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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 21417/20-12-1995 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε τις ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 και οικ.100078/5-1-2013 και αφορά στην έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τµήµατος 

«Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Κ1-Κ4» της Εγνατίας Οδού, που 

ανήκει γεωγραφικά  στα όρια των ∆ήµων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού – Ευόσµου, µε 

φορέα υλοποίησης  την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. 

 

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). 

3. Την Υ.Α. 1958/13.1.2012 «για την κατάταξη των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 4 του 

ν. 4014/21.9.2011» (Β 21).  

4. Το Ν. 4042/13-2-2012 «Ποινική προστασία του 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» (Α’ 24). 

5. 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. 
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6. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

7. Το π.δ. 119/2013 (Α’ 153/25-6-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Το π.δ. 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». 

9. Το Π∆ 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆ 

269/7.8.2001 (Α΄ 192) και 35/20.3.2009 (Α΄ 51). 

10. Την µε α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισµό 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). 

11. Την Υ.Α. µε αριθ. οικ.167563/ΕΥΠΕ «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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 

ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις 

διαδικασίες αυτές θέµατος». 

12. Την Υ.Α. µε αριθ. οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της 

υπ’ αριθµ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 

(Α΄ 209)». 

13. Την µε α.π. οικ.4834/25.1.2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΕΚΑ, στην οποία 

αποσαφηνίζονται θέµατα διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από 

δηµόσια έργα και παρέχονται διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (Α∆Α: ΒΕΙΨ0-Ξ90) 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 21398/2.5.2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία 

ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του 

Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)». 

15. Την ΚΥΑ 21417/20-12-1995 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων µε τον φάκελο της ΜΠΕ που 

την συνοδεύει, για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία της εξωτερικής περιφερειακής οδού 

Θεσσαλονίκης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 και 

οικ.100078/5-1-2013 (παράταση ισχύος). 

16. Την ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 µε θέµα «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το έργο της «Εξωτερικής περιφερειακής οδού 

Θεσσαλονίκης». 

17. Την ΚΥΑ οικ. 100078/5-1-2006 µε θέµα «Παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθµ. 

21417/20.12.1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εξωτερική 
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Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, της Εγνατίας Οδού (τµήµατα 8.1-8.2)», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 130576/28.01.2003 ΚΥΑ». 

18. Το µε α.π. Α358518/31-7-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκε 

στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ένας φάκελος τροποποίησης του έργου του θέµατος που αφορά στην 

εγκατάσταση του Σταθµού ∆ιοδίων ∆υτικής Θεσσαλονίκης (α.π. ΕΥΠΕ/169736/1-8-2013). 

19.  Το µε α.π. Α359428/26-8-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκαν 

στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα έντυπα “Υ” και “Τ” σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ (Β’ 

644) για το έργο του θέµατος (ΕΥΠΕ/170136/30-8-2013).   

20. Το µε α.π. 170792/1.10.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον 

αντίγραφα του φακέλου του έργου µε συµπληρωµατικά στοιχεία. 

21. Το µε α.π. Α363526/22-11-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκε 

στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ συµπληρωµατικοί φάκελοι του έργου (α.π. ΕΥΠΕ /172010/25-11-2013). 

22. Το µε α.π. οικ.172254/4-12-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάσθηκε ο 

φάκελος του έργου στο αρµόδιο Περιφερειακό Συµβούλιο για την δηµοσιοποίησή του µόνο 

για ενηµέρωση του κοινού, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4014/2011 ( 209 Β’) όπως 

ισχύει. 

23. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση του σχεδιασµού του έργου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ που υποβλήθηκε συµπληρωµένο µε το υπ’ αριθµ. 

Α363526/22-11-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., δεν επέρχονται ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις προς το δυσµενέστερο των περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου 

όπως αυτές εκτιµήθηκαν στην ΜΠΕ και αντιµετωπίζονται µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

που τέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 21417/20-12-1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 

οδικού τµήµατος «Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Κ2-Κ4» της Εγνατίας Οδού. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 21417/20-12-1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 

οδικού τµήµατος «Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Κ2-Κ4» της Εγνατίας Οδού, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 και οικ.100078/5-1-2013 και ισχύει, 

ως εξής:  

Α) Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου (α), το εξής κείµενο: 

«Προβλέπεται νέος Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων ∆υτικής Θεσσαλονίκης µεταξύ των κόµβων Α/Κ 

∆ιαβατών (Κ2) και Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4), περί την Χ.Θ. 9+700 του αυτοκινητόδροµου, όπως 

φαίνεται στο Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης, που περιλαµβάνεται στον φάκελο τροποποίησης που 

συνοδεύει το µε α.π. Α358518/31-7-2013 έγγραφο της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”.» 

Β) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (β) και (γ) ως εξής:  

« β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις  

ισχύουσες διατάξεις 

Οι  οριακές τιµές εκποµπής ρύπων που σχετίζονται µε τα οδικά έργα και τα κρίσιµα επίπεδα 

ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες αποφάσεις: 
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- 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. 

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 κατασκευής και συντήρησης του 

έργου 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 διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’ 791) και 8668/2007 (Β’ 287) Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν. 

- 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) 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 

- 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 τον εργοταξιακό εξοπλισµό κατά τη φάση κατασκευής 

και 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», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ µε α.η.π. 9272/471/2.3.2007 (Β’ 

286).» 

 

Γ) Αντικαθίστανται οι όροι 16, 27 και 28 και προστίθεται οι όροι 29 έως 35 στο τέλος της 

παραγράφου (δ) ως εξής:  

 

« 16. Απαγορεύεται η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων σε χείµαρρους, ρέµατα κλπ. 

Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψή τους επί εδάφους. Τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά και 

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ0-ΠΛΠ



 5 

ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία και θα προωθούνται για ανακύκλωση 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

27. Ισχύουν οι όροι, τα µέτρα και οι περιορισµοί που περιγράφονται στις σχετικές 

θεωρηµένες ΜΠΕ και τους φάκελους τροποποίησης που τις συνοδεύουν, εφόσον δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα.  

28. Η διάθεση των λυµάτων του προσωπικού να γίνεται σε στεγανούς βόθρους. 

Εναλλακτικά να εξεταστεί η εγκατάσταση συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας των 

παραγόµενων στα διόδια λυµάτων,  εφόσον το φορτίο τους είναι τέτοιο που να 

εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία του.  

29. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες υλοποίησης του έργου (π,χ. 

χαρτοκιβώτια, υλικά συσκευασίας κλπ) θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να 

διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα λοιπά στερεά 

απόβλητα αστικού τύπου θα συγκεντρώνονται σε κάδους προκειµένου να µεταφερθούν 

σε χώρους διάθεσης του οικείου ∆ήµου. 

30. Με ευθύνη του αναδόχου και του φορέα του έργου να τηρηθεί ειδική και αυστηρά 

ελεγχόµενη διαδικασία αποµάκρυνσης των χωµάτινων υλικών, µπαζών, υλικών 

ορυγµάτων, θραυστών υλών σκυροδέτησης και παραπροϊόντων σκυροδέµατος. Εφόσον 

υπάρξει έγκριση εναλλακτικού συστήµατος για την διαχείριση  των ΑΕΚΚ (Απόβλητα 

από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) στην ευρύτερη περιοχή, αυτή θα πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103  (ΦΕΚ 

1312 Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

31. Ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση 

της καθαριότητας των χώρων στο εύρος κατάληψης του έργου εφαρµόζοντας 

πρόγραµµα: 

� τακτικής αποµάκρυνσης των απορριµµάτων, 

� καθαρισµού των τάφρων  συλλογής των όµβριων υδάτων,  

� καθαρισµού των υδραυλικών οχετών και κάτω διαβάσεων πεζών, 

� αποµάκρυνσης της ξηρής βλάστησης. 

