦΕΚ 250ΥΟΔΔ) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονι-
στή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε μερικώς το δασικό χάρτη του συνόλου της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως προς τα τμήματα 
του, όπως θεωρήθηκαν με την 4371/227441/19-12-2017 
Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Εύβοιας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και εμφανί-
ζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf ) κλίμα-
κας 1:50.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:

α. Με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, 
τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις 
των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 
όπως ισχύει.

β. Με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα 
τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από 
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο 
ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει 
πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική 
αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν 
με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρα-
γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλε-
πομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως 
προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις 
εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παρα-
γράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται 
από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυν-
σης Δασών Ν. Ευβοίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, 
για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθη-
καν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 4371/227441/ 
19-12-2017 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον 
προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 
ν. 3889/2010.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ    
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«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ» 

 

 

   



























 

 

 

 

 

 

 

«ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

&  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 

Τμήμα Δ΄ 

 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Αλεξάνδρας 11 
Τ.Κ.  : 114 73 
Πληροφ.             : Μ. Γεωργακοπούλου  
Τηλέφωνο  : 210 64 17 706 
Email                   : sec.dipa@prv.ypeka.gr 
 

                               

                              

    

ΠΡΟΣ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &          
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων  
Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων                  

                 
                 email: atsoka@mnec.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ :  Επιστροφή  της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  για  τη 
στρατηγική  επένδυση  (ΕΣΧΑΣΕ):  «Δημιουργία  σύνθετης  τουριστικής  επένδυσης  τύπου 
resort στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας» της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ 
Μ.ΕΠ.Ε.». 

 
Σχετ.: 

 

 
Το  με  α.π.38546‐04/04/2019/04.04.2019  έγγραφό  σας  με  το  οποίο  υποβλήθηκε  η  ΣΜΠΕ  της 
στρατηγικής επένδυσης του θέματος (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31949/2139/09.04.2019). 

 
 

Σε συνέχεια  του ανωτέρω σχετικού και  της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της Υπηρεσίας μας στις 19.04.2019 σας επισημαίνουμε τα εξής: 
i. Η  προς  αξιοποίηση  έκταση  εφάπτεται  των  ορίων  προστατευόμενων  περιοχών  του  δικτύου 

Natura 2000 και συγκεκριμένα των περιοχών α) ΖΕΠ GR2420012 «Όρος Όχη, παράκτια ζώνη και 
νησίδες» και β) ΕΖΔ‐π ΤΚΣ GR 2420001 «Όρος Όχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι – Ακρωτήριο 
Καφηρεύς – Παράκτια θαλάσσια ζώνη». Στην ειδική περίπτωση της προτεινόμενης επένδυσης 
σε  συνδυασμό  με  την  πρόβλεψη  μελλοντικής  ανάπτυξης  τουριστικού  λιμένα  εντός  περιοχής 
Natura  2000  έμπροσθεν  του  ακινήτου,  εκτιμάται  ότι  απαιτείται  η  εκπόνηση  ενιαίας  Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης  (ΕΟΑ), ως αναπόσπαστο τμήμα της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ, προκειμένου 
να  εκτιμηθούν  οι  επιπτώσεις  των  έργων  (χερσαίων  και  παράκτιων)  σε  σχέση  με  τις  ειδικές 
συνθήκες  και  τα  χαρακτηριστικά  που  επικρατούν  στις  γειτνιάζουσες  προστατευόμενες 
περιοχές. 

ii. Με  την  υπ’  αρ.  6373/60724/2018  Απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  έχει  εγκριθεί  ο  καθορισμός  των  οριογραμμών  αιγιαλού  και 
παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου. Ως εκ τούτου το παραλιακό όριο της έκτασης του ΕΣΧΑΣΕ 
θα πρέπει να  ταυτίζεται με  τη γραμμή παραλίας σε όλα τα σχέδια που περιλαμβάνονται στη 
ΣΜΠΕ. 

iii. Δεδομένου ότι  το λιμενικό έργο δεν αποτελεί αντικείμενο  της  επένδυσης στη φάση έγκρισης 
του ΕΣΧΑΣΕ,  καθώς το προς ανάπτυξη ακίνητο περιορίζεται στη γραμμή παραλίας, θα πρέπει 
στο  «Σχέδιο  πρότασης  του  ΕΣΧΑΣΕ»,  που  περιλαμβάνεται  στη  ΣΜΠΕ    να  μην  αποτυπώνεται 
λεπτομερώς η γενική διάταξη του μελλοντικού τουριστικού λιμένα. 

