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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ  
Ταχ.Δ/νση: Παλιά Εθνική Οδός Χανίων-Κισσάμου, Φανάρια 
Αγίων Αποστόλων, Κάτω Δαράτσο 
Τ.Κ: 73100, Χανιά 
Πληροφορίες: Περουλάκη Ελπίδα 
Τηλ: 2821045570 
Φαξ: 2821059777 
Email: info@samaria.gr  
 

Ημερομηνία: 07/07/2021 
Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 538 
Αρ.Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): 387/20-5-2021 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
έργου ή δραστηριότητας: 2012442824 

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 
Ταχ. Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων 
Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 529263 
Φαξ: 2810 529256 
Email: e.tzoraki@apdkritis.gov.gr 

 
(διεκπεραίωση μέσω ΗΠΜ) 

1. Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας 

Τροποποίηση-Ανανέωση ισχύος ΑΕΠΟ του υφιστάμενου λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων, στο Δήμο 
Σφακίων, στην Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης της υπηρεσίας μας 

Α/Α Στοιχείο θεσμικού πλαισίου 
(ΦΕΚ) 

Τίτλος στοιχείου θεσμικού πλαισίου 

1. Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α/20-2-
2018) 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
και άλλες διατάξεις 

 

2. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/07-05-
2020) 

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.  

 

3. ΚΥΑ αριθμ. 50743/2017 (ΦΕΚ 
4432 Β/15-12-2017) 

Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Δικτύου Natura 2000. 

 

4. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/31-03-
2011) 

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις  

5. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 29 Α/21-09-
2011) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ 

 

6. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ /οικ. 
37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β/10-8-
2016) 

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
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7. Υ.Α.οικ.170225/27-01-2014(ΦΕΚ 
135/Β) 

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

 

3. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας 

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

ΝΑΙ □ 

ΟΧΙ 
  

4.Στοιχεία Γνωμοδότησης 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) 
και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο –δραστηριότητα του σημείου 1 του 
παρόντος, η γνωμοδότηση μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:  
  

1) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας 

Ο υπό εξέταση φάκελος για τροποποίηση-ανανέωση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αφορά 

στο έργο «Λιμένας Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων» του Δήμου Σφακίων, στην Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Φορέας του έργου είναι το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.  

Ο Λιμένας Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων είναι υφιστάμενος και χωροθετείται  ανατολικά του οικισμού της Χώρας 

Σφακίων, με ενδεικτικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87): Χ=512385.74, Υ=3894805.90. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ο Λιμένας Σφακίων χαρακτηρίζεται ως 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (Φ.Ε.Κ. 260/ΑΑΠ/2017).Ο λιμένας εξυπηρετεί την 

ακτοπλοϊκή σύνδεση της Χώρας Σφακίων με τα 7 κύρια λιμάνια της Νοτιοδυτικής Κρήτης  (Λουτρό, Αγυιά 

Ρουμέλη, Σούγια, Παλαιόχωρα, Γαύδος, Αγία Γαλήνη, Πλακιάς) Ο μέσος ετήσιος αριθμός κατάπλων για Ε/Γ – Ο/Γ 

σκάφη κατηγορίας Β ανέρχεται περίπου σε 960, ενώ τα υπόλοιπα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη της περιοχής 

σε περίπου 600 κατάπλους. Οι ανάγκες τους θερινούς μήνες είναι σημαντικά αυξημένες. Ο λιμένας, λόγω και της 

ύπαρξης ράμπας ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών χρησιμοποιείται ειδικά τους θερινούς μήνες και από σημαντικό 

αριθμό φουσκωτών και σκαφών αναψυχής. Επίσης, ο Λιμένας Σφακίων είναι ένα από τα πιο σημαντικά αλιευτικά 

καταφύγια στη Νότια Κρήτη. Στο λιμάνι ελλιμενίζονται κατά κύριο λόγο αλιευτικά σκάφη μικρής παράκτιας 

αλιείας. Πρόκειται για καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης αλιευμάτων του Καν. (ΕΕ) 1967/2006 με κωδικό Χώρα 

Σφακίων, όπου εκφορτώνουν και αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας, κυρίως γριγρι που αλιεύουν στην ευρύτερη 

περιοχή.    

