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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ όπως αυτή παρατάθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.
132171/8-11-2010 ΚΥΑ και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
κατασκευή και λειτουργία του οδικού τµήµατος «Κοµοτηνή – Μέστη, α’ υποτµήµα »
της Εγνατίας Οδού, που ανήκει γεωγραφικά στο ∆ήµο Μαρώνειας – Σαπών της Π.Ε.
Ροδόπης, 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/ 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».
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 υπ’ αριθµ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ µε θέµα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
Εγνατία Οδό, Τµήµα Κοµοτηνή – Μέστη, α’ υποτµήµα, που βρίσκεται στην περιοχή του
νοµού Ροδόπης», όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ και
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 132171/8-11-2010 ΚΥΑ και ισχύει.
16. Την υπ’ αριθµ. οικ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ παράτασης της χρονικής ισχύος των αποφάσεων
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τµήµατα της Εγνατίας Οδού α) Ψηλοράχη – Αγία
Αναστασία, β) ∆ερβένι – Νυµφόπετρα, γ) Κοµοτηνή – Στρύµη και ε) ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
– Πυλαία.
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17. Την υπ’ αριθµ. οικ. 103494/23-4-2008 ΚΥΑ τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 35157/31-10-1994
ΚΥΑ µε θέµα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό, Τµήµα Κοµοτηνή –
Μέστη, α’ υποτµήµα, που βρίσκεται στην περιοχή του νοµού Ροδόπης», η οποία καταργήθηκε
µε την υπ΄ αριθµ. οικ. 132171/8-11-2010 ΚΥΑ (18 σχετικό της παρούσας).
18. Την υπ’ αριθµ. οικ. 132171/8-11-2010 ΚΥΑ µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 35157/3110-1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για
το τµήµα Κοµοτηνή – Μέστη της Εγνατίας Οδού, όπως παρατάθηκε µε την υπ’ αριθµ.
101249/10-2-2006 ΚΥΑ και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 103494/23-4-2008 ΚΥΑ».
19. Το µε α.π. Α348766/27-2-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκε
στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος τροποποίησης του έργου του θέµατος που αφορά στην
εγκατάσταση του Σταθµού ∆ιοδίων Λίσσου στο τµήµα Κοµοτηνή – Μέστη, 1ο υποτµήµα
(15.2) της Εγνατίας Οδού (α.π. ΕΥΠΕ/16644/4-3-2013).
20. Το µε α.π. 170796/1-10-2013 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο ζητήθηκαν συµπληρωµατικά
στοιχεία του φακέλου τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ ΑΕΠΟ.
21. Το µε α.π. Α363503/22-11-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο
υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά στοιχεία για το έργο του θέµατος
(ΕΥΠΕ/171992/25-11-2013).
22. Το µε α.π. οικ.172253/4-12-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάσθηκε ο
φάκελος του έργου στο αρµόδιο Περιφερειακό Συµβούλιο για την δηµοσιοποίησή του προς
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.
Α363503/22-11-2013 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. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπ’
αριθµ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 132171/8-11-2010
ΚΥΑ και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του
οδικού τµήµατος «Κοµοτηνή – Μέστη, α’ υποτµήµα » της Εγνατίας Οδού.

