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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :

Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ίασμος – Κομοτηνή
(14.3.1 – 14.3.2) της Εγνατίας Οδού και τροποποίησή τους σχετικά με το
σταθμό διοδίων Ιάσμου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 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 με το ν. 4014/2011.

4.

Την κοινή υπουργικά 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).
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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. οικ. 1649/45/14.1.2014, με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες
γνωμοδοτήσεων

και

τρόπου

ενημέρωσης

ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια

του

κοινού

και

συμμετοχής

του

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική

αδειοδότηση (Β΄ 45).
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).

8.

Η κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για
την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Ίασμος – Κομοτηνή (14.3.1 – 14.3.2) της
Εγνατίας Οδού, όπως παρατάθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 102070/18.5.2006.

9.

Το με α.π. οικ.195839/31.1.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ, στο οποίο διαπιστώνεται ότι από την
κατασκευή και λειτουργία του προσωρινού μετωπικού σταθμού διοδίων Ιάσμου δεν
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

10.

Το με α.π. 31978/13.10.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε
στην ΔΙΠΑ φάκελος για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος
«Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1/14.3.2)της Εγνατίας Οδού, σχετικά με τον σταθμό διοδίων
Ιάσμου (α.π. ΔΙΠΑ 49773/17.10.2016). Ο εν λόγω φάκελος συντομογραφείται εφεξής ως
ΦΤ-2016.

11.

Το με α.π. 43226/13.6.2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν
επιπλέον αντίτυπα του ΦΤ-2016 (α.π. ΔΙΠΑ 28360/15.6.2017).

12.

Το με α.π. οικ. 35784/18.8.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο ΦΤ-2016
προς:
12.1. Το

Περιφερειακό

Συμβούλιο

Ανατολικής

Μακεδονίας

και

Θράκης

για

δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση
διαβούλευσης.
12.2. Το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης
Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για γνωμοδότηση, δεδομένου ότι τμήμα του
αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή διέρχεται εντός των ορίων προστασίας του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και συγκεκριμένα εμπίπτει στη
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικόGR113009 και ονομασία «Λίμνες
Βιστωνίς, Ίσμαρις, λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη,
Καρατζά».
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12.3. Το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.
13.

Το με α.π. 13.725/28.11.2017 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας, με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις επί του ΦΤ-2016
(ΑΔΑ: 7ΧΥ246Ψ84Χ-3ΔΚ, α.π. ΔΙΠΑ 48750/28.11.2017 και 48901/29.11.2017).

14.

Το

με

α.π.

ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/17313/1465/19.12.2017

έγγραφο

του

Τμήματος

Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θετική γνωμοδότησή επί του ΦΤ-2016 (α.π.
ΔΙΠΑ 51928/21.12.2017).
15.

Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:
15.1. Η τροποποίηση που σχετίζεται με το σταθμό διοδίων Ιάσμου (ο οποίος είχε
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως προσωρινός με το υπ’ αρ. 9 παραπάνω έγγραφο
της ΕΥΠΕ) αφορά στην πρόβλεψη μόνιμης λειτουργίας του, χωρίς αλλαγή στα
τεχνικά του στοιχεία.
15.2. Η ως άνω αλλαγή του χαρακτήρα του σταθμού διοδίων Ιάσμου από προσωρινό σε
μόνιμο δεν αναμένεται να προκαλέσει ουσαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις
περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.
15.3. Σύμφωνα με τον ΦΤ-2016, δεν υπάρχει ασυμβατότητα των αιτούμενων
τροποποιήσεων του έργου με το θεσμικό πλαίσιο της περιοχής.
15.4. Ως εκ τούτου οι περιβαλλοντικοί όροι της κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, όπως
παρατάθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 102070/18.5.2006, εξακολουθούν να είναι
επαρκείς για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
υλοποίηση και λειτουργία του έργου, χωρίς να απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος.
15.5. Είναι ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, προκειμένου
να ενσωματωθεί στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό η ως άνω
τροποποίηση.