iv. Λόγω  της  απόρριψης  από  το  ΣτΕ  του  Ειδικού  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου 
Ανάπτυξης  Τουρισμού,  η  εκτίμηση  της  συμβατότητας  του  έργου  με  τους  στόχους  και  τις 



επιδιώξεις  των  εν  ισχύ  Χωροταξικών  Σχεδίων  για  τον  τομέα  του  τουρισμού,  δύναται  να 
προέλθει  μόνο από  τις  σχετικές  αναφορές  του αναθεωρημένου Περιφερειακού  Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 299 ΑΑΠ/14‐12‐2018). 

v. Κατά την ανάλυση της πρότασης χωρικής ανάπτυξης του ακινήτου θα πρέπει να αναφέρεται με 
σαφήνεια η προτεινόμενη ή προτεινόμενες, στην περίπτωση επιλογής μικτών χρήσεων, γενικές 
κατηγορίες χρήσεων γης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3986/2011 όπως ισχύει.  

vi. Να  εξεταστούν  επιπλέον  εναλλακτικές  λύσεις  ανάπτυξης  του  ακινήτου  και  να  τεκμηριωθεί  η 
επιλογή  της  προτεινόμενης  λύσης,  βάσει  συγκριτικής  αξιολόγησης  των  περιβαλλοντικών 
παραμέτρων όλων των σεναρίων. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την ενσωμάτωση των ανωτέρω στη ΣΜΠΕ και την επανυποβολή 

της  στην  Υπηρεσία  μας,  προκειμένου  να  προβούμε  στη  διαδικασία  διαβούλευσης  της  μελέτης.  Η 

υποβληθείσα  με  το  σχετικό  έγγραφό  σας  μελέτη,  παραμένει  στο  αρχείο  της  Υπηρεσίας  μας  προς 

τεκμηρίωση του παρόντος, ενώ παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 
 

                                                                                       
                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ 

  
 



                  20‐12‐2019 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ‐ ΕΣΧΑΣΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

(ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 18‐12‐2019 ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ) 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΜΠΕ 

1. Μελέτη  ΕΣΧΑΣΕ:  χωρικός  προορισμός  «Παραθεριστικό  –  Τουριστικό  χωρίο»  Ν. 

3986/2011. Πρόκειται για το σενάριο 2 στο οποίο αφού αφαιρεθούν οι ενδεικτικές 

εκτάσεις  αρχαιολογικού  χώρου  (δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  κήρυξης  του 

αρχαιολογικού  χώρου)  και  γεωλογικών  περιορισμών  (δεν  έχει  εγκριθεί  η Μελέτη 

Γεωλογικής  Καταλληλότητας)  καθώς  επίσης  η  ζώνη  αιγιαλού  (υπάρχει  ΦΕΚ 

καθορισμού), οι δασικές εκτάσεις (από αναρτημένους δασικούς χάρτες), η δουλεία 

της ΔΕΗ (δεν υπάρχει έγγραφο ΔΕΗ) και η υφιστάμενη κοινοτική οδός (η οποία θα 

πρέπει  να  αναβαθμιστεί  εις  βάρος  του  ακινήτου)  καταλήγει  σε  τρεις  διακριτές 

περιοχές  ανάπτυξης  (παραθεριστικό  χωρίο,  τουρισμός  ‐  αναψυχή  και  υποδομές). 

Στην  συνέχεια  εφαρμόζοντας  το  Ν.4447/2016  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των 

ΕΧΣ αναλύει τον χωρικό προορισμό «Παραθεριστικό – Τουριστικό χωρίο» στις εξής  

«ζώνες προστασίας και ελέγχου»: 

 Ζώνη Παραθεριστικού τουριστικού χωριού (270 στρ) (χρήσεις γης από ν. 3986/11) 
 Ζώνη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (230 στρ) (χρήσεις γης από ν. 3986/2011) 
 Ζώνη υποδομών (37,87 στρ) 
 Ζώνη τουριστικού λιμένα (ο οποίος είναι εκτός ΕΣΧΑΣΕ) 
 Ζώνη προστασίας δασικών εκτάσεων (501,66 στρ) 
 Ζώνη προστασίας περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (60,22στρ) 
 Ζώνη προστασίας αιγιαλού (43,40 στρ) 
 Ζώνη προστασίας φυσικού περιβάλλοντος  (204,74 στρ.  που αφορά παραρεμάτιες 
περιοχές  και  γεωλογικούς  περιορισμού  από  μη  εγκεκριμένη  μελέτη  γεωλογικής 

καταλληλότητας) 

 Ζώνη δουλείας ΔΕΗ  

Παρατήρηση: Η παραπάνω ανάλυση δεν είναι ξεκάθαρη σε ότι αφορά τον καθορισμό 

ζωνών  χωρικού  προορισμού  της  έκτασης  κατά  τα  πρότυπα  του  Ν.  3986/2011  που 