Αποφασίζουµε
την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
οδικού τµήµατος «Κοµοτηνή – Μέστη, α’ υποτµήµα » της Εγνατίας Οδού, όπως αυτή παρατάθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ. 132171/8-112010 ΚΥΑ και ισχύει, ως εξής:
Α) Προστίθενται στο τέλος της παραγράφου (α) τα ακόλουθα:
«Προβλέπεται Σταθµός ∆ιοδίων Λίσσου στην Χ.Θ. 11+560 του 1ου υποτµήµατος του τµήµατος
«Κοµοτηνή – Μέστη» της Εγνατίας Οδού και συγκεκριµένα σε πεδινή αγροτική περιοχή ανάµεσα
στους προβλεπόµενους Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής και ∆ιώνης, στο ύψος του οικισµού Σαλµώνης,
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όπως φαίνεται στο σχέδια Οριζοντιογραφίας (αρ. σχεδίου D02, κλιµ. 1:5000) και ∆ιάταξης
Σταθµού ∆ιοδίων (αρ. σχεδίου D04, κλιµ. 1:500), που περιλαµβάνονται στο φάκελο τροποποίησης
που συνοδεύει το υπ. αριθµ. Α363503/22-11-2013 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:
- 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).»
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Γ) Αντικαθίστανται οι όροι 5, 13, 15, 20, 21 και 30 της παραγράφου (δ) και προστίθενται
οι όροι 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37 στο τέλος της ίδιας παραγράφου, ως εξής:
« 5.

Τα πάσης φύσεως επιµέρους έργα, δραστηριότητες, εγκαταστάσεις που προκύπτουν σε
στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ και αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του
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, αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική αδειοδότησή
τους γίνεται από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης
είτε Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπ’
αριθµ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013 (964 B’) Υ.Α. και το άρθρο 7 του ν.4014/2011 (Α’
209), είτε φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011
(209 Α’), αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης του έργου, ή της δραστηριότητας.

13.

Επιπλέον των παραπάνω, τα απαιτούµενα υλικά

µπορούν να εξασφαλιστούν από

νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής ή από τους χώρους που προτείνονται
στην ΜΠΕ εφόσον τηρηθούν τα προαναφερόµενα.
15.

Οι θέσεις απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών και ο τρόπος της τελικής διαµόρφωσης
αυτών, αποτελούν συνοδά έργα και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση περιγράφεται
στην παράγραφο 13 της παρούσας.

20.

Απαγορεύεται η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων σε χείµαρρους, ρέµατα κλπ.
Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψή τους επί εδάφους. Τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά και
ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία και θα προωθούνται για ανακύκλωση
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

21.

Τα εργοτάξια αποτελούν συνοδά έργα και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση
περιγράφεται στην παράγραφο 13 της παρούσας.

30.

Ισχύουν οι όροι, τα µέτρα και οι περιορισµοί που περιγράφονται στις ΜΠΕ και τον
φακέλου τροποποίησης που συνοδεύουν των παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση µε τα αναφερόµενα σε αυτήν.

31.

Η διάθεση των λυµάτων του προσωπικού που θα εργάζεται στα διόδια Λίσσου 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.

32.

Με ευθύνη 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)».
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Ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση

33.

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

34.

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

35.

διαχείριση

και

αντιµετώπιση

συµβάντων

πυρκαγιάς

πρασίνου

καθώς

και

περιβαλλοντικού ατυχήµατος (π.χ. διαρροής ρυπογόνων ουσιών ή εύφλεκτων υγρών).
Με την επιφύλαξη εφαρµογής του Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την

36.

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

37.

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 31-12-2014, 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 :
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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.
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.»
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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 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακό Συµβούλιο
Γ. Κακουλίδου 1, 69100 Κοµοτηνή
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
3. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
∆/νση Μελετών, Τµήµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Πρασίνου
6ο 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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Π. οικ. 154199

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (∆ΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΡΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τµήµα Περιβάλλοντος

Ταχ. ∆/νση:
Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.:
11473
Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο:
210 64 17 706
Fax:
210 64 30 637

6Ο χλµ. Θεσσαλονίκης –
Θέρµης
Τ.Θ. 60030,
ΤΚ 570 01 Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέµα :

Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Α’ Υποτµήµατος Κοµοτηνή – Μέστη
της Εγνατίας Οδού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την ΚΥΑ µε α.π. 35157/31-101994, ανανεώθηκαν µε την υπ΄ αρ. οικ. 101249/10-2-200 ΚΥΑ και
τροποποιήθηκαν µε την υπ΄ αρ. οικ.132171/8-11-2010 ΚΥΑ και την υπ΄ αριθµ.
οικ.171365/10-3-2014 Απόφαση Γεν. ∆/ντή Περι/ντος ΥΠΕΚΑ.