Αποφασίζουμε
την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ίασμος – Κομοτηνή (14.3.1 – 14.3.2)
της Εγνατίας Οδού, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, όπως
παρατάθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 102070/18.5.2006, και την τροποποίησή τους σχετικά με το
σταθμό διοδίων Ιάσμου, ως εξής:
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Α.

Η χρονική ισχύς των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ίασμος – Κομοτηνή

(14.3.1 - 14.3.2) της Εγνατίας Οδού παρατείνεται για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας απόφασης, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων
εκδόθηκε. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου
οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011.
Β.

Στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», προστίθεται το ακόλουθο

εδάφιο:
«Στο έργο περιλαμβάνεται ο μόνιμος σταθμός διοδίων Ιάσμου, όπως περιγράφεται στον ΦΤ-2016.»
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, όπως
παρατάθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 102070/18.5.2006, με τις προσαρμογές των γενικών τους
διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων κ.ά.) που επήλθαν από τη νεότερη πάγια σχετική
νομοθεσία.
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. 4014/11 και στην κ.υ.α.
υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470)».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών
Πατησίων 147, 10431 Αθήνα

2.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφερειακό Συμβούλιο
Διοικητήριο, 69100 Κομοτηνή
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ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

ΔΙΠΑ (συν. ΦΤ - 2016)

2.

Χρον. Αρχείο

3.

Τμήμα Γ΄

4.

Α. Κουλίδης (2)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
Α.Π. οικ. 9434

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού &
Οικονομικών

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.:

11473

Πληροφορίες:

Α. Κουλίδης

Τηλέφωνο:

210.6417960

Διεύθυνση Μελετών
60 χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης,
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60030

Fax:

210.6430637

(συν. ΦΤ-2018)

e-mail:

sec.dipa@prv.ypeka.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των τμημάτων «π. Στρυμόνας – Ν.

Θέμα :

Πέραμος» (12.0), «Παράκαμψη Καβάλας» (13.0), «Βανιάνο – Ίασμος» (14.2.2. &
14.2.3), «Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1 & 14.3.2), «Κομοτηνή – Μέστη (Α΄ υποτμήμα)»
(15.2), «Κομοτηνή – Μέστη (Β΄ υποτμήμαα)» (15.3) και «Πυλαία – Γέφυρα κήπων (4ο
υποτμήμα του τμήματος "Μάκρη – Γέφυρα Κήπων")» (15.8) της Εγνατίας Οδού.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 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 (Α’ 160) στο οποίο καθορίζεται ο Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υ.α. υπ’
αρ. οικ. 2307/2018 (Β΄ 439).
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4.

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).

5.

Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α). με α.π. οικ. 1649/245/15.1.2014, με την οποία
εξειδικεύονται οι διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
(Β΄ 45).

6.

Την 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).

7.

Την κ.υ.α. υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/29.5.2017 (Β΄ 1867), με την οποία τροποποιήθηκε η
κ.υ.α. υπ’ αρ. 6686/2014 περί χωροθέτησης σταθμών και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία
Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής, καθώς και περί υιοθέτησης συστήματος ηλεκτρονικών
διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας.

8.

Την κ.υ.α. με α.π. 143731/4.5.2005, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» (12.0), όπως τροποποιημένη ισχύει.

9.

Την υ.α. με α.π. 23417/12.5.2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Παράκαμψη Καβάλας και του σταθμού διοδίων Καβάλας» (13.0) (ΑΔΑ: Ψ78Τ4653Π8-ΜΨΒ). .

10.

Την κ.υ.α. με α.π. 17474/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Βανιάνο – Ίασμος» (14.2.2 & 14.2.3), όπως ανανεωμένη ισχύει.

11.

Την κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1 & 14.3.2), όπως τροποποιημένη ισχύει.

12.