υποχρεωτικά εφαρμόζεται στα ΕΣΧΑΣΕ. Θα πρέπει η έκταση να κατηγοριοποιηθεί σε 

ζώνες όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 3986/2011 δηλαδή «Ζώνη Παραθεριστικού 

τουριστικού  χωριού»  (επιτρεπόμενες  χρήσεις  γης  από  ν.  3986/11)  και  Ζώνη 

Τουρισμού  –  Αναψυχής  (επιτρεπόμενες  χρήσεις  γης  από  ν.  3986/11).  Οι  υποδομές 

είτε  θα  ενταχθούν  στη  διακριτή  ζώνη  του  Ν.  3986/2011  με  τον  χαρακτηρισμό 

«Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες», 

είτε τα έργα αυτά θα ενταχθούν στο νοτιοδυτικό άκρο της επένδυσης της Ζώνης του 

Παραθεριστικού τουριστικού χωριού». Οι λοιπές ζώνες θα πρέπει να ενοποιηθούν σε 

μια  ζώνη  προστασίας  και  να  αφορούν  τετελεσμένα.  Μέχρι  τώρα  αυτές  είναι  οι 

δασικές  εκτάσεις,  ο  αιγιαλός,  τα  ρέματα  εφόσον  δεν  οριοθετηθούν  στην 

πολεοδόμηση και το πλάτος της  ζώνης προστασίας τους προκύπτει από νομοθεσία, 

οι εδαφικές εξάρσεις (βράχια) όπου είναι αδύνατο να δομηθούν και η ζώνη δουλείας 

της  ΔΕΗ.  Η  ζώνη  τουριστικού  λιμένα  πρέπει  να  διαγραφεί  γιατί  δεν  αποτελεί 

αντικείμενο  του  Π.Δ.  έγκρισης  ΕΣΧΑΣΕ  και  οι  ζώνες  αρχαιολογίας  και  γεωλογικών 

περιορισμών  να  μην  αναφερθούν  γιατί  δεν  υπάρχει  η  έγκριση  από  τις  αρμόδιες 

υπηρεσίες. Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει όλη την πληροφορία που απαιτείται για 



το Π.Δ. εκτός από την πρόταση (οι συντεταγμένες είναι απαραίτητες στο Π.Δ.). Άρα 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν υπόβαθρο για τον χάρτη του Π.Δ. ως «Πρόταση 

ΕΣΧΑΣΕ» με τις ζώνες ανάπτυξης κατά τον Ν.3986/2011. 

Τέλος  οι  ζώνες  αυτές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  αυτούσιες  στον  χάρτη  της  πρότασης. 

Παράδειγμα  η  Ζώνη  πρασίνου  του  χάρτη  δεν  υπάρχει  στο  κείμενο  και  η  Ζώνη 

προστασίας τοπίου και γεωλογικών περιορισμών αναφέρονται στο κείμενο ως Ζώνη 

προστασίας φυσικού  τοπίου  (σελίδα  60  της  ΣΜΠΕ)  και  η  Ζώνη  ρεμάτων  του  χάρτη 

είναι  ξεχωριστή  ενώ  στο  κείμενο  οι  παραρεμμάτιες  περιοχές  αναφέρεται  ότι 

εντάσσονται στην Ζώνη προστασίας φυσικού τοπίου.  

Επίσης σε ότι αφορά λεπτομέρειες του σχεδίου 

Το  τελεφερίκ  θα  πρέπει  να  εξαιρεθεί  εάν  δεν  το  επιθυμείτε  όπως  λέχθηκε  σε 

συνάντηση.  Εάν  το  κρατήσετε  θα  πρέπει  να  ενταχθεί  στην  Ζώνη  Τουρισμού  – 

Αναψυχής  ως  χρήση  «ιθ)  κάθε  άλλη  συναφής  χρήση,  η  οποία  δεν  μεταβάλλει  το 

γενικό προορισμό του ακινήτου», ενώ δεν είναι απαραίτητο να το αποτυπώσετε στον 

χάρτη των ζωνών ανάπτυξης.   

Το  ελικοδρόμιο  επίσης  ανήκει  στη  Ζώνη  Τουρισμού  –  Αναψυχής  κατά  τον 

Ν.3986/2011. Η  ενδεικτική  του  θέση  επί  του  χάρτη  στο Π.Δ.  μπορεί  να αποτελέσει 

δέσμευση.  Λαμβανομένου  ότι  θα  προηγηθεί  προέγκριση  χωροθέτησης  από  την 

αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ (πριν της έγκριση της ΜΠΕ) η οποία θα εξετάσει επιτόπου 

την δυνατότητα από‐προσγείωσης ελικοπτέρου στην επιθυμητή από τον φορέα του 

έργου θέση, είναι σκόπιμο να παραμείνει στο κείμενο ως προτεινόμενη χρήση χωρίς 

καθορισμό θέσης. 

