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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΔΙΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Α. Κουλίδης (4) 

Τηλέφωνο: 210.6417960 

Fax: 210.6430637 

e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr 

 

 Αθήνα,     27  Ιουλίου 2018 

Α.Π. οικ. 11016 

 

ΠΡΟΣ: Εγνατία Οδός Α.Ε. 

Τ.Θ. 60030, 

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης,  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα : Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Έξοδος σήραγγας Ανήλιου 

έως είσοδο σήραγγας Κωσταράκου» της Εγνατίας Οδού. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (Α΄ 209), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160). 

3. Την υπουργική απόφαση (υ.α.) υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄ 2471), με την οποία 

κωδικοποιήθηκε και τροποποιήθηκε η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα το ν. 4014/2011. 

4. Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) υπ’ αρ. 21398/2.5.2012, η οποία αναφέρεται στην 

ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, 

ανανέωσης η τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 19α του 

ν. 4014/2011 (Β΄ 1470). 

5. Την υ.α. 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). 

6. Την κ.υ.α με α.π. 1915/2018 (Β΄ 304), που αφορά στην τροποποίηση των κ.υ.α υπ΄ αρ. 

48963/2012 (Β΄ 2703) και 167563/2013 (Β΄964) και της υ.α. υπ΄αρ. 170225/2014 (Β΄135) σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ. 

7. Την εγκύκλιο με α.π. ΕΥΠΕ/203188/20.11.2012 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά 

με την ανανέωση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: Β4ΣΦ0-ΜΒΞ). 
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8. Την κ.υ.α. με α.π. οικ. 101820/27.02.2006, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 

για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου «κατασκευή αυτοκινητόδρομου από την 

έξοδο της σήραγγας Ανήλιου έως την είσοδο της σήραγγας Κωσταράκου» της Εγνατίας Οδού. 

9. Το  με α.π. 32307/20.10.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα  (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4014/2011) ο φάκελος ανανέωσης του 

θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 50840/21.10.2016). 

10. Το με α.π. 48302/19.10.2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν 

επιπλέον αντίτυπα του φακέλου ανανέωσης του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 43663/23.10.2017). 

11. Το με α.π. οικ. 10130/04.06.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 

φάκελος ανανέωσης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου προς ενημέρωση του κοινού 

χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης (αρ. 5 ν. 4014/2011) και προς την Διεύθυνση Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του 

φακέλου ανανέωσης του θέματος. 

12. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις: 

α) Σύμφωνα με το φάκελο ανανέωσης, στις έως τώρα εργασίες υλοποίησης του έργου 

τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της κ.υ.α. με α.π. οικ. 101820/27.02.2006. 

β) Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος λήφθηκαν υπόψη στην 

εκπόνηση του φακέλου ανανέωσης. 

γ) Δεν υφίστανται ενδείξεις αναγκαιότητας τροποποίησης των εν ισχύ περιβαλλοντικών 

όρων ή επιβολής πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την παράταση της διάρκειας ισχύος, για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης, των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «έξοδος σήραγγας Ανήλιου έως είσοδο 
σήραγγας Κωσταράκου» της Εγνατίας Οδού, όπως εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. με α.π. οικ. 
101820/27.02.2006, με την προσαρμογή των γενικών τους διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών 
και στερεών αποβλήτων, οδικού περιβαλλοντικού θορύβου κ.ά.) που επήλθαν από τη νεότερη 
πάγια σχετική νομοθεσία. 

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κ.υ.α. 1915/2018 (Β΄304) που αφορούν στις αναμενόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 
ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο, ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει 
στην ΔΙΠΑ σχετικό φάκελο στοιχείων εντός του εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί εάν απαιτούνται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή/και τροποποίηση 
των εγκεκριμένων, οπότε και θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, ή 
εάν οι ισχύοντες όροι καλύπτουν επαρκώς το ζήτημα, οπότε τα ως άνω στοιχεία αρχειοθετούνται 
στο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται κατά νόμο με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο 
aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 και στην κ.υ.α. υπ’ 
αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΧΛ14653Π8-ΒΧΑ
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Εσωτερική Διανομή 

1. ΔΙΠΑ 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Α΄ 

4. Α. Κουλίδης (4) 

 

 

Αναρτητέα Πράξη 

ΑΔΑ: ΨΧΛ14653Π8-ΒΧΑ
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