






























 



















 







 















 





















 



















 



 























 



















 











 

 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 

Α.Π. οικ. 202020 

 

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ A΄ 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Α. Κουλίδης 

Τηλέφωνο: 210.6417960 

Fax: 210.6430637 

e-mail:  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων των τμημάτων του κάθετου άξονα Σιάτιστα 

– Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού: 

(α) Νέο Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό και 

(β) είσοδος πόλεως Καστοριάς, από διασταύρωση με οδό Άργους – 

Αμπελοκήπων έως διασταύρωση με οδό Άργους – ∆ισπηλιο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

2. Το ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

4. Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) υπ’ αρ. 1958/13.1.2012, με την οποία 

κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Β΄ 21). 

5. Την κ.υ.α. με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (Β΄ 1022). 
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6. Την κ.υ.α. με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν.3010/2002» (Β΄ 332). 

7. Την κ.υ.α. με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και 

συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων 

και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως 

αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (Β΄ 1391). 

8. 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). 

9. Την κ.υ.α. με α.π. οικ.106487/7.4.2000, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 

του τμήματος από διασταύρωση με οδό Άργους – Αμπελοκήπων έως διασταύρωση με 

οδό Άργους – ∆ισπηλιο της εισόδου πόλεως Καστοριάς. 

10. Την κ.υ.α. με α.π. οικ.109643/18.10.2001, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 

όροι του τμήματος Νέο Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό του κάθετου άξονα Σιάτιστα – 

Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού. 

11. Το με α.π. 134973/4.8.2003 έγγραφο της ΕΥΠΕ, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή του 

όρου δ.7.6 της υπ’ αρ. 10 παραπάνω απόφασης σχετικά με την ένταξη στο τοπίο της 

κοιλαδογέφυρας στην περιοχή του ρέματος «Γκιόλι». 

12. Το με α.π. οικ.196005/9.2.2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι η 

τοποθέτηση ενισχυμένης περίφραξης σε ήδη φραγμένους αυτοκινητοδρόμους δεν 

απαιτεί περαιτέρω διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επαρκεί η τήρηση των 

ήδη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 

13. Το με α.π. Α313943/28.12.2011 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ 

195049/5.1.2012), με το οποίο υποβλήθηκαν φάκελοι ανανέωσης των περιβαλλοντικών 

όρων που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αρ. 9 και 10 παραπάνω αποφάσεις. 

14. Το γεγονός ότι, βάσει των παραπάνω φακέλου, τα έργα υλοποιήθηκαν τηρώντας τους 

περιβαλλοντικούς όρους, ενώ προγραμματίζεται η αντικατάσταση της απλής περίφραξης 

με ενισχυμένη, για την αποφυγή ατυχημάτων με μεγάλα θηλαστικά (κυρίως αρκούδες). 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την παράταση ισχύος, έως την 31η ∆εκεμβρίου 2022, των κ.υ.α. με α.π. οικ.109643/18.10.2001 

και οικ.106487/7.4.2000, με τις οποίες αντιστοίχως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα 

τμήματα του κάθετου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού 

(α) Νέο Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό και 

(β) είσοδος πόλεως Καστοριάς, από διασταύρωση με οδό Άργους – Αμπελοκήπων έως 

διασταύρωση με οδό Άργους – ∆ισπηλιο. 
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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). 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα 

απόφαση, οφείλει επίσης να προβεί στη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 30 του 

ν. 4014/2011, το άρθρο 5 της κ.υ.α. με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 και το άρθρο 282 του 

ν. 3852/2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 

στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Εγνατία Οδός Α.Ε. 

Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης 

∆ιεύθυνση Υποστήριξης ∆ικτύου 

Τμήμα Συντήρησης και Περιβάλλοντος 

6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΘ 60030, 57001 Θεσασαλονίκη 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

α) ∆ιεύθυνση Χωροταξίας 

 Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα 

β) ∆ιεύθυνση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών και Θήρας 

 Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα 

γ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

 Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα 

3. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ/δ 

Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα 

5. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

α) ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

 Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα 

β) ∆ιεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 

 Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα 

6. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Περιφερειακό Συμβούλιο 

ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη 
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ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Α΄ 

4. Α. Κουλίδης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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