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Την µε αρ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.
Α΄209/2011)», όπως ισχύει.

3.

Το Π.∆. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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, Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού».
4.

Το Π.∆. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».

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.

6.

Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 21398/2.5.2012, η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία ειδικού
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης ή
τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (Β΄
1470).

7.

Την ΥΑ 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).

8.

Την υπ’ αριθµ. 35157/31-10-1994 Κοινή Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, του Αναπλ.
Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε και του Υφύπ. Γεωργίας, µε θέµα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για
την Εγνατία Οδό στο τµήµα «Κοµοτηνή – Μέστη, Α’ Υποτµήµα που βρίσκεται στην
περιοχή του Νοµού Ροδόπης».

9.

Την υπ’ άριθµ. οικ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ µε την οποία παρατάθηκε η χρονική ισχύς
της υπ’ αριθµ. οικ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ α.ε.π.ο, µέχρι τις 31-12-2014.

10. Την υπ’ αριθµ. οικ.103494/23-4-2008 ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
35157/31-10-1994 ΚΥΑ ε.π.ο. για την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου Στρύµης στην
Χ.Θ. 12+339 του οδικού τµήµατος Κοµοτηνή – Στρύµη.
11. Την υπ’ αριθµ. οικ.132171/8-11-2010 ΚΥΑ τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 35157/31-101994 ΚΥΑ ε.π.ο. που αφορά: α) την κατασκευή των ανισόπεδων κόµβων ∆ιώνης και
ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής - Φύλακα και β) την κατάργηση της υπ’ αριθµ. οικ.103494/23-4-2008
ΚΥΑ και συνεπώς την µη υλοποίηση του Α/Κ Στρύµης.
12. Την υπ’ αριθµ. οικ.171365/10-3-2014 Απόφαση του Γενικού ∆/ντή Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ ε.π.ο. για
την κατασκευή και λειτουργία του σταθµού διοδίων Λίσσου.
13. Το µε α.π. Α 378897/30-10-2014 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε µε το οποίο
υποβλήθηκε στην ∆ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος ανανέωσης της α.ε.π.ο. που αφορά στο έργο
του θέµατος (α.π. ∆ΙΠΑ/175904/3-11-2014). Στον εν λόγω φάκελο, ο οποίος εφεξής
συντοµογραφείται ως ΦΑ-2014, µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
• ∆εν παρατηρούνται µεταβολές στην υφιστάµενη λειτουργία του έργου σε σύγκριση µε
την α.ε.π.ο.
• ∆εν προκύπτουν παρατηρήσεις από τον έλεγχο τήρησης εφαρµογής των
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.
14. Το µε α.π. οικ.146324/18-2-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ µε το οποίο διαβιβάστηκε
ο ΦΑ-2014 της α.ε.π.ο. του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, προς δηµοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού
σύµφωνα µε την παρ. 2.α του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, χωρίς την απαίτηση
διαβούλευσης.

Αποφασίζουµε
την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αρίθµ. 35157/31-10-1994 ΚΥΑ, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του Α’ Υποτµήµατος του
έργου «Κοµοτηνή – Μέστη» της Εγνατίας Οδού, όπως παρατάθηκε µε την υπ΄ αριθµ.
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οικ.101249/10-2-2006 ΚΥΑ και τροποποιήθηκε µε τις υπ΄ αριθµ. οικ.132171/8-11-2010 ΚΥΑ
και οικ.171365/10-3-2014 Απόφαση Γεν. ∆/ντή Περι/ντος ΥΠΕΚΑ και ισχύει, για χρονικό
διάστηµα δέκα ετών από εκδόσεως της παρούσας, µε την προσαρµογή των γενικών τους
διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, οδικού κυκλοφοριακού
θορύβου, ατµοσφαιρικής ρύπανσης κλπ.), όπως προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της α.ε.π.ο. πραγµατοποιείται µε την
ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και
στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’).