Το  καζίνο  θα  πρέπει  να  διερευνηθεί  εάν  προβλέπεται  από  το  Υπ.  Οικονομικών, 

διαφορετικά  να  εξαιρεθεί.  Γενικά  θα  μπορούσατε  να  εξαιρέσετε  συγκεκριμένες 

χρήσεις  γης  των  γενικών  χωρικών  προορισμών  του  ν.3986/2011  αιτιολογώντας  την 

επιλογή αυτή και με περιβαλλοντικά κριτήρια ή άλλα π.χ. δεν συνάδουν με το ύφος 

της  επένδυσης.  Διαφορετικά  στην  ΜΠΕ  γίνεται  η  τελική  επιλογή  από  αυτές  που 

εγκρίθηκαν στο Π.Δ. 

Οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 

αποτελούν  απαραίτητα  στοιχεία  της  ΣΜΠΕ  και  θα  πρέπει  να  προστεθούν  στην 

περιγραφή  του  ΕΣΧΑΣΕ,  καθώς  δεδομένα  όπως  το  μέγιστο  ύψος  των  κτιρίων  και  η 

αρτιότητα του γηπέδου δίνουν μια πρώτη εκτίμηση της αλλοίωσης του τοπίου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

1. Σελίδα  16‐17:  σκοπός  του  σχεδιασμού  είναι  ήπια  τουριστική  ανάπτυξη  και 

επομένως δεν εξαντλεί την φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης περιοχής.  

Σχόλιο : η αναφορά στην φέρουσα ικανότητα της περιοχής επαναλαμβάνεται 

αρκετές φορές στην ΣΜΠΕ χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί. 

2. Σελίδα 17: Περιεχόμενο προτεινόμενου ΕΣΧΑΣΕ 

Σχόλιο:  αναφέρεστε  στις  ζώνες  του  χωρικού  σχεδίου  χωρίς  την  τήρηση  των 

προβλεπόμενων  από  τον  ν.3986/2011  χωρικών  προορισμών.  Ισχύουν  τα 

προηγούμενα σχόλια για το χωρικό σχέδιο. 



3. Σελίδα 22: ενότητα 3.6 « Συσχέτιση με υφιστάμενα σχέδια και προγράμματα 

της ευρύτερης περιοχής» 

Σχόλιο 1: η ενότητα εξετάζει την σχέση του ΕΣΧΑΣΕ με τα ΓΠΧΣΑΑ, ΠΧΠ, Εθνικό 

Στρατηγικό,  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  ΑΠΕ.  Αποτελεί  την  σημαντικότερη 

ανάλυση της ΣΜΠΕ καθώς με το Π.Δ. καθορίζονται χρήσεις γης και δεν είναι 

δεδομένα  τα  επιμέρους  έργα  και  η  θέση  τους  για  να  γίνει  ενδελεχής 

αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, κα΄τι που αποτελεί αντικείμενο 

της ΜΠΕ. Η περιοχή είναι «παρθένα» και θα πρέπει να εξεταστεί πέρα από 

την  συμβατότητα  με  τις  κατευθύνσεις  των  πλαισίων  και  το  κατά  πόσο  η 

επένδυση θα επηρεάσει την εξέλιξη της περιοχής. Θα πρέπει στο τέλος κάθε 

πλαισίου  όπου  με  αρκετή  ανάλυση  αποτυπώνονται  οι  κατευθύνσεις  και  οι 

απαγορεύσεις  να  γίνει  εκτενείς  αναφορά  της  σχέσης  του  προτεινόμενο 

ΕΣΧΑΣΕ με  τα παραπάνω.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναλυθούν οι δεσμεύσεις 

για την προστασία του παράκτιου τοπίου και εάν η επένδυση δεν έρχεται σε 

αντίθεση  με  αυτές  ή  ποιες  δεσμεύσεις  προτείνει  η  ΣΜΠΕ  να  τηρηθούν. 

Παράδειγμα, σύμφωνα με το ΠΧΣ στην ζώνη από την γραμμή αιγιαλού μέχρι 

τα  100μ.  βάθος,    πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συνεχής  και  γραμμική  δόμηση. 