Την κ.υ.α. με α.π. 35157/31.10.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Κομοτηνή – Μέστη (Α΄ υποτμήμα)» (15.2), όπως τροποποιημένη ισχύει.

13.

Την κ.υ.α. με α.π. 36758/13.10.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Κομοτηνή – Μέστη (Β΄ υποτμήμα)» (15.3), όπως τροποποιημένη ισχύει.

14.

Την κ.υ.α. με α.π. 33837/28.7.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Πυλαία – Γέφυρα Κήπων (4ο υποτμήμα του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων)» (15.8), όπως
ανανεωμένη ισχύει.

15.

Το με α.π. 53754/20.2.2018 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ
φάκελος για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των τμημάτων του θέματος της
Εγνατίας Οδού, σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία νέων πλευρικών και μετωπικών σταθμών
διοδίων (α.π. ΔΙΠΑ 4402/23.2.2018). Ο εν λόγω φάκελος συντομογραφείται εφεξής ως ΦΤ-2018.

16.

Το με α.π. οικ. 4754/28.2.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο ΦΤ-2018 προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της
ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Φορέα
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, για τις ενέργειές τους.
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17.

Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/12755/501/4.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θετική
γνωμοδότηση επί των πλευρικών σταθμών διοδίων επί του Α/Κ Ελευθερούπολης του ΦΤ-2018
(α.π. ΔΙΠΑ 9079/7.5.2018).

18.

Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:
18.1. Οι τροποποιήσεις που εξετάζεται στον ΦΤ-2018 αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία
πλευρικών και μετωπικών σταθμών διοδίων σε τμήματα της Εγνατίας Οδού. Οι σταθμοί
αποτελούνται από εγκαταστάσεις ελαφρού τύπου με αφαιρετά στοιχεία και η υλοποίηση
τους δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη γεωμετρία των επηρεαζόμενων τμημάτων.
18.2. Σύμφωνα με τον ΦΤ-2018, δεν υπάρχει ασυμβατότητα των αιτούμενων τροποποιήσεων του
έργου με το θεσμικό πλαίσιο της περιοχής.
18.3. Επομένως, από την υλοποίηση και λειτουργία των πλευρικών και μετωπικών σταθμών
διοδίων δεν αναμένεται να προκληθούν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επηρεαζόμενων οδικών τμημάτων, σε σχέση με τον
περιβαλλοντικά αδειοοδοτημένο σχεδιασμό.
18.4. Ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί με τις υπ’ αρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13
και 14 παραπάνω αποφάσεις εξακολουθούν να είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος.
18.5. Είναι ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση των παραπάνω αποφάσεων, προκειμένου να
ενσωματωθούν στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό οι ως άνω τροποποιήσεις.

Αποφασίζουμε
την τροποποίηση
(1)

της κ.υ.α. με α.π. 143731/4.5.2005, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» (12.0), όπως τροποποιημένη ισχύει,

(2)

της υ.α. με α.π. 23417/12.5.2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Παράκαμψη Καβάλας και του σταθμού διοδίων Καβάλας» (13.0) (ΑΔΑ: Ψ78Τ4653Π8-ΜΨΒ),

(3)

της κ.υ.α. με α.π. 17474/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Βανιάνο – Ίασμος» (14.2.2 & 14.2.3), όπως ανανεωμένη ισχύει,

(4)

της κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1 & 14.3.2), όπως τροποποιημένη ισχύει,

(5)

της κ.υ.α. με α.π. 35157/31.10.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Κομοτηνή – Μέστη (Α΄ υποτμήμα)» (15.2), όπως τροποποιημένη ισχύει,

(6)

της κ.υ.α. με α.π. 36758/13.10.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Κομοτηνή – Μέστη (Β΄ υποτμήμα)» (15.3), όπως τροποποιημένη ισχύει και
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(7)

της κ.υ.α.με α.π. 33837/28.7.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Πυλαία – Γέφυρα Κήπων (4ο υποτμήμα του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων)» (15.8), όπως
ανανεωμένη ισχύει,

ως εξής:
1.

