
















 



 























 















 















 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,   7 Ιανουαρίου 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      Α.Π. οικ. 170019 
ΕΥΠΕ 
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11            ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Τ.Κ. : 114 73    
Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου    
Τηλέφωνο : 210 - 641.7952  
F.A.X. : 210 - 643.0637     
E-mail :      
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Α.Ε.Π.Ο) 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου: «Κάθετος Άξονας 60 

«∆ερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» της Εγνατίας Οδού, τμήμα 60.2.1 Ριζιανά – Λευκώνας». 
 
 
 
 
 

Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 1650/1986 (Α’ 160) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί 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). 

3. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α/1979) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 

5. Το Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς». 

6. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/2011) «∆ιαχείριση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ0-ΧΦΗ



 2

8. Το π.δ. 119/2013 (Α’ 153/25-6-2013) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Το Π.∆. 118/2013 (Α’ 152/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012  (Α’ 141) ι Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  
και ….αντιστοίχως». 

10. Την Υ.Α. με αριθ.1958/13-1-2012 (Β’ 21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωναμ ετο άρθρο 1, παράγραφος 4 του 
ν.4014/21-9-2012 (Α΄ 209)» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την ΥΑ με αριθ. 15277/23.3.2012 «Ειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις της προβλεπόμενης 
από τις διατάξεις ∆ασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες 
κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθ. 1958/2012 (Β’ 21),  σύμφωνα με το άρθρο 12 
του Ν.4014/11». 

12. Την Υ.Α. 48963/2013 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες…..» 

13. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (Β’ 1391) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του 
κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (Α’ 91)». 

14. Το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.∆. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α) 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το Π∆ 269/00 (ΦΕΚ 192/Α). 

15. Το με α.π. 102042/22-3-2006 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ  με θέμα «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του οδικού τμήματος Ριζιανά – Λευκώνας (1ο Υποτμήμα – 60.2.1) του Καθέτου 
Άξονα 60 – Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, της Εγνατίας Οδού». 

16. Το με α.π. Α321918/20-3-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., με το 
οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/197044/21-
3-2012). 

17. Το με α.π. οικ. 202628/23-10-2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητήθηκαν 
επιπλέον αντίγραφα της ΜΠΕ του έργου. 

18. Το με α.π. Α342254/23-11-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., με 
το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ δέκα επιπλέον φάκελοι ΜΠΕ του έργου (α.π. 
ΕΥΠΕ/203507/3-12-2012). 

19. Το με α.π. οικ. 203720/11-12-2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 
φάκελος της ΜΠΕ του έργου προς: 

- την Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας  
- το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδεοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ 

- τα ∆ασαρχεία Σερρών και Κιλκίς 

- τις ∆/νσεις Χωροταξίας και Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & Θήρας του ΥΠΕΚΑ 

- τη ∆ΜΕΟ (δ) του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
και 

- τη ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περ/ντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί της ΜΠΕ του έργου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
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20. Το με α.π. 3228/7-2-2013 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας/Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με 
το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου (α.π. 
ΕΥΠΕ/166117/12-2-2013). 

21. Το με α.π. 1127/4-3-2012 έγγραφο του ∆ασαρχείου Σερρών στο οποίο δεν διατυπώνονται 
παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/166939/14-3-2013). 

22. Το  με α.π. 31868/22-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στο οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη 
του τμήματος Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. 
ΕΥΠΕ/168017/7-5-2013). 

23. Το με α.π. 130990/1400/29-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & 
Θήρας/Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΚΑ, Σερρών, στο οποίο διατυπώνεται η θετική υπό όρους 
γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/168494/30-5-2013). 

24. Το με α.π. 111985/16-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο οποίο διατυπώνεται η θετική εισήγησή της προς την 
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί 
του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/168446/29-5-2013). 

25. Το με α.π. ∆ΜΕΟ/665/22-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γ.Γ. 
∆ημοσίων Έργων του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
∆ικτύων σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. 
ΕΥΠΕ/167823/23-4-2013). 

26. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΠΑ επί της ΜΠΕ του έργου, η οποία λήφθηκε στην 
5η συνεδρίαση του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 31-5-2013  (α.π. ΕΥΠΕ/169153/3-7-
2013). 