Όπως αναγράφεται στην ΜΠΕ, η μελέτη υποβάλλεται για την ανανέωση ισχύος της ΑΕΠΟ (ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ 

με α.π. 101303/22.2.2001) των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, καθώς και για την τροποποίηση αυτής όσον 

αφορά το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΥΡΗΣ ΛΙΜΝΩΝΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ και τα έργα βελτίωσης των 

λιμενικών υποδομών στο λιμενίσκο Χώρας Σφακίων. 

Σκοπιμότητα τροποποίησης του έργου 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, στην υφιστάμενη κατάσταση ο επιβατικός και αλιευτικός Λιμένας Μαύρης Λιμνώνας 

Χώρας Σφακίων χαρακτηρίζεται από έντονο πρόβλημα λειτουργικότητας. Η κυματική υπερπήδηση του 

προσήνεμου μόλου στις μεγάλης έντασης κακοκαιρίες και η κυματική διείσδυση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη 

την πρόσδεση και την παραμονή των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο λιμάνι, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, δε 
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δύναται να καλύψει την επιβατική ζήτηση, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων 

κρηπιδωμάτων και των λειτουργικών βαθών τους.  

Προτεινόμενα έργα βελτίωσης-αναβάθμισης του λιμένα: 

- Κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου μήκους 265μ. Ο μόλος θα ενώνεται με την ακτή υπό καμπύλη 

μήκους 60μ., στη συνέχεια θα εκτείνεται για μήκος 170μ. με αζιμούθιο 310ο και θα καταλήγει στο 

ακρομώλιο μετά από μήκος 35μ. με αζιμούθιο 0ο. 

- Επιμήκυνση υφιστάμενου (εσωτερικά στη λιμενολεκάνη) μόλου από φυσικούς ογκόλιθους κατά 30 μ. 

- Κρηπιδώματα στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου μόλου. 

- Η δημιουργία χερσαίων χώρων με επίχωση τμήματος της εσωτερικής πλευράς του προσήνεμου μέχρι την 

κρηπίδα του υπάρχοντος και υπό μερική καθαίρεση προσήνεμου μόλου. Στη ζώνη αυτή προβλέπεται και 

η κατασκευή ράμπας πλοίων. 

- Η δημιουργία των απαραίτητων λειτουργικών βαθών για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών 

αναγκών σε επιβατηγά πλοία. (βυθοκόρηση στα -8,00μ.) 

Τα νέα προτεινόμενα έργα  απεικονίζονται στο από Δεκ. 2020 τοπογραφικό διάγραμμα, με αριθμ. ΜΠΕ-3 του 

υποβαλλόμενου φακέλου, κλίμακας 1:1000, των μηχανικών της ΤΥ/ΛΤΝΧ Σκουμπάκη Α. και Κρασαδάκη Ε., το 

οποίο αποτυπώνει την οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων.  

Βάσει της ΕΟΑ, τα λιμενικά έργα που καθαιρούνται είναι: 

- Υφιστάμενος προσήνεμος μόλος 

- Υφιστάμενος μικρός μόλος 

- Υφιστάμενο τοιχίο 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η υπό εξέταση δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 «Λιμένες μείζονος 

ενδιαφέροντος ή τοπικής σημασίας ή νέοι λιμένες με L<150 m», Α/Α 1: «Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες», 

καθώς και στην υποκατηγορία Α2: έκταση λιμενολεκάνης Λ<50.000m2 και ολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων 

Μ<1.000μ, Α/Α 4 «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, 

εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις», της 3ης Ομάδας 

έργων «Λιμενικά έργα»,  του Παραρτήματος  ΙΙΙ του (6) σχετικού εγγράφου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

2) Γνωμοδότηση 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης (ΦΔΕΔΣ-ΔΚ) 

και λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 

τα στοιχεία του φακέλου, επισημαίνουμε τα εξής: 

(α) Ο Λιμένας Σφακίων χωροθετείται εντός της ΕΖΔ-πΤΚΣ με κωδικό GR4340008 «Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη» 

του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και εντός του Εθνικού Πάρκου Λευκών 

Ορέων. 

(β) Στην παρούσα φάση δεν υφίσταται Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής. 