32. Ο φορέας του έργου οφείλει να διασφαλίσει ότι θα υλοποιηθούν οι επιβαλλόµενοι όροι 

της ΑΕΠΟ που αφορούν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος µετά την ολοκλήρωση 

των πάσης φύσεως κατασκευαστικών ή προπαρασκευαστικών έργων (π.χ. αποµάκρυνση 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση ανάγλυφου, φυτεύσεις κλπ.), καθώς και για 

την συντήρηση των έργων αποκατάστασης.  

33. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να καταρτίσει πρόγραµµα που να προβλέπει την 

διαχείριση και αντιµετώπιση συµβάντων πυρκαγιάς πρασίνου καθώς και 

περιβαλλοντικού ατυχήµατος (π.χ. διαρροής ρυπογόνων ουσιών ή εύφλεκτων υγρών).  

34. Με την επιφύλαξη εφαρµογής του Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την 

πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον  - Εναρµόνιση µε την 

οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ0-ΠΛΠ



 6 

Απριλίου 2004, όπως ισχύει» στην περίπτωση συµβάντος ή ατυχήµατος που επηρεάζει 

σηµαντικά το περιβάλλον, τηρούνται τα ακόλουθα: 

 α) Ο φορέας του έργου ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια για την περιβαλλοντική άδεια 

αρχή. 

 β) Ο φορέας του έργου λαµβάνει άµεσα τα µέτρα για τον περιορισµό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή επέκτασης του συµβάντος ή ατυχήµατος 

καθώς και εµφάνισης άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων. 

 γ)  Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή απαιτεί από τον φορέα του έργου να λάβει όλα τα 

απαραίτητα συµπληρωµατικά µέτρα τα οποία αυτή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισµό 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων. 

35. Το κόστος των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους 

περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή 

της δραστηριότητας.»   

 

∆) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι στ, ζ, η και θ ως εξής: 

«  στ)  Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων – Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της: 

Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν έως της 31-12-2015, µε την 

προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. 

ζ)  Η ανανέωση / τροποποίηση της παρούσας, ακολουθεί τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4014/2011. Συγκεκριµένα :   

� Ο φορέας του έργου οφείλει εγκαίρως πριν από την λήξη της ΑΕΠΟ, να επανέλθει µε 

νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

� Η παρούσα ΑΕΠΟ 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. 

� Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό 

περιγράφεται στις σχετικές θεωρηµένες ΜΠΕ και τους φάκελους τροποποίησης που 

τις συνοδεύουν και υλοποιείται µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας ΑΕΠΟ  

απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011. 

� 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 παρούσα 

ΑΕΠΟ   µε τις τροποποιήσεις της καθώς και τις σχετικές θεωρηµένες ΜΠΕ ή φάκελοι 

δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή 

τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 
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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. 

η)     Η παρούσα καθώς και οι σχετικές θεωρηµένες ΜΠΕ και οι φάκελοι τροποποίησης που 

τις συνοδεύουν, πρέπει να είναι διαθέσιµες στο χώρο του εξεταζόµενου έργου και να 

επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:  

 • να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα 

καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή 

του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ µε τις τροποποιήσεις της. Τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου. 

 • να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο 

 • να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες 

 • να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των 

αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

θ) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας 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 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 άρθρο 19α του ν.4014/2011 (Α΄209) καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 

(Β’ 1470).  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

∆ρ. Ε. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

 Περιφερειακό Συµβούλιο  

Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54655 

 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα 
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3. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

 ∆/νση Μελετών, Τµήµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Πρασίνου  

     6
ο
  χλµ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης  

     ΤΚ 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 30    

     (συν. 2 φάκελοι τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Α΄ 

4. Μ. Γεωργακοπούλου 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας 

 Τηλέφωνο: 210.6417959 

Fax: 210.6430637 

  

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 

 

Α.Π.  οικ. 15741 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

60 χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη 

(συν. 1 ΦΤ + 1 ΦΑ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Θέμα : Τροποποίηση και Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος 

Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης» (όπως παρατάθηκε 

και ισχύει) ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά (περί τη Χ.Θ. 10+200) και το Σταθμό 

Διοδίων Ανάληψης (περί τη Χ.Θ. 4+500)  του προαναφερόμενου οδικού τμήματος  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.1650/86 (Α΄ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

2. Το Ν.4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

3. Το Ν.3937/2011 (Α΄60) «Διαχείριση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

 

4. Το N. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

5. Το άρθρο 9, παραγ. 3β του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό 

Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

 

6. To Π.Δ.100/2014 (Α΄167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής» . 

 

7. Το Π.Δ. 70/22.9.2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

 

8. Την Y.A. Η.Π. 1958/2012 (Β΄21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄209/2011)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

9. Την Υ.Α 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β΄ 964) «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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των 

ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

 

10. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 

της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

 

11. Την Υ.Α. 33318/3028/1998 (Β΄1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

 

12. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (Β΄1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 

της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ‘’Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών’’, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

2αςΑπριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

13. Την ΚΥΑ 6919/2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων, χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού 

συστήματος των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών και καθορισμός  ζωνών 

προστασίας και χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

14. Την υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: 

τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης», όπως αυτή 

παρατάθηκε με την υπ. αρ. 101249/10.2.2006 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ – Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων μέχρι την 31-12-2014. 

 

15. Το με α.π. οικ. 195840/31.1.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ ως προς την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του προσωρινού Σταθμού Διοδίων Ανάληψης (Σ.Δ.8). 

 

16. Το με α.π. Α37800/30.10.2014 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκε στην 

ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ εμπρόθεσμα ο Φάκελος Ανανέωσης για την παράταση της χρονικής διάρκειας 

ισχύος της εν θέματι ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  - εφεξής καλούμενος με το 

διακριτικό τίτλο Φ.Α. προς χάριν συντομίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/175906/3.11.2014). 

 

17. Το με α.π. Α382923/15.1.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκε  στην 

ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικό τεύχος φακέλου τροποποίησης για τον μετωπικό σταθμό 

διοδίων Ανάληψης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/145391/20.1.2015). 

 

18. Το με α.π. Α383307/23.1.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκε στην 

ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ ο Φάκελος Τροποποίησης της εν θέματι Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
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ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά - εφεξής καλούμενος με το διακριτικό τίτλο ΦΤ_Λαγκαδά 

προς χάριν συντομίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/145626/26.1.2015). 

 

19. Το με α.π. 7459/19.6.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ 

του ΥΠΕΚΑ επιπλέον αντίτυπα του ΦΤ_Λαγκαδά (α.π. ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/150023/23.6.2015). 

 

20. Το με α.π. οικ. 150556/14.7.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε από 

ένα αντίγραφο του ΦΤ_Λαγκαδά, του συμπληρωματικού τεύχους φακέλου τροποποίησης και του 

Φ.Α. προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημοσιοποίηση τους χωρίς 

την απαίτηση της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς και στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνών  

Κορώνειας – Βόλβης και στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ως 

προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά. 

 

21. Το με α.π. 1662/2.10.2015 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, με το 

οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα στη ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ, το από 30.9.2015 Απόσπασμα Πρακτικού 

της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης με την υπ. αρ. 

272/2015 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία γνωμοδοτεί θετικά (κατά πλειοψηφία) επί του 

περιεχομένου του Φακέλου Τροποποίησης της εν θέματι Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά, με τους αντίστοιχους όρους για την κάλυψη των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (α.π. 

ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/152539/7.10.2015). 

 

22. Το από 2.12.2015 Πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβούλιου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) που περιλαμβάνει την 125η Πράξη του, με την οποία αποφασίζει 

ομόφωνα να παράσχει την σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της εν θέματι Κ.Υ.Α. 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά (ΔΙΠΑ/10164/17.2.2016). 

