
























 



    

 

 

Αθήνα,  14 ∆εκεµβρίου 2015 
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ΠΡΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
Τµήµα Περιβάλλοντος  
 
6

Ο
 χλµ. Θεσσαλονίκης – 

Θέρµης 
Τ.Θ. 60030,  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (∆ΙΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

 

Ταχ. ∆/νση:       Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.:       11473 

Πληροφορίες:   Μ. Γεωργακοπούλου 

Τηλέφωνο:       210 6417 706 

Fax:       210 6430 637 

  
  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Θέµα : Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του οδικού τµήµατος «Μάκρη – Γέφυρα 

Κήπων, 3
ο
  Υποτµήµα (15.7)» της Εγνατίας Οδού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε 

την υπ’ αρίθµ.  οικ. 38148/9-8-1994 ΚΥΑ και ανανεώθηκαν µε την υπ’ άριθµ. οικ. 

101249/10-2-2006 ΚΥΑ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη µε αρ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 21398/2.5.2012, η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία ειδικού 
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης ή 
τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (Β΄ 
1470).  

4. Την ΥΑ υπ’ αρ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 σχετικά µε την 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 (Β΄ 964).  

5. Το Π.∆. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου 
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Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». 

6. Το Π.∆. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής». 

7. Την εγκύκλιο 16 του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής µε α.π. οικ. 4095.82/10.11.2011, µε την οποία παρέχονται 
διευκρινίσεις σχετικά µε άδειες διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 
4014/2011. 

8. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 38148/9-8-1994 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και 
Γεωργίας µε θέµα « Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγνατία Οδό στο τµήµα 
«Μάκρη – Γέφυρα Κήπων, 3

ο
  Υποτµήµα (15.7)»,  που ανήκει στην Π.Ε.  Έβρου. 

9. Την υπ’ άριθµ. οικ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ µε την οποία παρατάθηκε η χρονική ισχύς 
της υπ’ αριθµ. οικ. 38148/9-8-1994 ΚΥΑ, µέχρι τις 31-12-2014. 

10. Το µε α.π. Α 378899/30-10-2014 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε µε το οποίο 
υποβλήθηκε στην ∆ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος ανανέωσης της α.ε.π.ο. που αφορά στο έργο 
του θέµατος  (α.π. ∆ΙΠΑ/175905/3-11-2014). Στον εν λόγω φάκελο, ο οποίος εφεξής 
συντοµογραφείται ως ΦΑ-2014, µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:  

• ∆εν παρατηρούνται µεταβολές στην υφιστάµενη λειτουργία του έργου σε σύγκριση µε 
την α.ε.π.ο.  

• ∆εν προκύπτουν παρατηρήσεις από τον έλεγχο τήρησης εφαρµογής των 
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.  

11. Το µε α.π. οικ. 146323/18-2-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ µε το οποίο διαβιβάστηκε 
ο ΦΑ-2014 της α.ε.π.ο. του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, προς δηµοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού 
σύµφωνα µε την παρ. 2.α του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, χωρίς την απαίτηση 
διαβούλευσης.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

την παράταση της διάρκειας ισχύος της ΚΥΑ µε α.π. οικ. 38148/9-8-1994, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του 3

ου
 Υποτµήµατος 

του έργου «Μάκρη – Γέφυρα Κήπων»  της Εγνατίας Οδού, όπως αυτή παρατάθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. οικ.101249/10-2-2006 ΚΥΑ, για χρονικό διάστηµα δέκα ετών από εκδόσεως της 
παρούσας, µε την προσαρµογή των γενικών τους διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών 
και στερεών αποβλήτων, οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, ατµοσφαιρικής ρύπανσης κλπ.), 
όπως προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.  

Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της α.ε.π.ο. πραγµατοποιείται µε την 
ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και 
στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’). 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ. 

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΑΔΑ: Ω59Ρ4653Π8-9ΝΦ



 3 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ∆ΙΠΑ (1 ΦΑ-2014) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Γ΄  

4. Μ. Γεωργακοπούλου  

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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