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆ΙΠΑ (1 Φ.Α.-2014)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τµήµα Γ΄
4. Μ. Γεωργακοπούλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Π. οικ.154200

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (∆ΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΡΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τµήµα Περιβάλλοντος

Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2015

Ταχ. ∆/νση:
Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.:
11473
Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο:
210 64 17 706
Fax:
210 64 30 637

6Ο χλµ. Θεσσαλονίκης –
Θέρµης
Τ.Θ. 60030,
ΤΚ 570 01 Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέµα :

Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Β’ Υποτµήµατος Κοµοτηνή – Μέστη
της Εγνατίας Οδού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την υπ’ αρίθµ. οικ. 36758/13-101994 ΚΥΑ και ανανεώθηκαν µε την υπ’ αρ. οικ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ .

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Τη µε αρ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.
Α΄209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 21398/2.5.2012, η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία ειδικού
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης ή
τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (Β΄
1470).

4.

Την ΥΑ υπ’ αρ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 σχετικά µε την εξειδίκευση των διαδικασιών
και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011 (Β΄ 964).

5.

Την 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 Π.∆. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού».

7.

Το Π.∆. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».

8.

Την υπ’ αριθµ. οικ. 36758/13-10-1994 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και Αν.
Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα « Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγνατία Οδό στο
τµήµα «Κοµοτηνή – Μέστη, Β’ Υποτµήµα που βρίσκεται στην περιοχή των Νοµών
Ροδόπης - Έβρου».

9.

Την υπ’ άριθµ. οικ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ µε την οποία παρατάθηκε η χρονική ισχύς
της υπ’ αριθµ. οικ. 38148/9-8-1994 ΚΥΑ α.ε.π.ο. µέχρι τις 31-12-2014.

10. Το µε α.π. Α 378898/30-10-2014 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε µε το οποίο
υποβλήθηκε στην ∆ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος ανανέωσης της α.ε.π.ο. που αφορά στο έργο
του θέµατος (α.π. ∆ΙΠΑ/ 175903/3-11-2014). Στον εν λόγω φάκελο, ο οποίος εφεξής
συντοµογραφείται ως ΦΑ-2014, µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
•

∆εν παρατηρούνται µεταβολές στην υφιστάµενη λειτουργία του έργου σε σύγκριση µε
την α.ε.π.ο.

∆εν προκύπτουν παρατηρήσεις από τον έλεγχο τήρησης εφαρµογής των
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.
11. Το µε α.π. οικ. 146309/18-2-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ µε το οποίο διαβιβάστηκε
ο ΦΑ-2014 της α.ε.π.ο. του έργου του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, προς δηµοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού
σύµφωνα µε την παρ. 2.α του άρθρου 5 του ν. 4014/2011, χωρίς την απαίτηση
διαβούλευσης.
•

Αποφασίζουµε
την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αρίθµ. οικ. 36758/13-10-1994 ΚΥΑ, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του Β’ Υποτµήµατος του
έργου «Κοµοτηνή – Μέστη» της Εγνατίας Οδού, όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπ’ αριθµ.
οικ.101249/10-2-2006, για χρονικό διάστηµα δέκα ετών από εκδόσεως της παρούσας, µε την
προσαρµογή των γενικών τους διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών και στερεών
αποβλήτων, οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, ατµοσφαιρικής ρύπανσης κλπ.), όπως
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της α.ε.π.ο. πραγµατοποιείται µε την
ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και
στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’).

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆ΙΠΑ (1 Φ.Α.)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τµήµα Γ΄
4. Μ. Γεωργακοπούλου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ. ∆/νση:
Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.:
114 73
Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας
Τηλέφωνο:
210.6417954
Fax:
210.6430637
e-mail:

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Α.Π. οικ. 168424
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :

Τροποποίηση και παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ.
80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:
«Κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
Έχοντας υπόψη:
1.