27. Το με α.π. Π.Ε. 229527(92)/15-7-2013 έγγραφο της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης – 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 84/2013 γνωμοδότησης της 
Επιτροπής όπου εκφράζεται ομόφωνα θετικά επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 169649/29-7-
2013). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου: «Κάθετος Άξονας 60 «∆ερβένι – 
Σέρρες – Προμαχώνας» της Εγνατίας Οδού, τμήμα 60.2.1 Ριζιανά – Λευκώνας» και βαρύνει τον φορέα 
του έργου.  

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Πρόκειται για το υφιστάμενο οδικό τμήμα Ριζιανά – Λευκώνας (1ο Υποτμήμα), του Καθέτου Άξονα 
60 «∆ερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» της Εγνατίας Οδού, μήκους περίπου 6,90μ. και διατομής 
συνολικού πλάτους 18μ. (διπλός αυτοκινητόδρομος με μεταλλικό στηθαίο). Η οδός διέρχεται από 
την ∆.Ε. Κρουσσών  της Π.Ε. Κιλκίς και την ∆.Ε. Στρυμονικού της Π.Ε. Σερρών.  

Φορέας του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
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β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις 

 
Ατμόσφαιρα 
Οι  οριακές τιμές εκπομπής ρύπων που σχετίζονται με τα οδικά έργα και τα κρίσιμα επίπεδα 
ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες αποφάσεις: 
- ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ. 
- ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές − στόχοι και 
όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου 
και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 
 
Ύδατα – Έδαφος 
Για τη προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως επίσης και του 
εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. 
λιπαντικά) που προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης του έργου και στη λειτουργία του 
εργοταξιακού χώρου για το σκοπό αυτό με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει,  ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
- Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στο Π∆ 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64Α) περί διαχείρισης των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων.  
- Η διάθεση επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
72751/3054/22.10.85 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και 
πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των 
Συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976» (ΦΕΚ 665Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) Υγειονομική 
∆ιάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. 
αρ. Γ1/17831/7.12.1971 (Β΄ 986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β΄ 801) και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 
(Β΄ 2089)., την υπ. αρ. Τ.Υ. 3019/2.9.1987 Νομαρχιακή Απόφαση ως προς τους αποδέκτες υγρών 
αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν 
επιβληθεί στην περιοχή του έργου 

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 

Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου από οδικά έργα αναφέρονται στις ακόλουθες 
αποφάσεις: 
- Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια οδικού θορύβου (κατά τη λειτουργία), καθορίζονται στα Αρθ. 4 
και 6 της Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367Β/2012) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων 
ορίων θορύβου…..». 
- Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τυχόν εργοταξιακό εξοπλισμό κατά τη φάση συντήρησης  του 
έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να 
ληφθούν 

 
1. Ο φορέας του έργου, ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την 
παρούσα απόφαση (Α.Ε.Π.Ο). 

 
2. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
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περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (Α.Ε.Π.Ο) σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. 48963/2013 (Β’ 2703). 

 
3. Ο φορέας που έργου είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των απαιτούμενων δαπανών για τα: 

- έργα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. έργα φύτευσης, εκπόνηση φυτοτεχνικής 
μελέτης). 

- έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης προβλημάτων (π.χ καταπτώσεις, τεχνικές 
αστοχίες). 

 
5. Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα, δραστηριότητες, εγκαταστάσεις που αφορούν την 

λειτουργία και συντήρηση του οδικού έργου (όπως καθορίζονται στη παράγραφο 2 του 
άρθρου 7 του ν. 4014/2011) και η οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους προκύπτει σε στάδιο 
που έπεται της έκδοσης της παρούσας Α.Ε.Π.Ο, αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η 
περιβαλλοντική αδειοδότησή τους εκδίδεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σε 
εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 6 και 7 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), αναλόγως την 
εκάστοτε περίπτωση του έργου, της δραστηριότητας ή εγκατάστασης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χώροι εργοταξίων που τυχόν απαιτηθούν κατά την λειτουργία της 
οδού όπως για την υλοποίηση έργων συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, εγκρίνονται με 
την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 
4014/2011 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στην παράγραφο δ7 της 
παρούσας.  
 

6. Ο φορέας λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου είναι υπεύθυνος για την άμεση αποκατάσταση 
του υφιστάμενου ανενεργού δανειοθαλάμου περί την Χ.Θ. 5+300 του οδικού τμήματος, 
κατόπιν υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από 
τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του 
αρμόδιου ∆ασάρχη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξορυκτικές εργασίες. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 
4014/2011. 