Εντούτοις, έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. οικ.  36130/1119/18-7-2016 Απόφαση της ΓΓ του ΥΠΕΝ, η Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Λευκών Ορέων. Στο Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που συνοδεύει την 

ΕΠΜ ορίζεται η ζωνοποίηση της προστατευόμενης περιοχής καθώς και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες-χρήσεις 

στις διαφορετικές ζώνες διαχείρισης. Από εκεί προκύπτει ότι το εν λόγω έργο χωροθετείται εντός της Ζώνης 

Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – (Γ) του Εθνικού Πάρκου. To υπό μελέτη έργο, ως νομίμως υφιστάμενη 
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δραστηριότητα, δεν περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες δραστηριότητες στη ζώνη αυτή. 

 

(γ) Δεν υφίσταται εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο για την GR4340008 του Δικτύου Natura 2000, βάσει του αρ. 

21 του Ν.1650/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

(δ) Από τα διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων (τ.ο.) των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 

όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/diktyo-

natura-2000/), προκύπτουν τα εξής: 

- Το χερσαίο τμήμα του λιμένα, ως υφιστάμενο έργο, έχει αποτυπωθεί ως χρήση γης με κωδικό 1029: Ζώνες 

λιμένων. Το θαλάσσιο τμήμα του λιμένα χαρακτηρίζεται ως τ.ο. της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με κωδικό 1160: Αβαθείς 

κολπίσκοι και κόλποι. Εδώ θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι η πρόσφατη χαρτογράφηση των τ.ο. αφορούσε 

μόνο τις χερσαίες εκτάσεις των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και επομένως, δε θεωρείται ακριβής για τις 

θαλάσσιες προστατευόμενες εκτάσεις.   

 

(ε) Από την παλαιότερη χαρτογράφηση  των τ.ο. της περιόδου 1999-2000 από το ΥΠΕΧΩΔΕ προκύπτει ότι στην 

περιοχή μελέτης και ευρύτερα αυτής, κατά θέσεις, έχει καταγραφεί ο τ.ο. προτεραιότητας της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ με κωδικό 1120*: Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae), όπως 

απεικονίζεται με κίτρινη σκίαση στην Εικόνα -1. 

Επίσης, εντοπίζεται ο τ.ο. της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με κωδικό 1170: Ύφαλοι, καθώς και ο τ.ο. που δεν 

περιλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ με κωδικό 119Α: Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση. 

 

(στ) Στο πλαίσιο του έργου  «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 1120*) ΚΑΙ 

ΥΦΑΛΩΝ (ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 1170)» του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΣΠΑ 2007-

2013 και περιλάμβανε μεταξύ άλλων την καταγραφή των θέσεων του τ.ο. 1120* στη θαλάσσια έκταση της 

GR4340008, μέσω καταδύσεων, ανάλυσης δορυφορικών εικόνων και συλλογής δεδομένων βαθυμετρίας με 

ηχοβολιστικά συστήματα, επιβεβαιώθηκε στην εξεταζόμενη περιοχή η παρουσία του τ.ο. 1120*, όπως 

απεικονίζεται με κόκκινη γραμμοσκίαση στην Εικόνα -1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/diktyo-natura-2000/
https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/diktyo-natura-2000/
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Εικόνα 1- Τ.ο. 1120* στην περιοχή μελέτης & στην ευρύτερη περιοχή  (με κόκκινη γραμμοσκίαση τα δεδομένα από πρόγραμμα 
καταγραφών του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ για την περίοδο 2013-2015, με κίτρινη σκίαση η χαρτογράφηση της περιόδου 1999-2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ) 

 
 
 
(ζ) Τμήμα του προσήνεμου μόλου που προτείνεται να κατασκευαστεί χωροθετείται σε θέση όπου καταγράφεται 
ο 1120*, βάσει των προηγούμενων χαρτογραφήσεων (σημεία (ε) & (στ)), (Εικόνα 2).  
 
Εικόνα 2- Υπό μελέτη έργο και θέσεις παρουσίας του τ.ο. 1120* στην περιοχή μελέτης, βάσει χαρτογράφησης έτους 2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

& σχετικού έργου του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, έτους 2014.  