 

23. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία των Φακέλων Ανανέωσης και Τροποποίησης που εξετάστηκαν, 

τεκμηριώνεται ότι:  

- δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές των δεδομένων βάση των οποίων εκδόθηκε η 

αναφερόμενη στο θέμα Κ.Υ.Α  

- έχουν τηρηθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της αναφερόμενης στο θέμα Κ.Υ.Α Α.Ε.Π.Ο. κατά την 

κατασκευή του οδικού έργου  

- δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και δεν έχουν  

παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την 

Α.Ε.Π.Ο. από την λειτουργία του οδικού έργου 

και ως εκ τούτου δύναται δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Την τροποποίηση της υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: 

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης» (όπως 

αυτή έχει παραταθεί και ισχύει) ως εξής:  

1. Αντικαθίσταται το κείμενο της παραγράφου (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» ως εξής: 

«  Πρόκειται για έργο οδοποιίας (Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών: Έργα Οδοποιίας - 

Υποκατηγορία Α1 - α/α 1: Αυτοκινητόδρομος της Υ.Α. 1958/2012) που αφορά στην κατασκευή και 

λειτουργία του αυτοκινητόδρομου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα, 

συνολικού μήκους 32,5 χλμ. περίπου, με τα αντίστοιχα τεχνικά (ανισόπεδους κόμβους, γέφυρες, οχετούς, 
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παράπλευρο οδικό δίκτυο), σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΕ (κείμενο – 

σχέδια) και στο ΦΤ_Λαγκαδά που συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται 

με την απόφαση αυτή. 

 

Για τον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο  προσωρινό εν λειτουργία  μετωπικό σταθμό διοδίων Ανάληψης (Σ.Δ.8) 

περί τη Χ.Θ. 4+500 του οδικού τμήματος κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα (βλ.  Σχετ. 15  του σκεπτικού της 

παρούσας) επιτρέπεται η χρήση του να λάβει μόνιμο χαρακτήρα λόγω εξυπηρέτησης των  αναγκών 

λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με το συμπληρωματικό τεύχος του 

φακέλου τροποποίησης που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. Α382923/15.1.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Α.Ε. (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/145391/20.1.2015) που συνοδεύουν την παρούσα.    » 

 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» ως εξής: 

«   β1) Οι οριακές τιμές 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. 

  

β2) Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν: 

- η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) Υγειονομική Διάταξη 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 Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β΄ 2089). 

- ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.  

 

β3) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στο ΠΔ 82/25.02.2004 (Α΄64), ενώ η διάθεση τοξικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 72751/3054/22.10.85 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα…….» (Β΄665), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.   » 

 

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος (γ) «Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις»  ως εξής: 

« γ1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην ΚΥΑ 211773/2012 

(Β΄1367) - Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου. 

 

γ2) Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό κατά τη φάση κατασκευής του έργου, 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 - Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό.    » 

 

4. Αντικαθίσταται ο Περιβαλλοντικός Όρος με α.α. 31 στην παράγραφο δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα 

αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 

κατασκευαστούν ή να ληφθούν»  ως εξής: 

«   31. Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ και στο ΦΤ_Λαγκαδά που 

συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.    » 

 

5. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου ε1) «Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του –

Ειδικά προστατευόμενες ζώνες» νέο εδάφιο ως εξής: 
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«  Η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – ευρύτερη περιοχή» με κωδ. GR 1220001 

και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας» με κωδ. GR 1220009 

που περιλαμβάνονται στον κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της 

οδηγίας 92/43/ΕΚ.    » 

 

6. Προστίθενται στο τέλος της παραγράφου ε2) «Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω 

στοιχείων» νέα εδάφια ως εξής: 

«   Ειδικότερα, για την προστασία του είδους Spermophilus citellus (λαγόγυρου) και τη  διατήρηση του 

ενδιαιτήματος του στην περιοχή των Λουτρών Λαγκαδά, κατά την υλοποίηση των εργασιών του Α/Κ 

Λουτρών Λαγκαδά να εφαρμοστούν τα εξής: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών: 

i) να ενημερωθεί εγγράφως ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης προκειμένου να οριστεί 

αρμόδιος εκπρόσωπος του για την επόπτευση των εργασιών υλοποίησης του έργου. 

ii) να γίνει έρευνα πεδίου σε συνεργασία με το  Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 

προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία πληθυσμών του είδους Spermophilus citellus στη ζώνη 

κατάληψης των εργασιών οδοποιίας (σύμφωνα με την οριστική μελέτη). Εφόσον υπάρξουν ενδείξεις 

παρουσίας του είδους (π.χ. φωλιές, ίχνη, άτομα) να γίνει αποτύπωση των θέσεων εντοπισμού και να 

εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για την προστασία του είδους, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της 

μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών στην περιοχή του 

Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης» ως προς την προστασία. 

Το κόστος των ανωτέρω θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου το οποίο δεν θα  υπερβαίνει το 

1% του συνολικού κόστους κατασκευής. 

2. Κατά την οριστική μελέτη, ο σχεδιασμός του ισόπεδου κόμβου απόληξης της συνδετήριας οδού με τα 

Λουτρά, να μετατοπιστεί κατά 80μ. βορειότερα και συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού προς τα Λουτρά 

με υφιστάμενο χωματόδρομο. 

3. Να τηρηθεί το προβλεπόμενο εύρος των 10-12 μέτρων πλάτους της οδού σύνδεσης. 

4. Κατά τις εργασίες κατασκευής: 

i) Το εργοτάξιο να εγκατασταθεί εντός του χώρου ανάπτυξης του ανισόπεδου κόμβου και έπειτα από την 

υποβολή ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση εργοταξίου στις περιοχές ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωσης 

του είδους στην περιοχή). 

ii) Να γίνεται χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου για τη κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων και να 

αποφευχθεί η διέλευση των βαρέων οχημάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το χάρτη 

εξάπλωσης του είδους στην περιοχή). 

iii) Οι εργασίες εκσκαφής να παραμείνουν μέχρι βάθους 40 εκατοστών σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

εκπρόσωπου του Φορέα Διαχείρισης και ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις τυχόν θέσεις που υποδειχθούν 

από την εργασία πεδίου. 

iv) Απαγορεύεται η απόθεση (προσωρινή, μόνιμη) υλικών εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου. 

v) Απαγορεύεται η διάνοιξη οποιασδήποτε οδού πέραν των προβλεπόμενων στο ΦΤ_Λαγκαδά. 

vi) Απαγορεύεται γενικώς η εκτέλεση εργασιών κατά την ενεργή περίοδο του λαγόγυρου από Μάρτιο εως 

Σεπτέμβριο που υπάρχει η διασπορά των νεαρών ατόμων, εκτός εάν επιτραπεί κατ’ εξαίρεση από το Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης για συγκεκριμένες εργασίες που δεν αναμένεται να προκαλέσουν 

όχληση στο προστατευόμενο είδος.  » 

 

Β. Την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην 

περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης» (όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ. αρ. 101249/10.2.2006 Κ.Υ.Α) για 
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δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και εφόσον δεν έχουν επέλθει μεταβολές 

των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: 

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης», όπως 

αυτή παρατάθηκε και ισχύει. 

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).  

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ (συν. 1 ΦΤ + 1 ΦΑ) 

2. Γραφ. Γεν. Δντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

3. Τμήμα Γ΄ 

4. Α. Πουρνάρας 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 

 

ΑΔΑ: 7ΘΩΞ4653Π8-ΥΝ0

















 













 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

     Αθήνα,    2  Μαρτίου 2015 

    Α.Π. οικ. 146616 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΔΙΠΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ   

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου 

Τηλέφωνο: 210  6417952 

Fax: 210  6430637 

  

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΚΑ  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.οικ.47728/30-8-1997 ΚΥΑ  έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων για την Εγνατία Οδό, τμήμα Νυμφόπετρα – Ρεντίνα που βρίσκεται στην 

περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 

οικ.101316/13-2-2006 ΚΥΑ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

ισχύει. 