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

2.

Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων….» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Την υπ. αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/7.10.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων».

7.

Το Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων».

8.

Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες…….».

9.

Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και
συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και
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δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
10. Το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.∆. 221/2.7.98. (ΦΕΚ
174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το Π∆ 269/00 (ΦΕΚ 192/Α).
11. Την με α. π. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και
λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ με το φάκελο της
ΜΠΕ που τη συνοδεύει.
12. Το με α.π. Α323083/29.3.2012 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος δικαιολογητικών για την τροποποίηση και παράταση της χρονικής
διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197484/9.4.2012) εφεξής καλούμενη με τον διακριτικό τίτλο Φ∆ΤΠ (Φάκελος
∆ικαιολογητικών Τροποποίησης Παράτασης).
13. Το με α.π. οικ. 166749/7.3.13 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος
δικαιολογητικών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης προς
δημοσιοποίηση.

Αποφασίζουμε
Α. Την τροποποίηση της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την
κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ που
βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ως εξής:
1. Αντικαθίσταται το κείμενο της παραγράφου (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» της υπ. αρ.
80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως εξής:
« Πρόκειται για έργο οδοποιίας που αφορά στην βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (π.χ.
διατομές, ακτίνες καμπυλότητας κλπ.) της υφιστάμενης οδού Μέστη – Μάκρη, προκειμένου να
λειτουργήσει ως τμήμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, συνολικού μήκους 14 Km. περίπου, όπως περιγράφεται
στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) και στο Φ∆ΤΠ που υποβλήθηκε συνημμένα με το Α323083/29.3.2012
έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (βλ. Σχετ. 12 του σκεπτικού της παρούσας), και που συνοδεύουν την
παρούσα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή. »
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων 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:
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- η 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).
- ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου. »

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος (γ) «Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων ως εξής:
« γ1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην ΚΥΑ
211773/2012 (ΦΕΚ 1367 Β/2012) «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 στην παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να
ληφθούν» της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ο Περιβαλλοντικός
Όρος 14 ως εξής:
« 14. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ και στο Φ∆ΤΠ που
υποβλήθηκε συνημμένα με το Α323083/29.3.2012 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (βλ. Σχετ. 12 του
σκεπτικού της παρούσας) και που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα
παραπάνω
5. Αντικαθίσταται οι παράγραφοι (ζ), (η), (θ), (ι) της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ως εξής:
« ζ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση -τροποποίηση της Απόφασης

1. 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.

2. 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, το Φ∆ΤΠ που υποβλήθηκε συνημμένα με το
Α323083/29.3.2012 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (βλ. Σχετ. 12 του σκεπτικού της παρούσας)
και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι
όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασμό με το άρθ. 6 )
του Ν. 4014/2011.

3. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν.4014/11, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν
τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

η) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης:
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Η παρούσα Απόφαση καθώς και η ΜΠΕ και ο Φ∆ΤΠ που τη συνοδεύουν θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, να
βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο για το έργο φορέα,
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ελέγχους για την τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να
διενεργούν οι, κατά την κείμενη Νομοθεσία, αρμόδιες Υπηρεσίες
θ) Κυρώσεις για την μη εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων:
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων
που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των
κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των
προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ι) ∆ημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης:
Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον
ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθ.
19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). »
Β. Την Ανανέωση της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την
κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ για
χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και 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 του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε
ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Ο∆ΟΥ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
∆ρ. Ε. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
α) ∆ιεύθυνση Χωροταξίας/Τμήμα Γ΄
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
β) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
2. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων
∆ΜΕΟ(δ)
Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα
3. Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
α) ∆/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 10682
β) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 10682
4. Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Κακουλίδου 1,Κομοτηνή 69100
5.