 
7. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση εργοταξίου για εργασίες συντήρησης του 

αυτοκινητοδρόμου, να τηρηθούν τα εξής: 

(i) η επιλογή της θέσης να είναι σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές (κατ’ ελάχιστο 200m. 
από σπίτια που βρίσκονται εντός οικισμών ή εντός σχεδίου), υδατορεύματα  (κατ’ ελάχιστο 
100m. από την διακριτή-εμφανή κοίτη ροής) και υδρευτικές γεωτρήσεις, 

(ii) κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. 
τοποθέτηση περιμετρικών προστατευτικών πετασμάτων για τον θόρυβο), ώστε να 
τηρούνται τα θεσμοθετημένα όρια για τον θόρυβο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο γ) της παρούσας, 

(iii) κάθε είδους εγκατάσταση του εργοταξίου (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να 
απομακρυνθεί μετά το πέρας της εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί (επαναφορά 
στην αρχική κατάσταση) ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύμφωνα με τους  
όρους  της  παρούσης, 

(iv) εφόσον το εργοτάξιο επιλεγεί να εγκατασταθεί εντός δασικής έκτασης, αυτό θα γίνει με 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από την ∆ασική 
Νομοθεσία, 

(v) για τον περιορισμό της σκόνης στα εργοτάξια επιβάλλεται: 
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- Ύγρανση των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών ειδικά σε περιόδους με 
ισχυρούς ανέμους. 

- Ύγρανση ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών. 

- Εναπόθεση των υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή 
δημιουργίας τεράστιων όγκων.  

8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως επίσης και του εδάφους, 
από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. 
λιπαντικά) κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου. Για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων σε αυτά τα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου να τηρούνται τα 
αναφερόμενα στη παράγραφο β) της παρούσας (ενότητα Ύδατα – Έδαφος).  

9. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδατικών συστημάτων της περιοχής 
(π.χ. ποτάμια, ρέματα, μισγάγγειες), με τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση των οχετών κατά 
μήκος της οδού, πριν από την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων. 

10. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη των καθιζήσεων και γενικά την 
ευστάθεια των γεωλογικών σχηματισμών που έχουν θιγεί κατά την φάση κατασκευής του 
έργου και ιδιαίτερα στις θέσεις των υψηλών ορυγμάτων, προκειμένου να λαμβάνονται 
εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης των προβλημάτων που πιθανόν να ανακύψουν 
μελλοντικά.  

11. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου να πραγματοποιούνται τακτικοί 
έλεγχοι και καθαρισμοί των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας της οδού από 
βραχοπτώσεις και να απομακρύνεται εγκαίρως το εδαφικό υλικό από μικροκαταπτώσεις για 
την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. 

12. Ο φορέας λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τον οικείο 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την τακτική συλλογή, απομάκρυνση και κατάλληλη 
διάθεση των απορριμμάτων που προέρχονται από τους χρήστες της οδού, προκειμένου 
αφενός να αποφευχθούν φαινόμενα πυρκαγιάς, και αφετέρου να διατηρείται η αισθητική του 
τοπίου της περιοχής. 

13. Να λαμβάνεται μέριμνα από τον φορέα λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου για την προστασία 
του περιβάλλοντος στην ζώνη επιρροής του αυτοκινητόδρομου, κυρίως σε ότι αφορά στην 
πρόληψη πυρκαγιών. 

14. Να ληφθεί μέριμνα από τον φορέα λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου σε ότι αφορά την 
διαπερατότητα των οχετών που χρησιμοποιούνται ως διαβάσεις πανίδας, διενεργώντας 
συστηματικούς ελέγχους και καθαρισμούς αυτών από τυχόν σκουπίδια και λοιπά φερτά υλικά. 

15. Εφόσον τοποθετηθεί φωτισμός του αυτοκινητόδρομου, να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά 
σώματα χαμηλής πιέσεως νατρίου τα οποία δεν ενοχλούν την νυχτερινή όραση των νυχτόβιων 
ζώων. 

16. Να τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση για την διέλευση μεγάλων άγριων ζώων. 

17.  Απαγορεύεται η ρίψη και απόθεση - έστω και προσωρινά  - μπαζών και άλλων αδρανών  
υλικών επί της κοίτης των υδατορευμάτων και δασικών εκτάσεων. 