Η κ.υ.α. με α.π. 143731/4.5.2005, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» (12.0), όπως τροποποιήθηκε και με την κ.υ.α. με α.π. 103670/5.5.2006
και εν συνεχεία όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την υ.α. με α.π. 52825/3.11.2016 (ΑΔΑ:
6ΥΨ54653Π8-ΧΤΧ), τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος
δραστηριότητας», της ακόλουθης παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνονται έξι πλευρικοί σταθμοί διοδίων, όπως περιγράφονται στον ΦΤ-2018:
(α)

δύο στον Α/Κ Γαληψού – Ορφανού (L28Α, επί του κλάδου Α2 με κατεύθυνση προς Α/Κ Στρυμόνα
και επί του κλάδου Β με κατεύθυνση προς Γαληψό και Ορφάνιο),

(β)

δύο στον Α/Κ Μουσθένης (L28B, επί του κλάδου Α2 με κατεύθυνση προς Α/Κ
Γαληψού – Ορφανού και επί του κλάδου Β1 με κατεύθυνση προς Μουσθένη),

(γ)

2.

δύο στον Α/Κ Ελευθερούπολης (L28C, επί του κλάδου 2Α με κατεύθυνση προς Παναγιά και Εξοχή
και επί του κλάδου 1Β με κατεύθυνση προς Α/Κ Αγίου Ανδρέα).»

Η υ.α. με α.π. 23417/12.5.2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Παράκαμψη Καβάλας και του σταθμού διοδίων Καβάλας» (13.0) (ΑΔΑ: Ψ78Τ4653Π8-ΜΨΒ)
τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας»,
της ακόλουθης παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνονται πέντε πλευρικοί σταθμοί διοδίων, όπως περιγράφονται στον ΦΤ-2018:
(α)

δύο στον Α/Κ Αγίου Ανδρέα (L29, επί του κλάδου Β1 με κατεύθυνση προς Άγιο Ανδρέα και Νέα
Πέραμο και επί του κλάδου Α2 με κατεύθυνση προς Α/Κ Αγίου Σύλλα) και

(β)

τρεις στον Α/Κ Άσπρων Χωμάτων (L32, επί του κλάδου 2 με κατεύθυνση προς νέο λιμάνι Καβάλας
και εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης, επί του κλάδου 6 με κατεύθυνση προς Α/Κ Βανιάνου και επί
του συνδετήριου κλάδου Καβάλας – Ξάνθης με κατεύθυνση προς Α/Κ Βανιάνου).»

3.

Η κ.υ.α. με α.π. 17474/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Βανιάνο – Ίασμος» (14.2.2 & 14.2.3), όπως ανανεώθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 104086/18.5.2006 και
με την με α.π. οικ. 3709/12.2.2018 (ΑΔΑ: 97ΞΡ4653Π8-ΙΩ6) απόφαση της Γενικής Διευθύντριας
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος της ενότητας
«α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», της ακόλουθης παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνονται τέσσερις πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον Α/Κ Βαφέικων (L35, επί του
κλάδου KL10 με κατεύθυνση προς Α/Κ Βανιάνου, επί του κλάδου KL30 με κατεύθυνση προς Βαφέικα,
Φελώνη, Ζυγό, επί του κλάδου KL50 με κατεύθυνση προς Βαφέικα, Φελώνη, Ζυγό και επί του κλάδου
KL70 με κατεύθυνση προς Α/Κ Βανιάνου), όπως περιγράφονται στο ΦΤ-2018.»
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4.

Η κ.υ.α. με α.π. 17480/16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1 & 14.3.2), όπως παρατάθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 102070/18.5.2006
και όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 3708/12.2.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ7Υ4653Π8ΦΩΕ) απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, τροποποιείται με
την προσθήκη, στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», της ακόλουθης
παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνονται δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον Α/Κ Ιάσμου (L36, επί του κλάδου Γ με
κατεύθυνση προς Ίασμο, Διαλαμπή και επί του κλάδου Β με κατεύθυνση προς Κομοτηνή), όπως
περιγράφονται στο ΦΤ-2018.»