 
 
Εντούτοις, στη σελίδα 27 από 56 της ΕΟΑ αναγράφεται ότι: «Ο προσήνεμος μόλος της προτεινόμενης διάταξης 
εκτείνεται έως το βάθος των -15,0μ. κατά μέγιστο. Από την βυθομετρική αποτύπωση και την επισκόπηση του 
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πυθμένα που έλαβε χώρα για τις ανάγκες της μελέτης, δεν εντοπίστηκαν λιβάδια ποσειδωνίας .». Παρόλα 
αυτά, στην ΕΟΑ δεν παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και τα σχετικά 
αποτελέσματα για την περιγραφή της “Περιοχής Έρευνας Πεδίου” (Π.Ε.Π.), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 
3.2.1 του ΦΕΚ Α’ 135/27.01.2014, από όπου προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Επιπλέον, η αναφορά αυτή έρχεται 
σε αντίθεση με τα δεδομένα που παρατίθενται στα σημεία (ε) και (στ).  
 
(η) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους (2019/C 33/01): … Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι έχει γίνει η δέουσα εκτίμηση 

όταν δεν υπάρχουν στοιχεία ή αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα για τους οικοτόπους και τα είδη του 

οικείου τόπου (C-43/10, σκέψη 115). 

 
(θ) Ο τ.ο. 1120* δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των οικοτόπων για τους οποίους έχουν καθορισθεί εθνικοί στόχοι 
διατήρησης, βάσει του ΦΕΚ Β’, αρ.1375/07.04.2021, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β’, 
αρ.1915/13.05.2021. 
 
(ι) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 

Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα 

σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, 

περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο 

αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος 

μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.  Όταν ο τόπος περί του οποίου 

πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 

προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη 

δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν 

γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. 

 
(ια) Βάσει της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν 4014/2011(ΦΕΚ Α΄209/21.9.2011), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε εκτάσεις όπου καταγράφεται κάποιος τ.ο. ή κάποιο είδος 

προτεραιότητας ισχύουν τα εξής: «…Όταν στη συγκεκριμένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου 

προτεραιότητας ή ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την 

υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το 

περιβάλλον ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημόσιου 

συμφέροντος. Η απόφαση σχετικά με το αν ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για 

επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, 

λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  

 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων στα σημεία (ε) έως (η) και (ι)-(ια), και με βάση τα δεδομένα που διαθέτει ο 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ για την υπό μελέτη περιοχή, γνωμοδοτεί αρνητικά για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

καθώς, στην ΕΟΑ δεν περιλαμβάνεται χαρτογράφηση του τ.ο. 1120* στην υπό μελέτη περιοχή και επομένως η 

αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον κρίνεται ελλιπής. 

Από τα δεδομένα στα σημεία (ε) και (στ) προκύπτει ότι στην περιοχή των προτεινόμενων έργων, κατά θέσεις 

εντοπίζεται ο τ.ο. 1120* και επομένως η ΜΠΕ και η ΕΟΑ του έργου θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 

προτίθεται να διαθέσει τα συγκεκριμένα γεωχωρικά δεδομένα για το σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε τυχόν νέα 
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επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από εργασίες πεδίου (π.χ., 

καταδυτικές εργασίες), ενώ σε κάθε περίπτωση η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα πρέπει να περιγράφονται-τεκμηριώνονται αναλυτικά 

στο κείμενο της ΕΟΑ (π.χ. σχετικοί χάρτες τεκμηρίωσης, φωτογραφικό υλικό, κα). Επισημαίνεται ότι σε κάθε 

περίπτωση η ΕΟΑ και η ΜΠΕ θα πρέπει να συντάσσονται βάσει του ΦΕΚ Α’ 135/27.01.2014.  

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αναγραφόμενα στα σημεία (ι) και (ια) ανωτέρω και εφόσον εν 

τέλει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα πρέπει να συνταχθεί ειδική 

μελέτη στην οποία θα προτείνονται  τα ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 

του άρθρου 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου. 

 

 
                                                                                                            Υπογραφή                                                                         

 

                                                                                                   Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης 
                                              

 
                                                   

                                                                                  Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης  
                                                                                        Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης 

5. Συμπέρασμα της γνωμοδότησης  

Α.ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

□ 

Β.ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ –
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

□ 

Γ.ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ  

Δ.ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ  ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ 
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

□ 

Δ.ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ  ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
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