2. Το Ν. 3010/2002 (Α’ 91/2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 

διατάξεις». 

3. Το Ν. 4258/2014 (Α’ 94/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα  - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

4. 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). 

5. To Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 

(ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979) και ιδιαίτερα το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/92 

(ΦΕΚ 70/Α/23-4-1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 

προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003) 

και ιδιαίτερα το άρθρο 2. 
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6. Το Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 

κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 

γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.» 

7. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

8. Την Υ.Α. 1958/13.1.2012 «για την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, 

παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011» (Β 21).  

9. Το Ν. 4042/13-2-2012 «Ποινική προστασία του 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» (Α’ 24). 

10. 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. 

11. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

12. Το π.δ. 119/2013 (Α’ 153/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Το π.δ. 118/2013 (Α’ 152/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012  (Α’ 141) ι Ίδρυση 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού  και ….αντιστοίχως». 

14. Το ΠΔ 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τα 

ΠΔ 269/7.8.2001 (Α΄ 192) και 35/20.3.2009 (Α΄ 51). 

15. Το ΠΔ 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής» (Α’ 167/28-8-2014) με έναρξη ισχύος την 28η Οκτωβρίου 2014. 

16. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό 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). 

17. Την Υ.Α. με αριθ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013 (964 B’)  «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, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, 

καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

18. Την Υ.Α. με αριθ. οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου 

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες 

κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του 

Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 

19. Την με α.π. οικ.4834/25.1.2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, στην οποία 

αποσαφηνίζονται θέματα διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται 

από δημόσια έργα και παρέχονται διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90). 

20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 21398/2.5.2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία 

ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 

19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)». 

21. Την υπ’ αριθμ. 47728/30-8-1997 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την 

Εγνατία Οδό, τμήμα Νυμφόπετρα – Ρεντίνα που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. 

Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την υπ’ αριθμ. οικ. 101316/13-2-2006 

ΚΥΑ. 

22. Το με α.π. Α 366097/23-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών, Τμήμα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης και Πρασίνου, της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε στην 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 47728/30-8-1997 ΚΥΑ ΑΕΠΟ του 

έργου του θέματος ο οποίος στο εξής θα αναγράφεται ΦΤ  χάριν συντομίας και αφορά σε 

έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του αυτοκινητοδρόμου (α.π. ΕΥΠΕ 170426/27-1-

2014). 

23. Το με α.π. οικ.169091/28-6-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, με το οποίο ζητήθηκαν 

συμπληρωματικά στοιχεία και επιπλέον αντίγραφα του ΦΤ της ΑΕΠΟ που αφορά στο 

έργο του θέματος. 

24.  Το με α.π. Α 358093/22-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με 

το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συμπληρωματικά στοιχεία του ΦΤ του 

έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ 169589/25-07-2013). 

25. Το με α.π. Α 368678/24-3-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με 

το οποίο υποβλήθηκαν επιπλέον αντίγραφα του ΦΤ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ 

171709/26-3-2014). 

26. Το με α.π. 376261/5-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το 

οποίο υποβλήθηκαν εκ νέου στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ οι οριζοντιογραφίες D12 και D21 στις 

οποίες εκ παραδρομής δεν αποτυπώνονται τα προτεινόμενα έργα (α.π. ΕΥΠΕ 174864/16-

9-2014). 

27. Το με α.π. οικ.172416/2-5-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε ο 

φάκελος τροποποίησης (ΦΤ) του έργου στους εξής συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες: 

- το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 

- το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

- τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θύρας του ΥΠΕΚΑ 

- τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ 

- τη Δ.νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ 
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- τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΔΦΠ του ΥΠΕΚΑ 

- το Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 

- τη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 

- τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης  

- τις ΔΠΚΑ, ΔΒΜΑ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού 

- το Υπ. Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Γ2) 

με κοινοποίηση του διαβιβαστικού στους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης, στη Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων (ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ 

& 9Η ΕΒΑ). 

28. Το με α.π. οικ.174876/16-9-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκαν 

τα σχέδια οριζοντιογραφίας D12 και D21 του ΦΤ του έργου προς όλους τους 

συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες του 27 σχετικού της παρούσας, φια την 

αποκατάσταση της πληρότητας του φακέλου. 

29. Το με α.π. 6524/30-6-2014 έγγραφο της ΚΗ’ ΕΠΚΑ της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς  του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο δεν 

εκφράζεται καταρχήν αντίρρηση για το προτεινόμενο στον ΦΤ έργο, με την προϋπόθεση 

τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων (α.π. ΕΥΠΕ 174531/22-8-2014). 

30. Το με α.π. 1147/31-7-2014 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 

με το συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικού της από 28-7-14 συνεδρίασης στο οποίο 

περιλαμβάνεται η υπ’ αριθμ. 223/2014 Απόφαση του Δ.Σ. με την θετική γνωμοδότησή του  

για την τροποποίηση της ΚΥΑ ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΦΤ του έργου, με 

την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στις 

θέσεις των αντιπλημμυρικών έργων  (α.π. ΕΥΠΕ 174333/8-8-2014). 

31. Το με α.π. 120758/2939π.ε./12-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και 

Δασικού Περιβάλλοντος του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

32. Το με α.π. 25306/30-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ στο οποίο δεν 

εκφράζεται αντίρρηση για τα προτεινόμενα στον ΦΤ αντιπλημμυρικά έργα, εφόσον δεν 

έρχονται σε αντίθεση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής  του οικείου υδατικού 

διαμερίσματος (α.π. ΕΥΠΕ 173035/5-6-2014). 

33. Το με α.π. 40008/13-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στο οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την 

υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον ΦΤ του έργου,  χωρίς την απαίτηση πρόσθετων 

όρων και προϋποθέσεων (α.π. ΕΥΠΕ/173458/26-6-2014). 

34. Το με α.π. Φ.916.74/159/396215/Σ.1435/26-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής / 2ο 

του Γενικού Επιτελείου Στρατού με την θετική χωρίς όρους γνωμοδότησή της επί του 

περιεχομένου του ΦΤ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/173803/14-7-2014). 

35. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το 32 σχετικό της παρούσας, η κατασκευή των 

προτεινόμενων στο ΦΤ αντιπλημμυρικών έργων είναι συμβατή με τις προβλέψεις του 

Εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. 
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36. Το με α.π. 399568(458)/30-10-2014 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  (α.π. ΔΙΠΑ/175997/7-11-2014). 

37. Το έντυπο Δ10 τυποποιημένης γνωμοδότησης Μητροπολιτικής Πολιτικής σύμφωνα με το 

οποίο γνωμοδοτεί θετικά με όρους και προϋποθέσεις για την  υλοποίηση του έργου (α.π. 

ΔΙΠΑ/176011/10-11-2014). 

38. Το με α.π. Α379687/13-11-14 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με επεξηγηματικά και 

συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στις θέσεις επέμβασης Α1 και Α2 όπως 

περιγράφονται στον ΦΤ του έργου (α.π. ΔΙΠΑ/176236/17-11-2014). 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.οικ.47728/30-8-1997 ΚΥΑ  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 

την Εγνατία Οδό, τμήμα Νυμφόπετρα – Ρεντίνα που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. 

Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. οικ.101316/13-2-2006 ΚΥΑ. ως 

εξής:  

Α) Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) ως εξής: 

«Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός, Τμήμα 

Νυμφόπετρα – Ρεντίνα, στο Νομό Θεσσαλονίκης» όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ και στη 

συμπληρωματική ΜΠΕ που συνοδεύουν την παρούσα με τους όρους και περιορισμούς που 

τίθενται με την απόφαση αυτή.  

Συγκεκριμένα η χάραξη της οδού θα υλοποιηθεί όπως απεικονίζεται στον «Χάρτη Χρήσεων και 

Κάλυψης Γης – Γενική Οριζοντιογραφία» που συνοδεύει την συμπληρωματική ΜΠΕ του έργου 

(χάρτες ΜΠΕ-3, φύλλα 1/3, 2/3 & 3/3). 