Κατά  πόσο  αυτό  μπορεί  να  τηρηθεί  από  το  ΕΣΧΑΣΕ;  Επίσης  οι  περιορισμοί 

στην Κρίσιμη Ζώνη (0‐50μ) σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 

προτείνεται  στην  ΣΜΠΕ  να  τηρηθούν  κατά  τη φάση σχεδιασμού  των  έργων 

υποδομής. Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση ποια είναι αυτά τα έργα. 

Επιπλέον  η  Δ.Ε.  Καρύστου  κατατάσσεται  στις  αναπτυσσόμενες  περιοχές 

εναλλακτικού  τουρισμού.  Κατά  πόσο  αυτό  συνάδει  με  το  σχεδιασμό  του 

ΕΣΧΑΣΕ; 

Σχόλιο  2:  Ειδικότερα  στο  πλαίσιο  των  ΑΠΕ  να  μεταφερθούν  στην  ενότητα 

αυτή  τα  αναφερόμενα  στις  σελίδες  157‐160    προκειμένου  να  είναι 

ολοκληρωμένη η συσχέτιση με το έργο. 

Σχόλιο 3: Δεν εξετάστηκε το πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες και το ΣΔΛΠ. 

Στην  σελίδα  161  αναφέρεται  η  μετεγκατάσταση  μεγάλου  αριθμού 

υδατοκαλλιεργειών στον Ευβοϊκό κόλπο. Πως επηρεάζεται από το ΕΣΧΑΣΕ; 

4. Σελίδα 30: λείπει το σχόλιο β) 

5. Σελίδα 34 : πως συμβάλει το ΕΣΧΑΣΕ στους στρατηγικούς στόχους του Δήμου 

Καρύστου; 

6. Σελίδα  37:  αναφέρεται  ότι  βασική  εκκρεμότητα  που  κωλύει  την  υλοποίηση 

του ΕΣΧΑΣΕ είναι η ανάρτηση των Δασικών χαρτών και η καθυστέρηση αυτή 

δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στους υπολογισμούς και το σχεδιασμό 

του ΕΣΧΑΣΕ. Στη σελίδα 48 αναφέρεται η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών 

Σχόλιο:  από  τις  συναντήσεις  προέκυψε  ότι  έγινε  η  ανάρτηση  και 

αποτυπώθηκαν  στους  χάρτες  οι  δασικές  περιοχές,  ενώ  εκκρεμούν  και 

ενστάσεις  επί αυτών.  Για  την διευκόλυνση  των Υπηρεσιών  να διορθωθεί  το 

κείμενο  και  αναφερθείτε  στο  ιστορικό  (έγγραφα,  πράξεις  χαρακτηρισμού 

κλπ.),  καθώς  και  στο  γεγονός  ότι  όλες  οι  δασικές  εκτάσεις  όπως 

απεικονίζονται στο Δασικό Χάρτη ανήκουν σε Ζώνη Προστασίας του ΕΣΧΑΣΕ 

7. Σελίδα 38: τα έγγραφα της αρχαιολογίας που επικαλείστε και τα σχέδια που 

τα συνοδεύουν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη ΣΜΠΕ. Τα συμπεράσματα 

τη ίδιας σελίδας επί της σχέσης του ΕΣΧΑΣΕ με το ισχύον χωρικό πλαίσιο θα 

εμπλουτιστούν από την ανάλυση των προηγούμενων σχολίων. 



Κεφάλαιο 4 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΧΑΣΕ 

1. Σελίδα 45: Ηλεκτροδότηση : δίνονται στοιχεία του 2011 . Επίσης στη σελίδα 

200 προτείνεται η χρήση φυσικού αερίου.  

Σχόλιο  :  υπάρχει  δυνατότητα  επικαιροποίησης;  Ποια  η  συσχέτιση  με  το 

ΕΣΧΑΣΕ?  Στο  κεφάλαιο  αυτό  της  περιγραφής  του  ΕΣΧΑΣΕ  θα  πρέπει  να 

αναφερθείτε στην δυνατότητα ηλεκτροδότησης και εφόσον μπορείτε να έχετε 

μια εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας που θα προκύψει κατά την πλήρη 

ανάπτυξη του ακινήτου. Υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή? 

2. Σελίδα 46: αναφέρεστε στην ΕΕΛ του Δήμου Καρύστου 

Σχόλιο: αναφερθείτε επιπλέον στη δυνατότητα χρήσης από την επένδυση και 

εναλλακτικές λύσεις. 

3. Σελίδα 47: αιγιαλός – παραλία (η 2η παράγραφος να διαγραφεί) 

4. Σελίδα  47:  ρέματα:  Αναφέρεται  ότι  οι  παραρεμάτιες  περιοχές  και  οι 

γεωλογικές  εξάρσεις  εξαιρούνται  από  την  δόμηση  και  αφορούν  έκταση 

263,45 στρ. Επίσης δεν απαιτείται οριοθέτηση. 