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Τμ. Συντήρησης & Περιβάλλοντος
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης (ΤΘ 30), 570 01 Θεσσαλονίκη
(συν. 1 φ.)

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.

ΕΥΠΕ (συν. 1 φ.)
Χρον. Αρχείο
Τμήμα Α΄
Α. Πουρνάρας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Π. οικ.154201

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (∆ΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΡΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τµήµα Περιβάλλοντος
6Ο χλµ. Θεσσαλονίκης –
Θέρµης
Τ.Θ. 60030,
ΤΚ 570 01 Θεσσαλονίκη

Ταχ. ∆/νση:
Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.:
11473
Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο:
210 6417 706
Fax:
210 6430 637

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέµα :

Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του οδικού τµήµατος «Μάκρη – Γέφυρα
Κήπων, 3ο Υποτµήµα (15.7)» της Εγνατίας Οδού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε
την υπ’ αρίθµ. οικ. 38148/9-8-1994 ΚΥΑ και ανανεώθηκαν µε την υπ’ άριθµ. οικ.
101249/10-2-2006 ΚΥΑ.

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Τη µε αρ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.
Α΄209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 21398/2.5.2012, η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία ειδικού
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης ή
τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (Β΄
1470).

4.

Την ΥΑ υπ’ αρ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 σχετικά µε την εξειδίκευση των διαδικασιών
και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011 (Β΄ 964).

5.

Το Π.∆. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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
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Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού».
6.

Το Π.∆. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».

7.

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.

8.

Την υπ΄ αριθµ. οικ. 38148/9-8-1994 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και
Γεωργίας µε θέµα « Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγνατία Οδό στο τµήµα
«Μάκρη – Γέφυρα Κήπων, 3ο Υποτµήµα (15.7)», που ανήκει στην Π.Ε. Έβρου.

9.

Την υπ’ άριθµ. οικ. 101249/10-2-2006 ΚΥΑ µε την οποία παρατάθηκε η χρονική ισχύς
της υπ’ αριθµ. οικ. 38148/9-8-1994 ΚΥΑ, µέχρι τις 31-12-2014.

10. Το µε α.π. Α 378899/30-10-2014 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε µε το οποίο
υποβλήθηκε στην ∆ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος ανανέωσης της α.ε.π.ο. που αφορά στο έργο
του θέµατος (α.π. ∆ΙΠΑ/175905/3-11-2014). Στον εν λόγω φάκελο, ο οποίος εφεξής
συντοµογραφείται ως ΦΑ-2014, µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
•

∆εν παρατηρούνται µεταβολές στην υφιστάµενη λειτουργία του έργου σε σύγκριση µε
την α.ε.π.ο.

∆εν προκύπτουν παρατηρήσεις από τον έλεγχο τήρησης εφαρµογής των
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.
11. Το µε α.π. οικ. 146323/18-2-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ µε το οποίο διαβιβάστηκε
ο ΦΑ-2014 της α.ε.π.ο. του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, προς δηµοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού
σύµφωνα µε την παρ. 2.α του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, χωρίς την απαίτηση
διαβούλευσης.
•

Αποφασίζουµε
την παράταση της διάρκειας ισχύος της ΚΥΑ µε α.π. οικ. 38148/9-8-1994, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του 3ου Υποτµήµατος
του έργου «Μάκρη – Γέφυρα Κήπων» της Εγνατίας Οδού, όπως αυτή παρατάθηκε µε την
υπ’ αριθµ. οικ.101249/10-2-2006 ΚΥΑ, για χρονικό διάστηµα δέκα ετών από εκδόσεως της
παρούσας, µε την προσαρµογή των γενικών τους διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών
και στερεών αποβλήτων, οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, ατµοσφαιρικής ρύπανσης κλπ.),
όπως προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της α.ε.π.ο. πραγµατοποιείται µε την
ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και
στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’).