Πέραν του άξονα της κύριας οδού θα κατασκευαστεί ο Α.Κ. Βαϊοχωρίου  και το παράπλευρο και 

εγκάρσιο οδικό δίκτυο  σύμφωνα με την συμπληρωματική ΜΠΕ (κείμενο και σχέδια) και το υπ’ 

αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/64178/4751/24.12.2001 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Υπ. Πολιτισμού. 

Επίσης, για την αντιπλημμυρική προστασία του αυτοκινητοδρόμου και της ευρύτερης περιοχής 

προβλέπονται τα εξής επιμέρους έργα: 

Α) Αντιπλημμυρικά έργα στην Εγνατία Οδό σε είκοσι θέσεις 

� Θέση Α1: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ. 2+279 

� Θέση Α2: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ. 5+042 

� Θέση Α3: Έργα περιοχής Μεγάλης Βόλβης (Χ.Θ. 7+460- Χ.Θ.8+638 Εγνατίας Οδού) 

� Θέση Α4: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.8+993 

� Θέση Α5: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.9+730 

� Θέση Α6: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.10+227 

� Θέση Α7: Κιβωτοειδείς οχετοί στις Χ.Θ.10+770 και 11+072 

� Θέση Α8: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.11+285 

� Θέση Α9: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.11+829 
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� Θέση Α10: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.12+456 

� Θέση Α11: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.13+963 

� Θέση Α12: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.14+289 

� Θέση Α13: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.14+900 

� Θέση Α14: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.15+495 

� Θέση Α15: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.16+092 

� Θέση Α16: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.18+694 

� Θέση Α17: Έργα μικρής Βόλβης (Χ.Θ. 19+300 – Χ.Θ. 20+452,67) 

� Θέση Α18: Έργα αποκατάστασης περί την Χ.Θ.19+400 

� Θέση Α19: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.19+590 

� Θέση Α20: Κιβωτοειδής οχετός στη Χ.Θ.20+089 

Β) Έργα Προστασίας – Αποκατάστασης της Επαρχιακής Οδού 15: Λαγκαδά – Ρεντίνας σε έξι (6) 

θέσεις (Β1: Χ.Θ.6+987, Β2: Χ.Θ.2+888, Β3: Χ.Θ.18+032 – 18+057, Β4: Χ.Θ.17+264, Β5: Χ.Θ.19+297- 

19+591 και Β6: Χ.Θ.18+694). 

Γ) Λοιπά Έργα Προστασίας – Αποκατάστασης σε είκοσι τέσσερις (24) θέσεις του 

αυτοκινητοδρόμου οι οποίες αφορούν σε: 

1. Καθαρισμό – Αποκατάσταση των κοιτών των ρεμάτων ανάντη και κατάντη των 

κιβωτοειδών οχετών.  

2. Αποκατάσταση των εργοταξιακών δρόμων που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του 

ύδατος προς τα κατάντη. 

3. Καθαρισμό των κιβωτοειδών οχετών από υλικά που μπορούν να ανασχέσουν την ροή 

των υδάτων π.χ. κλαδιά, κορμοί ξύλων, σκουπίδια κλπ. 

4. Αποκαταστάσεις διαβρωμένων πρανών ορυγμάτων – επιχωμάτων. 

Τα παραπάνω αντιπλημμυρικά έργα περιγράφονται στον φάκελο τροποποίησης (ΦΤ) και 

απεικονίζονται στους χάρτες του «Γενική Οριζοντιογραφία» και «Χάρτης Χρήσεων Γης» αυτού 

και συνοδεύουν την παρούσα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση 

αυτή. 

Β) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (β) και (γ) ως εξής:  

« β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις  

ισχύουσες διατάξεις 

Οι  οριακές τιμές 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, 
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του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 

-   η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη 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 Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β΄ 2089) καθώς και  

- ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου. 

Για την διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων ισχύει το ΠΔ 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64Α). 

Στις εργασίες που προβλέπονται για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, δεν 

περιλαμβάνεται διαχείριση αποβλήτων κατά την έννοια που προσδιορίζεται στις διατάξεις της 

νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Κατά συνέπεια  η 

παρούσα απόφαση δεν αποτελεί και άδεια διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 

12 του ν.4014/2011. 

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

-  Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια οδικού θορύβου (κατά τη λειτουργία), ορίζονται στην 

Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367Β/2012) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων 

θορύβου…..». 

-  Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατά τη φάση κατασκευής και 

συντήρησης του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.η.π. 9272/471/2.3.2007 (Β’ 286).» 

Γ) Αντικαθίσταται οι όροι 29 και 30 της παραγράφου (δ) και προστίθενται οι όροι 31, 32, 

33 και 34 ως εξής:  

« 29. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ και τη 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, δελτίο στο οποίο θα 

αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής: 

� Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί 

στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν 

χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και 

ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν. 

� Προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληροφορία ή 

πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 

� Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών μετρήσεων για την ποιότητα των υδάτων της 

λίμνης Βόλβης και την ηχορύπανση. 
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30. Ισχύουν οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που περιγράφονται στην ΜΠΕ, στην 

συμπληρωματική ΜΠΕ  και  στον  ΦΠ που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τα αναφερόμενα σε αυτήν. 

31.  Στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας να τηρηθούν οι εξής δεσμεύσεις:   

- να αποφευχθεί η αύξηση των κλίσεων στις κοίτες των ρεμάτων στις οποίες πρόκειται να γίνουν 

εργασίες, 

 - να αποφευχθεί όπου είναι δυνατό, η χρήση σκυροδέματος και να χρησιμοποιηθούν πιο ήπιες 

μορφές σταθεροποίησης, 

- να αποφευχθεί η αποψίλωση εκτάσεων και η εκχέρσωση δέντρων, 

- να μη γίνει ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών εκσκαφής, 

- να μη γίνει εκσκαφή – απόληψη υλικών (αδρανή κλπ) από μη αδειοδοτημένους για το σκοπό 

αυτό χώρους, 

- να μη γίνει οποιαδήποτε εργοταξιακή εγκατάσταση εντός της Ζώνης Α’ προστασίας του 

Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης 

- σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, αυτό να μην παραμένει ημιτελές αλλά κάθε 

τμήμα να λαμβάνει την τελική μορφή του, 

- να μην πραγματοποιηθούν εργασίες κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Μάρτιος – Ιούνιος) 

- πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερωθεί ο Φορέας Διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής προκειμένου να διενεργηθεί νέα επιτόπια αυτοψία για την ύπαρξη 

λαγουμιών ή άλλου είδους φωλιών σε πρανή ή σε δέντρα που πρόκειται να εκχερσωθούν με 

στόχο την λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων ανάλογα με την περίπτωση 

- στην περιοχή επέμβασης Β1 να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης των προτεινόμενων 

συρματοκιβωτίων με ουδούς σε όλο το μήκος μεταξύ Εγνατίας Οδού και Επ.Ο. Λαγκαδά- 

Ρεντίνα.  

32. Πριν την κατασκευή των έργων να έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός οριογραμμών των 

ρεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014. Ειδικότερα να δοθεί μέριμνα στην τήρηση 

του άρθρου 3, παρ. 2.2 του νόμου, καθώς τα προτεινόμενα έργα εμπίπτουν σε περιοχή Natura, 

με την επιφύλαξη της τήρησης της παρ. 4 του ιδίου άρθρου στην περίπτωση που εργασίες 

οριοθέτησης λάβουν χώρα εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 

33.  

33.1  Πριν της έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να τηρηθούν τα 

προβλεπόμενα από την Υ.Α. 15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 1077/Β’), σχετικά με το χαρακτηρισμό της 

έκτασης επέμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής. 