Σχόλιο:  Ποια  είναι  η  ζώνη  προστασίας  των  ρεμάτων;  Σε  ποια  νομοθεσία 

βασίζεται  η  υπολογισμός  της;  Σύμφωνα  με  προηγούμενες  αναφορές  της 

ΣΜΠΕ  που  σχολιάστηκαν  παραπάνω  η  «Ζώνη  προστασίας  φυσικού 

περιβάλλοντος»  περιλαμβάνει  τις    παραρεμάτιες  περιοχές  και  γεωλογικούς 

περιορισμούς  και  αφορά  έκταση  204,74  στρ.  Συνεπώς  υπάρχει  ασυμφωνία 

στους  υπολογισμούς  της  έκτασης.  Επίσης  ως  γεωλογικές  εξάρσεις 

αντιλαμβανόμαστε  τα  βράχια  και  όχι  τις  εκτάσεις  με  γεωλογικούς 

περιορισμούς  (κλίσεις  >35%).  Σε  ότι αφορά  την οριοθέτηση στη σελίδα 202 

(κανονιστική  πράξη)  προτείνεται:  «Να  γίνει  οριοθέτηση  των  ρεμάτων  σε 

περιοχές εφαρμογής πολεοδόμησης». Τελικά τι υποστηρίζει η ΣΜΠΕ: είναι ή 

όχι μικρά τα υδατορέματα; 

5. Σελίδα  48:  αναφέρεται  η  ανάρτηση  των  Δασικών  χαρτών,  δεν  επιτρέπεται 

καμία  δόμηση,  μόνο  έργα αντιπυρικής  προστασίας  των  δασών.  Η  συνολική 

έκταση είναι 421,65 στρ. 

Σχόλιο: προηγούμενα η δασική έκταση που εντάσσεται σε  ζώνη προστασίας 

ήταν 501,66 στρ. – τι ισχύει; 

6. Σελίδα 49 «Περιεχόμενο προτεινόμενου ΕΣΧΑΣΕ»: Αναφέρεται αξιοποίηση με 

βασικό  χωρικό  προορισμό  σύμφωνα  με  το  Ν.3986/2011  «Τουρισμός  – 

Αναψυχή» 

Σχόλιο:  δεν  συνάδει  με  τα  προηγούμενα  –  πρέπει  να  διορθωθεί  ο  χωρικός 

προορισμός. 

7. Σελίδα 50: αναφέρεται σε δόμηση με εκτός σχεδίου διατάξεις. 

Σχόλια:  θα  πρέπει  στο  σημείο  αυτό  να  γίνει  αναλυτικά  η  αναφορά  στον 

ν.3986/2011  ως  προς  τις  χρήσεις  γης,  τον  σ.δ.  αλλά  και  τα  υπόλοιπα 

πολεοδομικά  μεγέθη  που  προκύπτουν  από  την  εκτός  σχεδίου  δόμηση  (από 

τοπογραφικό  διάγραμμα).  Οι  αναφορές  στο  Invest  in  Greece  δεν 

συνεισφέρουν σε κάτι. 

Εξακολουθούν να ισχύουν τα σχόλια που αφορούν και το χωρικό σχέδια.  

8. Σελίδα  58:  «Ζώνη  προστασίας  δασικών  εκτάσεων»  περιγράφονται  έργα  και 

υποδομές  εντός  της  ζώνης  ακόμα  και  υδατοδεξαμενές  για  το  τουριστικό 

συγκρότημα. 



Σχόλιο:  οι  αναφορές  έρχονται  σε  αντίθεση  με  την  περιγραφή  έργων 

δασοπροστασίας  της  σελίδας  48  (παρατήρηση  5).  Πρέπει  να  διορθωθεί  το 

κείμενο  γιατί  θα  γνωμοδοτήσουν  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  ΥΠΕΝ  επί  της 

ΣΜΠΕ  ενώ  στην  επόμενη  φάση  θα  δοθεί  έγκριση  επέμβασης  μέσω  της 

εισήγησης της ΔΙΠΑ για την έγκριση της ΚΥΑ του ΕΣΧΑΣΕ. 

9. Σελίδα  59:  «Ζώνη  Προστασίας  αιγιαλού»  αναφέρονται  φυτεύσεις, 

αρχιτεκτονικές  διαμορφώσεις  ανάδειξη  της  ακτογραμμής….για  την 

εξυπηρέτηση των λουόμενων.  

Σχόλιο: Η ζώνη αυτή δεν αποτυπώνεται στο χάρτη της πρότασης ΕΣΧΑΣΕ. 