18. Για την αισθητική προσαρμογή του οδικού έργου στο περιβάλλον και τον περιορισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό ανάγλυφο και στο τοπίο, να εφαρμοσθούν τουλάχιστον τα 
εξής: 
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(i) Τα πρανή των ορυγμάτων να επικαλυφθούν με ικανό πάχος φυτικής γης, ώστε να βοηθηθεί 
η φυσική αναβλάστηση. Επίσης να γίνει φύτευση όλων των ελεύθερων επιφανειών/χώρων  
που επιδέχονται βλάστηση κατά μήκος της οδού. 

(ii) Οι φυτεύσεις να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις βιοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής διέλευσης του έργου.  

(iii) Οι εργασίες φύτευσης που θα προταθούν θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
επανεγκατάσταση αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής και στην ενίσχυση της φυσικής 
αναγέννησης της βλάστησης. 

19. Το εργοτάξιο και κάθε είδους εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, εξοπλισμός  κλπ.) 
εντός αυτού θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά το πέρας της εργολαβίας και ο χώρος να 
αποκατασταθεί (επαναφορά στην αρχική κατάσταση) ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, σύμφωνα με τους  όρους  της  παρούσας. 

 
20. Να εφαρμοσθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη 

λειτουργία που προτείνονται στη ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης. 

 
21. Να εφαρμοστεί από τον φορέα του έργου το πρόγραμμα παρακολούθησης  που προτείνεται 

στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα (παράγραφος 8.3). 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες 

 Το έργο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών. 

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 

∆εν απαιτούνται ειδικά μέτρα και έργα, πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο  δ) της 
παρούσας απόφασης. 

στ)  Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων – Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της 

 
i. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή 

της και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια, προκειμένου να τηρηθούν 
οι διαδικασίες ανανέωσης/τροποποίησης της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.   

 
ii. 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. 

 
iii. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την 

έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος 
φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο (2) μήνες 
πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΚΑ με α.π. οικ. 
ΕΥΠΕ/203188/20-11-2012 με θέμα «∆ιευκρινήσεις σχετικά με την ανανέωση (παράταση 
ισχύος) των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

 
iv. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του 6ου Κεφαλαίου του 

Ν. 998/1979  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
12 του ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 15277/2012 Υπουργικής Απόφασης. 

ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ0-ΧΦΗ



 8

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η 
τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.  
 
η) Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την Α.Ε.Π.Ο, επιβάλλονται 
πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της Α.Ε.Π.Ο, όπως προβλέπεται στην 
παρ 9 του Άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών 
αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 του Ν. 
4014/2011. 
 
θ) Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο καθώς και η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει, πρέπει να 
είναι διαθέσιμες στα γραφεία που διατηρεί ο φορέας του έργου και να επιδεικνύονται από τον 
υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ι)  Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της Α.Ε.Π.Ο επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως 
τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012. 
 
Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με πολεοδομικές και άλλες 
ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 
 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται με την 
ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Άρθ. 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012. 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

α)  ∆/νση Χωροταξίας/Τμήμα Γ΄ 
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

 
β) ΕΥΕΠ/Τομέας Βορ. Ελλάδος 

Ανδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά  
 
 γ) ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & Θήρας/Τμήμα Γ΄ 

Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα 
 

2.  Εγνατία Οδός  Α.Ε. 
Τομέας Εκτέλεσης Έργων  
∆ιεύθυνση Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος 
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 30, 57001 Θεσσαλονίκη  
(συν. 3 φάκελοι ΜΠΕ) 

 
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης  
 Μοναστηρίου12, 546 29 Θεσσαλονίκη 

4. Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και ∆ικτύων 
ΓΓ∆Ε/ ∆ΜΕΟ/δ 

      Λ. Αλεξάνδρας 19, 114 73 Αθήνα 
 

5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα 

6. ∆/νση ∆ασών Κιλκίς 
∆ασαρχείοΚιλκίς 
2/ης Ιουνίου 207, 61100 Κιλκίς  

7. ∆/νση ∆ασών Σερρών 
∆ασαρχείο Σερρών 
Τέρμα Ομόνοιας, 62125 Σέρρες 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1.  ΕΥΠΕ (συν. 1 φ. ΜΠΕ) 
2.  Χρον. Αρχείο 
3.  Τμήμα Α’  
4.  Μ. Γεωργακοπούλου 
 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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