33.2 Να μη γίνει εναπόθεση πλεοναζόντων υλικών σε ρέματα και χείμαρρους για την 

εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της 

ζώνης κατάληψης του έργου καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές.   

ΑΔΑ: 6ΥΙ1465ΦΘΗ-ΨΛΚ



 9 

33.3 Από το φορέα του έργου θα λαμβάνεται μέριμνα για την αντιπυρική κυρίως προστασία 

της ευρύτερης περιοχής και μέτρα προστασίας των εργαζομένων ή των τυχών επισκεπτών του 

περιβάλλοντος για την αποφυγή ατυχημάτων.  

33.4 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. 

33.5 Οι υλοτομίες να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή και ασφαλή 

λειτουργία του έργου και τα προϊόντα υλοτομίας να διατεθούν από την τοπική δασική 

υπηρεσία, βάση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. 

 33.6 Εκτός των ορίων του υπό  μελέτη έργου, δε θα γίνει καμία εγκατάσταση, ούτε θα αποτεθεί 

ή απορριφθεί οποιοδήποτε υλικό. 

33.7 Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο 

Δασαρχείο Ειδική Δασοτεχνική προμελέτη όπως προβλέπεται από την με αριθμ. 15277/2012 

(ΦΕΚ 1077/Β’) Υ.Α. για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της 

αισθητικής του τοπίου από την κατασκευή του έργου. Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν 

να είναι αυτόχθονα και να μην είναι ξένα προ τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Οι 

εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί 

οι χωματουργικές  εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Οι φυτεύσεις να 

συντηρηθούν για τα 3 πρώτα χρόνια με ευθύνη της εταιρείας. 

33.8 Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις 

διατάξεις του άρθρ. 71 του Ν. 998/1979 και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της 

παρούσας απόφασης. 

33.9 Το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων επί 

της έκτασης για την οποία θα χορηγηθεί σε ενσωμάτωση επί της ΑΕΠΟ, από το αρμόδιο 

όργανο, η έγκριση επέμβασης για την κατασκευή του έργου. 

33.10 Με την ΑΕΠΟ που θα εκδοθεί δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της 

έκτασης. 

33.11 Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Απόφασης που θα εκδοθεί, που 

αφορούν εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ανατίθενται στα αρμόδια 

Δασαρχεία. 

34. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη 

και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον  - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» στην 

περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον, να τηρούνται τα 

ακόλουθα: 

- Ο φορέας του έργου ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για την περιβαλλοντική άδεια αρχή. 

-  Ο φορέας του έργου λαμβάνει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό των    

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή επέκτασης του συμβάντος ή ατυχήματος 

καθώς και εμφάνισης άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. 
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-  Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή απαιτεί από τον φορέα του έργου να λάβει όλα τα 

απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία αυτή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.» 

Δ) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι)  από τις παραγράφους (στ), (ζ) 

και (η) ως εξής: 

«  στ)  Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων – 

Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της: 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι τις 13/2/2016 εφόσον δεν 

επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, και η ανανέωση / 

τροποποίηση αυτής, ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 

4014/2011. Συγκεκριμένα :   

� Ο φορέας του έργου οφείλει εγκαίρως πριν από την λήξη της ΑΕΠΟ, να επανέλθει με 

νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

� Η παρούσα ΑΕΠΟ 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. 

� Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό 

περιγράφεται στις σχετικές θεωρημένες ΜΠΕ και τους φάκελους τροποποίησης που τις 

συνοδεύουν και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας ΑΕΠΟ  απαιτείται η 

τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011. 

� 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 παρούσα ΑΕΠΟ με τις 

τροποποιήσεις της καθώς και τις σχετικές θεωρημένες ΜΠΕ ή φάκελοι δικαιολογητικών που τις 

συνοδεύουν, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της 

ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 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. 

ζ)     Λοιπές διατάξεις 

� Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 

ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την 

υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του 

έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται 

νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία 

εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου. 
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� 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 καθώς και δεν θίγονται εμπράγματα 

δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης που καταλαμβάνεται από το έργο. 

� 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 (παράγραφοι 2 και 3) της υπ’ αριθμ. 15277/2012 

Υπουργικής Απόφασης. 

� Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας που αφορούν σε εφαρμογή 

της δασικής νομοθεσίας, ανατίθεται στο οικείο Δασαρχείο. 

(η)  Η παρούσα καθώς και οι σχετικές θεωρημένες ΜΠΕ και οι φάκελοι τροποποίησης που τις 

συνοδεύουν, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να 

επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:  

� να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα 

καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους 

περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ με τις τροποποιήσεις της. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο του έργου. 

� να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 

� να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

� να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας 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 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 άρθρο 19α του ν.4014/2011 (Α΄209) 

καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (Β’ 1470).  

Ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΚΑ 

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Εγνατία Οδός  Α.Ε. 

  Τομέας Εκτέλεσης Έργων  

  Διεύθυνση Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος 

  6ο  χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη  

      (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

 

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

  Περιφερειακό Συμβούλιο  

Μοναστηρίου 12, 546 29 Θεσσαλονίκη 

 

3. Δασαρχείο Λαγκαδά 

 

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

α)  Διεύθυνση Χωροταξίας 

     Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

 

β)   Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας 

            Χαλκοκονδύλη 31, 104 32 Αθήνα 

     

 γ)  Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

       

 δ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  

Μεσογείων & Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα 

 

ε) Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης  

 Λουτρών 14, 572 00 Λαγκαδάς 

 

    στ)  Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  

 Τομέας Βορείου Ελλάδας 

 Ανδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 

 

5. Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46,  551 34 Θεσσαλονίκη 

 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Πατησίων 207 &  Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα 

 

7. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

    Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα 

 

 β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων  

         Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα 

 

8. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  

     ΓΕΕΘΑ/Γ2 

     Χολαργός, Αθήνα 
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ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Γ΄ 

4. Μ. Γεωργακοπούλου 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ.: 11473 
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης 
Τηλέφωνο: 210.6417960 
Fax: 210.6430637 
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr  

  

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017 
Α.Π. οικ.759 
 

ΠΡΟΣ: Εγνατία Οδός Α.Ε. 
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60030 
(συν. ΦΑ-2016 & ΦΤΔΑ-2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα : Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Ρεντίνα – Στρυμόνας» της 
Εγνατίας Οδού και τροποποίησή τους σχετικά με τον σταθμό διοδίων Ασπροβάλτας 

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 π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής» (Α’ 167). 

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). 
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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 του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου 
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
δραστηριοτήτων …» (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. Την κ.υ.α. με 67239/19.11.1993, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα 

Ρεντίνα – Στρυμόνας της Εγνατίας Οδού, όπως παρατάθηκε με την με α.π.138878/22.12.2003 

απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις κ.υ.α. με 

α.π. 103464/22.6.2006 και οικ. 102265/18.3.2008, με χρονική διάρκεια των περιβαλλοντικών 

όρων της εν λόγω απόφασης έως τις 22.6.2016. 

9. Το με α.π. 31546/6.10.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην 

ΔΙΠΑ φάκελος ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ρεντίνα – Στρυμόνας του 

κεντρικού άξονα της Εγνατίας Οδού (α.π. ΔΙΠΑ 48106/7.10.2016). Ο εν λόγω φάκελος 

αναφέρεται εφεξής για συντομία ως ΦΑ-2016. 

10. Το με α.π. 32256/19.10.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στην 

ΔΙΠΑ επιπλέον αντίτυπα του ΦΑ-2016 (α.π. ΔΙΠΑ 50737/21.10.2016). 

11. Το με α.π. οικ.55172/15.11.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίγραφο του 

ΦΑ-2016 προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, για τη δημοσιοποίηση του 

φακέλου στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρου 5 του 

ν.4014/2011, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης, προς το Τμήμα Βιοποικιλότητας και 

Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ και το Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 

για απόψεις αρμοδιότητάς τους, καθώς και προς το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) για διατύπωση γνώμης κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 7 παραπάνω 

εγκύκλιο. 