 

Κεφάλαιο 5: Εναλλακτικές λύσεις  

Παρατηρήσεις: 

1. Σελίδα  83:  ο  σχεδιασμός  του  ΕΣΧΑΣΕ  ξεκινά  με  σκεπτικό  ότι  δεν  πρέπει  να 

αλλοιωθεί σε μη αναστρέψιμη μορφή η φυσιογνωμία του τοπίου. 

Σχόλιο:  Η  αναφορά  αυτή  δεν  ανταποκρίνεται  στην  πραγματικότητα  διότι 

αποκλείεται να είναι αναστρέψιμη η αλλοίωση του τοπίου κατά την υλοποίηση του 

ΕΣΧΑΣΕ.  Επίσης στη σελ.  166  (εκτίμηση  επιπτώσεων) αναφέρεται  ότι  αναμένονται 

σημαντικές επεμβάσεις στο ανάγλυφο προκειμένου να διασφαλιστεί η στατικότητα 

των κτιρίων (αντικρουόμενες αναφορές) οι οποίες καθίστανται αναπόφευκτες.  

2. Σελίδα  84:  Τα  έργα  υποδομής  θα  γίνουν  σε  συνδυασμό  με  την  εκπόνηση  και 

υλοποίηση του προβλεπόμενου Σχεδίου Διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής. 

Σχόλιο:  ποιο  είναι  αυτό  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  και  πως  συνδέεται  με  τα  έργα 

υποδομής του ΕΣΧΑΣΕ; 

Κεφάλαιο 6: περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 

Παρατηρήσεις: 

1. Σελίδα 89: Η επαρχία  της Καρύστου είναι η πιο απομακρυσμένη ενότητα  της Π.Ε. 

και  για  το  λόγο  αυτό  έχει  αναπτύξει  ιδιαίτερη  επικοινωνία  με  την  Αττική.  Επίσης 

αναφέρεται ότι ο Δήμος είναι «άθικτος από τουριστική ανάπτυξη» 

Σχόλιο:  πως  επιτυγχάνεται  αυτή  η  επικοινωνία;  Σε  ότι  αφορά  την  τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής ένα από τα χωροταξικά αναπτυξιακά κριτήρια επιλογής του 

σεναρίου 2 είναι η μικρή επιβάρυνση που θα επιφέρει το έργο στην πληρότητα των 

υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής (σελ. 85 της ΣΜΠΕ). Δεν είναι 

αντιληπτό  το  κριτήριο  ενώ  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  αναφορά  «άθικτος  από 

τουριστική  ανάπτυξη».  Τα  στοιχεία  για  τις  κλίνες  στην  περιοχή  του  Δήμου 

Καρύστου  (σελ.  146  ΣΜΠΕ)  θα  πρέπει  να  συνδεθούν  με  την  εκτίμηση  της 

τουριστικής φέρουσας  ικανότητας  της περιοχής  επιρροής  του  έργου προκειμένου 

να  προκύψουν  ασφαλή  και  ενδιαφέροντα  συμπεράσματα,  ως  προς  το  είδος  της 

προτεινόμενης επένδυσης και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. 

2. Σελίδα 92: Τα μετεωρολογικά στοιχεία είναι της περιόδου 1975‐1993 

Σχόλιο:  θα  πρέπει  να  αναζητηθούν  πιο  πρόσφατα  στοιχεία  από  τον  αμέσως 

κοντινότερο  Μ.Σ.  Διαφορετικά  να  γίνει  εκτίμηση  της  κλιματικής  αλλαγής  στα 

δεδομένα αυτής της μακρινής περιόδου. 

3. Ο χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας σελ. 109 να τυπωθεί σε κλίμακα 1:2000. 



4. Σελίδα  114:  να  αναφερθεί  το  ΦΕΚ  της  1ης  Αναθεώρησης  ΣΔΛΑΠ.  Με  τι  κριτήρια 

εξετάστηκε η συμβατότητα του ΕΣΧΑΣΕ με το πλαίσιο; 

5. Σελίδα  156:  «Ατμοσφαιρικό  περιβάλλον»  Αναφέρεστε  στις  δυσμενής  επιπτώσεις 

από την λειτουργία ΧΑΔΑ στην περιοχή.  

Σχόλιο:  Πως  θα  εξυπηρετηθεί  η  επένδυση;  Υπάρχει  ΧΥΤΑ;  Υπάρχει  Τοπικό  Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου; Αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να εξεταστούν στο 

κεφάλαιο των επιπτώσεων. 

6. Σελίδα  167:  η  κατανάλωση  νερού  εξετάζεται  μόνο  στη  φάση  της  λειτουργίας. 