5.

Η κ.υ.α. με α.π. 35157/31.10.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Κομοτηνή – Μέστη (Α΄ υποτμήμα)» (15.2), όπως ανανεώθηκε με την κ.υ.α. με α.π.
101249/10.2.2006, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την κ.υ.α. με α.π. 132171/8.11.2010 και
με την με α.π. 171365/10.3.2014 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΙΚΑ0ΝΟΖ) και όπως ανανεώθηκε με την με α.π. 154199/14.12.2015 απόφαση Γενικής Διευθύντριας
Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΞΖ04653Π8-4ΚΓ), τροποποιείται με την προσθήκη, στο
τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», της ακόλουθης παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνονται δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον Α/Κ ΒΙΠΕ Κομοτηνής – Φύλακα (L38Α,
επί του κλάδου 2 με κατεύθυνση προς Α/Κ Ιάσμου και επί του κλάδου 3 με κατεύθυνση προς Φύλακα,
Θρυλόριο, ΒΙΠΕ Κομοτηνής), όπως περιγράφονται στο ΦΤ-2018.»

6.

Η κ.υ.α. με α.π. 36758/13.10.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Κομοτηνή – Μέστη (Β΄ υποτμήμα)» (15.3),όπως ανανεώθηκε με την κ.υ.α. με α.π.
101249/10.2.2006, τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 132171/8.11.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΓΟ-Ω) και στη
συνέχεια ανανεώθηκε με την με α.π. 154200/14.12.2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΥ4653Π8-ΕΩΕ) απόφαση
Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, τροποποιείται με την προσθήκη, στο
τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», της ακόλουθης παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνονται δύο πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον Α/Κ Μέστης (L39, επί του κλάδου Δ με
κατεύθυνση προς Μέστη, Βέλκιο και επί του κλάδου ΑΒ με κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη), όπως
περιγράφονται στο ΦΤ-2018.»

7.

Η κ.υ.α. με α.π. 33837/28.7.1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα
«Πυλαία – Γέφυρα Κήπων (4ο υποτμήμα του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων)» (15.8), όπως
ανανεώθηκε με τις κ.υ.α με α.π. 146393/18.7.2005 και με α.π. 199660/27.5.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΧ0-Θ),
τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας»,
της ακόλουθης παραγράφου:
«Στο έργο περιλαμβάνεται ο μετωπικός σταθμός διοδίων Αρδανίου (Χ.Θ. 648+800), όπως περιγράφεται
στο ΦΤ-2018.»

Σελίδα 5 από 6

ΑΔΑ: Ω3ΡΝ4653Π8-8ΝΦ

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι των τμημάτων «π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» (12.0),
«Παράκαμψη Καβάλας» (13.0), «Βανιάνο – Ίασμος» (14.2.2. & 14.2.3), «Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1 &
14.3.2), «Κομοτηνή – Μέστη (Α΄ υποτμήμα)» (15.2), «Κομοτηνή – Μέστη (Β΄ υποτμήμαα)» (15.3) και
«Πυλαία – Γέφυρα κήπων (4ο υποτμήμα του τμήματος "Μάκρη – Γέφυρα Κήπων")» (15.8) της Εγνατίας
Οδού, με τις προσαρμογές των γενικών τους διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών και στερεών
αποβλήτων, καθώς και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων κ.ά.) που επήλθαν από τη
νεότερη πάγια σχετική νομοθεσία.
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. 4014/11 και στην κ.υ.α. υπ’ αρ.
21398/2.5.2012 (Β΄ 1470)».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1.
2.
3.
4.

ΔΙΠΑ (συν. ΦΤ-2018)
Χρον. Αρχείο
Τμήμα Γ΄
Α. Κουλίδης (2)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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