12. Το με α.π. 33915/18.11.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην 

ΔΙΠΑ φάκελος για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ρεντίνα – 

Στρυμόνας της Εγνατίας Οδού, σχετικά με τον σταθμό διοδίων Ασπροβάλτας (α.π. ΔΙΠΑ 

55843/21.11.2016). Ο εν λόγω φάκελος αναφέρεται εφεξής για συντομία ως ΦΤΔΑ-2016. 

13. Το με α.π. οικ.58191/2.12.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίγραφο του 

ΦΤΔΑ-2016 προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, για τη δημοσιοποίηση 

του φακέλου στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρου 6 

του ν.4014/2011, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης, και προς το ΚΕΣΠΑ για συναξιολόγηση 

με τον ΦΑ-2016. 
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14. Το με α.π. 508204(10100)/9.12.2016 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 

Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται σε 

δύο εφημερίδες, στους οικείους Δήμους και σε άλλα αρμόδια συλλογικά όργανα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ανακοίνωση για δημοσιοποίηση του ΦΑ-2016 (α.π. ΔΙΠΑ 61257/16.12.2016) 

15. Την με α.π. οικ.58348/2.12.2016 θετική εισήγηση της ΔΙΠΑ προς το ΚΕΣΠΑ σχετικά με την 
ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ρεντίνα – Στρυμόνας 
της Εγνατίας Οδού. 

16. Την 156η πράξη του ΚΕΣΠΑ (24η συνεδρίαση, 14.12.2016), με ομοφώνως σύμφωνη γνώμη για 
την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ρεντίνα – Στρυμόνας της Εγνατίας 
Οδού (α.π. ΔΙΠΑ 62860/23.12.2016). 

17. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις: 

 Από τα στοιχεία του ΦΑ-2016 προκύπτει ότι το τμήμα Ρεντίνα – Στρυμόνας της Εγνατίας 
Οδού έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό και η 
λειτουργία του προκαλεί περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες είχαν 
εξετασθεί στη ΜΠΕ και αντιμετωπίζονται επαρκώς με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς 
όρους, ενώ παρακολουθούνται περιοδικά. 

 Ο σταθμός διοδίων Ασπροβάλτας, σύμφωνα με τον ΦΤΔΑ-2016, βρίσκεται εκτός 
περιοχών του δικτύου Natura 2000, εντός της ζώνης έργου και δεν απαιτεί επιπλέον 
απαλλοτριώσεις ή επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις. Ως εκ τούτου η υλοποίηση και 
λειτουργία του δεν αναμένεται να προκαλέσει ουσιαστική διαφοροποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συνολικού έργου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ρεντίνα – Στρυμόνας της 

Εγνατίας Οδού, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. με 67239/19.11.1993, όπως παρατάθηκαν με την 

α.π. 138878/22.12.2003 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και 

τροποποιήθηκαν με τις κ.υ.α. με α.π. 103464/22.6.2006 και οικ. 102265/18.3.2008, ως εξής: 

Α. Η χρονική ισχύς των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ρεντίνα – Στρυμόνας 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» της προστίθεται το ακόλουθο 

εδάφιο:  

«Στο έργο περιλαμβάνεται η υλοποίηση και λειτουργία του σταθμού διοδίων Ασπροβάλτας, όπως 
περιγράφεται στον ΦΤΔΑ-2016.» 
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Γ. Οι ενότητες ζ΄ και η’ αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό αναφέρθηκε 
στην ενότητα α΄ 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 ΜΠΕ, και τους επακόλουθους αυτής φακέλους 
τροποποίησης και ανανέωσης ή τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, επιβάλλονται πρόσθετοι 
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του 
άρθρου 2 του ν. 4014/2011. 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ΦΤΔΑ-2016 η υλοποίηση του σταθμού διοδίων Ασπροβάλτας δεν 
επηρεάζει έκταση υπαγόμενη στη δασική νομοθεσία, η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί έγκριση 
επέμβασης σε δασική έκταση.» 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η κ.υ.α. με 67239/19.11.1993, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
για το τμήμα Ρεντίνα – Στρυμόνας της Εγνατίας Οδού, όπως παρατάθηκε με την με 
α.π.138878/22.12.2003 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και 
τροποποιήθηκε με τις κ.υ.α. με α.π. 103464/22.6.2006 και οικ. 102265/18.3.2008, με τις προσαρμογές 
των γενικών της διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 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 
α) Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων 
 Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών  
 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα 
β) Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
 Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος 
 Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
 Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη 
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2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Βασ. Όλγας 198, 54110 Θεσσαλονίκη 

3. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας  - Βόλβης  
Σωκράτη Τσακάλη 21, 57200 Λαγκαδάς 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ (συν. ΦΑΤ-2013)  
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τμήμα Γ΄ 
4. Α. Κουλίδης (3) 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  (ΔΙΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληρ.:                 Μ. Γεωργακοπούλου, Α. Κουλίδης  

Τηλέφωνο: 210.6417706 

Fax: 210.6430637 

email: mgeorgakopoulou@prv.ypeka.gr  

                       Αθήνα, 3-11-2016 

 Α.Π. οικ. 52825 

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
   
6ο  χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης  
Τ.Θ. 30, ΤΚ 570 01 ,Θεσσαλονίκη  
(συν. 1 ΦΤ και 1 ΦΑ) 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και ανανέωση ισχύος της υπ΄ αριθμ.οικ.143731/4-5-2005 ΚΥΑ  έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδικό Τμήμα 

12.00: π. Στρυμώνας – Νέα Πέραμος, της μεσογειακής χάραξης της Εγνατίας 

Οδού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.οικ.103670/5-5-2006 Υ.Α., με φορέα 

υλοποίησης την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» . 

2. Το Ν.4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του 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». 

3. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 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 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
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Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

4. Το Π.Δ. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής». 

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’). 

6. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α’), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 1014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

7. Την ΚΥΑ 21398/2.5.2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 

ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 

ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 

Α/209/ 2011)». 

8. Την Υ.Α. 1958/13.1.2012 (Β΄21) «για την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 

του ν. 4014/21.9.2011». 

9. Την Υ.Α. με α.π. οικ. ΕΥΠΕ 167563/19-4-2013 (Β΄964) «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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 

παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε 

άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

10. Την ΚΥΑ οικ.143731/4-5-2005 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου «Οδικό Τμήμα 12.00: π. Στρυμώνας – Νέα Πέραμος, της μεσογειακής 

χάραξης της Εγνατίας Οδού». 

11. Την ΚΥΑ οικ.103670/5-5-2006 με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αρ. 143731/4-5-2005 ΚΥΑ 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οδικό 

Τμήμα 12.00: π. Στρυμώνας – Νέα Πέραμος, της μεσογειακής χάραξης της Εγνατίας Οδού». 

12. Το με α.π. Α 366717/6-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το 

οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 

οικ.143731/4-5-2015  ΚΥΑ ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, ο οποίος στο εξής θα αναγράφεται 

ως ΦΤ  χάριν συντομίας (α.π. ΕΥΠΕ 170712/7-2-2014). 

13. Το με α.π. οικ.170795/1-10-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, με το οποίο ζητήθηκαν 

συμπληρωματικά αντίγραφα του ΦΤ. 

14.  Το με α.π. Α 372871/23-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το 

οποίο διαβιβάστηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συμπληρωματικά αντίγραφα του ΦΤ (α.π. ΕΥΠΕ 

173368/24-6-2014). 
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15. Το με α.π. οικ.173486/27-6-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε ο ΦΤ 

του έργου προς: 

- το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

- τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ 

- τη Δ/νση Αισθητικών Δασών του ΥΠΕΚΑ 

- το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ 

- τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης  

- τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού 

- τη ΔΜΕΟ/δ του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

16. Το με α.π. οικ.175607/20-10-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ο ΦΤ 

του έργου του θέματος στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ με την εισήγηση για 

γνωμοδότηση από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΚΕΣΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4014/2011 (Α’ 209). 