Προτείνεται αφαλάτωση και επαναχρησιμοποίηση.  

Σχόλιο: Για την φάση κατασκευής δεν γίνεται αναφορά.  

7. Σελίδα 171: «Προϊόντα εκσκαφών – αδρανή» δεν υπάρχει πρόβλεψη σε ποσότητες 

πλεονάσματος  υλικών  εκσκαφής  (προαιρετικό  αλλά  σημαντική  μια  εκτίμηση)  και 

δεν  έχει  διερευνηθεί  ασφαλής  θέση  διάθεσης  δλδ  εάν  υπάρχουν  θέσεις  στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου που μπορούν να δεχτούν τις ποσότητες.  

Σχόλιο:  η  αναφορά  ότι  τυχόν  λειτουργούν  μονάδες  ΑΕΚΚ,  ή  σε  ΧΥΤΑ  που  δεν 

υπάρχει αναφορά ύπαρξής του στην ΣΜΠΕ δεν μας καλύπτει. Επίσης θα χρειαστούν 

αδρανή υλικά . Λατομεία στην περιοχή;  

8. Σελίδα  172:  Τα  βυθοκορύματα  αφορούν  το  λιμενικό  και  είναι  εκτός  ΕΣΧΑΣΕ‐  να 

διαγραφεί. 

9. Σελίδα 173: κατά την φάση λειτουργίας υπάρχει και ο θόρυβος του ελικοδρομίου 

που σε συνδυασμό με  την παρουσία περιοχής  SPA  να  εφάπτεται  στο  ΕΣΧΑΣΕ δεν 

πρέπει να αγνοείται. 

10. Σελίδα  175:  «επιπτώσεις  στην  βιοποικιλότητα  της  περιοχής»  θα  πρέπει  να 
συμπεριλάβει τα συμπεράσματα της ΕΟΑ  

                   Για την ΔΙΠΑ 

Μ. Γεωργακοπούλου 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΔΙΤ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

      
 
         Αθήνα,      24-12-2019

         Αριθ. Πρωτ. : 134953 - 24-12-2019

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Κορνάρου 1 και Ερμού 
: 10563
: Αθηνά Τσόκα
: 210 328-6122
: 210 328 6352
: atsoka@mnec.gr

 ΠΡΟΣ : «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ
ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.»
47ο χλμ. Λ. Αθηνών Σουνίου, 19013
Ανάβυσσος
Τηλ.: 2291060031
Fax : 2291060043

ΘΕΜΑ:  Διαβίβαση απόψεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ επί 
της πολεοδομικής πρότασης του ΕΣΧΑΣΕ της επένδυσης «Δημιουργία σύνθετης 
τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας» της 
εταιρείας «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.»

Σχετ: Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/122353/2804/23-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο «Δημιουργία 
σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας», σας 
διαβιβάζουμε τις απόψεις της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ επί της 
πολεοδομικής πρότασης στο πλαίσιο κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ για την επένδυση.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική διευκρίνιση απαιτηθεί, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:
Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/122353/2804/23-12-2019 έγγραφο

    
     Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

    Ναπολέων Αυγούστης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γεν. Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων
2. Δ/νση Αδειοδοτήσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

mailto:atsoka@mnec.gr










ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΔΙΤ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

      
 
         Αθήνα,      10-01-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 2325 - 10-01-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Κορνάρου 1 και Ερμού 
: 10563
: Αθηνά Τσόκα
: 210 328-6122
: 210 328 6352
: atsoka@mnec.gr

 ΠΡΟΣ : «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ
ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.»
47ο χλμ. Λ. Αθηνών Σουνίου, 19013
Ανάβυσσος
Τηλ.: 2291060031
Fax : 2291060043

ΘΕΜΑ:  Διαβίβαση παρατηρήσεως της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 
ΥΠΕΝ επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο
πλαίσιο κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ για την υλοποίηση σύνθετης τουριστικής επένδυσης 
τύπου resort στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ 
ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.»

Σχετ: Το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2076/115/9-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο «Δημιουργία 
σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο Δήμο Καρύστου του Ν. Ευβοίας» και σε 
συνέχεια των απόψεων της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού που σας διαβιβάσθηκαν με το 
134953/24-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σας διαβιβάζουμε τις παρατηρήσεις της 
Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ για την 
υλοποίηση της επένδυσης.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική διευκρίνιση απαιτηθεί, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:
Το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2076/115/9-1-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ

    
     Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

    Δημοσθένης Βοϊβόντας

Εσωτερική Διανομή:
1. Γεν. Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων
2. Δ/νση Αδειοδοτήσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

mailto:atsoka@mnec.gr












 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 (ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
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