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆ΙΠΑ (1 ΦΑ-2014)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τµήµα Γ΄
4. Μ. Γεωργακοπούλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧ0-Θ

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.E.K.A
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

Α.Π. οικ. 199660

(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX.
E-mail

: Λ. Αλεξάνδρας 11
: 114 73
: Α. Πουρνάρας
: 210 – 641.7954
: 210 – 643.0637
:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υπ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υπ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Θέµα :

Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ. αρ. 33837/28.7.1994
ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4ο
υποτµήµα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» Ν. Έβρου

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Την υπ. αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/7.10.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
5. Το Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».

221/5.11.2009)

«Καθορισµός

και

ανακατανοµή

6. Τον Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2.8.2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες
διατάξεις».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03)
«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86
(160/Α) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02)
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/02 (ΦΕΚ
91/Α)».
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9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03)
«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 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε µε τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην
"Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΜΠΕ),
καθορισµός
περιεχοµένου
Eιδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.
1650/1986".
11. Το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009) µε το οποίο τροποποιήθηκε το Π.∆. 221/2.7.98.
(ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί µε το Π∆
269/00 (ΦΕΚ 192/Α).
12. Την µε α.π. 122859/2.2.2004 Εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
13. Την υπ. αρ. 33837/28.7.1994 KYA Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε & Υπ. Γεωργίας έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τµήµα Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4ο Υποτµήµα
(15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» µε τη ΜΠΕ που την συνοδεύει και αναθεωρήθηκε µε την
α.π. 146396/18-7-2005 ΚΥΑ.
14. Την µε α.π. Α276136/23.11.2010 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε. µε την οποία
υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, ο φάκελος δικαιολογητικών για την ανανέωση
(παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ. αρ. 33837/28.7.1994 KYA Υπ.
ΠΕΧΩ∆Ε & Υπ. Γεωργίας ΕΠΟ του έργου «Τµήµα Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4ο
Υποτµήµα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» (α.π. ΥΠΕΚΑ\ΕΥΠΕ\132819\25.11.2010).

Αποφασίζουµε
την τροποποίηση της υπ. αρ. 33837/28.7.1994 KYA Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε & Yφ. Γεωργίας Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Τµήµα Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4ο Υποτµήµα (15.8)
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» που είχε ανανεωθεί µε την υπ. αρ. οικ. 146393/18.7.2005 ΚΥΑ, ως
προς την παράγραφο: (στ) «Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση
περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της», ως εξής:
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος (στ) «Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη
έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της» της υπ. αρ.
33837/28.7.1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως εξής:
«Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν έως την 31.12.2021 και µε την
προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Μετά την ηµεροµηνία αυτή απαιτείται η
τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ
332/Β)».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην υπ. αρ. 33837/28.7.1994 KYA Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε &
Yφ. Γεωργίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Τµήµα Μάκρη – Γέφυρα
ο
Κήπων 4 Υποτµήµα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ» όπως ανανεώθηκε µε την υπ. αρ. οικ.
146393/18.7.2005 ΚΥΑ.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης στο οποίο
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δηµοσιοποίηση της σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ
1391/Β/29.9.03) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη
διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο….». Τα έξοδα της δηµοσιοποίησης
επιβαρύνουν τον φορέα του έργου που είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

∆. ΡΕΠΠΑΣ

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.

Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής
α) ∆/νση Χωροταξίας/Τµήµα Γ΄
Αµαλιάδος 17, Αθήνα 115 23
β) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, Αθήνα
γ) ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23

2. Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ(δ)
Λ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα 114 73
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος/Τµήµα Γ΄
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Αθήνα 112 53
4. Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακό Συµβούλιο
Γ. Κακουλίδου 1, 691 00 Κοµοτηνή
5.

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
∆/νση ∆ασών Έβρου
Κανάρη 12, Αλεξανδρούπολη 681 00

6. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ο
6 χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
(συν. 1 φ.)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φ.)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τµήµα Α΄
4. Πουρνάρας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