17. Το με α.π. οικ.175641/21-10-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το ΚΕΣΠΑ  με θέμα 

«Εισήγηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Οδικό Τμήμα 12.00: π. 

Στρυμώνας – Νέα Πέραμος, της Εγνατίας Οδού». 

18. Το με α.π. 32636/7-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ στο οποίο 

διατυπώνεται η θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων – 

προϋποθέσεων, για το έργο του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ 173730/10-7-2014). 

19. Το με α.π. 34685/1555/1-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ΤΔΦΠ)  

του ΥΠΕΚΑ στο οποίο διατυπώνεται η θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης για το έργο με την 

προϋπόθεση τήρησης των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται στον 

φάκελο του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 175258/2-10-2014). 

20. Το με α.π. 1042/22-9-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο οποίο διατυπώνεται η άποψη ότι το έργο δεν 

εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος», ούτε υπάρχουν εντός ή 

πλησίον κηρυγμένων νεώτερων μνημείων (α.π. ΕΥΠΕ 175299/3-10-2014). 

21. Το με α.π. 175232/1-10-2014 έγγραφο της ΙΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού στο οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για το 

έργο του θέματος με την διατύπωση προϋποθέσεων κατά την φάση κατασκευής των 

προτεινόμενων στο φάκελο του έργου εγκαταστάσεων (α.π. ΕΥΠΕ 175232/1-10-2014). 

22. Το με α.π.211715/124599/13342/5195/17-10-2014 έγγραφο του Γραφείου Συντονισμού & 

Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων στο οποίο δεν 

εκφράζεται κατ’ αρχάς αντίρρηση για το έργο του θέματος με την διατύπωση 

προϋποθέσεων κατά την φάση κατασκευής των προτεινόμενων στο φάκελο του έργου 

εγκαταστάσεων (α.π. ΕΥΠΕ 175640/21-10-2014). 
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23. Το με α.π. 3243/20-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (Τμήμα δ’) του 

Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση ως προς το 

περιεχόμενο του φακέλου του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 175957/5-11-2014). 

24. Την από 24-10-2014 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΑΠΕΝ στην οποία διατυπώνεται η ομόφωνη σύμφωνη γνώμη 

του Συμβουλίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 

176844/4-12-2014). 

25.  Το με α.π. οικ.7047/22-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης με την συνημμένη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

όπως διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 261/2014 απόσπασμα του 23ου Πρακτικού, σύμφωνα με 

το οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής επί του φακέλου του έργου του 

θέματος, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα κατά της έγκρισης του 

έργου με την αιτιολογία ότι η απουσία παράπλευρου οδικού δικτύου θα δημιουργήσει 

περιβαλλοντικά προβλήματα και φθορές στο τοπικό οδικό δίκτυο (α.π. ΔΙΠΑ 177698/31-12-

2014). 

26. Το με α.π. 143551/2217/30-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Π.Δ. του 

ΥΠΕΝ σύμφωνα με το οποίο το έργο όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ, διέρχεται από εκτάσεις 

που έχουν τελεσίδικα χαρακτηριστεί ως μη δασικές και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις 

δεσμεύσεις της δασικής νομοθεσίας(α.π. ΔΙΠΑ 43467/12-9-2016). 

27. Το με α.π. 13922/29-10-2015 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε 

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

περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ποταμός Στρυμόνας – Νέα Πέραμος της μεσογειακής 

χάραξης της Εγνατίας Οδού, στο εξής αναφερόμενος ως ΦΑ χάριν συντομίας (α.π. ΔΙΠΑ 

153126/2.11.2015). 

28. Το με α.π οικ.101285/19-02-2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ο ΦΑ του 

τμήματος Ποταμός Στρυμόνας – Νέα Πέραμος της μεσογειακής χάραξης της Εγνατίας Οδού, 

προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για 

τη δημοσιοποίησή του στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 5 

του ν.4014/2011.   

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

την τροποποίηση και ανανέωση ισχύος της υπ΄ αριθμ.οικ.143731/4-5-2005 ΚΥΑ  έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδικό Τμήμα 12.00: π. 

Στρυμώνας – Νέα Πέραμος, της μεσογειακής χάραξης της Εγνατίας Οδού», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.οικ.103670/5-5-2006 Υ.Α., ως εξής:  

Α) Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου (α) το ακόλουθο εδάφιο: 
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«Προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Διοδίων Μουσθένης και συγκεκριμένα η 

έγκριση του μόνιμου χαρακτήρα του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Μουσθένης στην Χ.Θ. 27+950 

και η κατασκευή και λειτουργία των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων στον Α/Κ Μουσθένης στη Χ.Θ. 

23+500. 

Η παρούσα αφορά και στην λειτουργία του υφιστάμενου Α/Κ Μουσθένης. 

Η διάταξη των προαναφερόμενων έργων αποτυπώνονται στον Χάρτη Χρήσεων Γης του Φακέλου 

Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος που συνοδεύει την παρούσα (αρ. σχεδίου D03, 

κλίμακα 1:5.000).»  

Β) Αντικαθίσταται ο όρος 31 της παραγράφου (δ) ως εξής:  

«31. Ισχύουν οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που περιγράφονται στη ΜΠΕ, στη 

συμπληρωματική ΜΠΕ και στο Φάκελο Τροποποίησης (ΦΤ) που συνοδεύουν την παρούσα, 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα σε αυτήν.»  

Γ) Απαλείφονται οι παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) και μετά την παράγραφο  (ε2) 

τίθενται νέοι παράγραφοι (Ε), (ΣΤ), (Ζ) και (Η), ως εξής: 

«Ε)  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι έχουν διάρκεια μέχρι 31-12-2026. Η 

ανανέωση / τροποποίηση της ΑΕΠΟ ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 5 

και 6 του Ν. 4014/2011 ως εξής:   

i. Ο φορέας του έργου οφείλει εγκαίρως πριν από την λήξη της ΑΕΠΟ, να επανέλθει με νεότερη 

αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, 

προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

ii. Η παρούσα ΑΕΠΟ 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. 

iii. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό 

περιγράφεται στη ΜΠΕ, στη συμπληρωματική ΜΠΕ (ΣΜΠΕ) και στον ΦΤ και υλοποιείται με 

τους όρους και περιορισμούς της παρούσας ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 

4014/2011. 

iv. 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 την ΜΠΕ, την ΣΜΠΕ,  τον ΦΤ και 

την ΑΕΠΟ επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της 

ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 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. 

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΨ54653Π8-ΧΤΧ



 6

i. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 

ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την 

υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του 

έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται 

νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία 

εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, στην ΣΜΠΕ και στον ΦΤ, με ευθύνη του φορέα του 

έργου. 

ii. 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 και δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα 

του Δημοσίου επί της έκτασης που καταλαμβάνεται από το έργο. 

iii. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο και δεν καλύπτονται από τους 

όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου 

αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει των σχετικών θεωρημένων ΜΠΕ, ΣΜΠΕ και του ΦΤ που την 

συνοδεύουν. 

iv. 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. 

Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

i. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο και οι σχετικοί θεωρημένοι φάκελοι ΜΠΕ, ΣΜΠΕ και ΦΤ θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα 

σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

ii. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:  

• να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα 

καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους 

περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του 

έργου. 

• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 

• να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων 

ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
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Η) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

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 άρθρο 19α του Ν.4014/2011 (Α΄209) 

καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Β’ 1470)  

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΔΙΠΑ (συν. 1 ΦΤ και 1 ΦΑ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Γ΄ 

4. Μ. Γεωργακοπούλου 

5. Α. Κουλίδης 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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