
 



 















 



 



 



 



 



 









 



 







 
 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





























 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 





 



 



 



 

























 

 

 Αθήνα, 5 ∆εκεµβρίου 2014 

 

Α.Π. οικ. 176865 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (∆ΙΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου 

Τηλέφωνο: 210  64 17 706 

Fax: 210  64 30 627 

   

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΚΑ  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. οικ. 106027/7-4-2000 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων για το έργο «Εγνατία Οδός, Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά στην περιοχή των νοµών 

Γρεβενών & Τρικάλων» που ανήκει γεωγραφικά  στο ∆ήµο Γρεβενών της Π.Ε. 

Γρεβενών, 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). 
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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. 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) 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. Το Π∆ 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

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

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 Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 21398/2.05.2012 (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)». 

13. Την υπ’ αριθµ. οικ. 106027/7-4-2000 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο 

«Εγνατία Οδός, Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά στην περιοχή των νοµών Γρεβενών & 

Τρικάλων» 

14. Την υπ’ αριθµ. 101389/8-8-2006 ΚΥΑ µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. οικ. 

106027/7-4-2000 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγνατία Οδός, 

Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά στην περιοχή των νοµών Γρεβενών & Τρικάλων» 

15. Την υπ’ αριθµ. 105167/5-8-2008 ΚΥΑ µε θέµα «Τροποποίηση της ΚΥΑ µε α.π. οικ. 

106027/7-4-2000 µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου «Εγνατία Οδός, Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά, στην περιοχή των νοµών 

Γρεβενών & Τρικάλων», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ α.π. 101389/8-8-2006 (14 

σχετικό της παρούσας). 

16. Το µε α.π. Α360406/17-9-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο 

υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο Φάκελος Τροποποίησης (ΦΤ) ΑΕΠΟ του έργου του 

θέµατος για την εγκατάσταση του Σταθµού ∆ιοδίων Βενέτικου στην Χ.Θ.:25+500 του 

οδικού τµήµατος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού (α.π. ΕΥΠΕ 170538/19-9-2013). 

17. Το µε α.π. 170799/1-10-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. 
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18. Το µε α.π. Α363584/25-11-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο 

υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά τεύχη του ΦΤ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 

172037/26-11-2013). 

19. Το µε α.π. οικ.172256/4-12-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάσθηκε ο   

Φάκελος Τροποποίησης (ΦΤ) του έργου στο αρµόδιο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής  

Μακεδονίας για την δηµοσιοποίησή του προς ενηµέρωση του κοινού, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 ( 209 Β’). 

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

στον ΦΤ που υποβλήθηκε µε το υπ’ αριθµ. Α363584/25-11-2013 έγγραφο της “ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ Α.Ε.”, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών παραµέτρων 

του συνολικού έργου προς το δυσµενέστερο, όπως αυτές εκτιµήθηκαν στην ΜΠΕ, την 

συµπληρωµατική ΜΠΕ, την ΜΠΕ-Φ και αντιµετωπίζονται µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

που τέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 106027/7-4-2000 ΚΥΑ και τις τροποποιήσεις αυτής (14 και 15 

σχετικά της παρούσας).  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 106027/7-4-2000 ΚΥΑ µε θέµα «Έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων για το έργο “Εγνατία Οδός, Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά στην περιοχή των νοµών Γρεβενών 

& Τρικάλων” » όπως τροποποιήθηκε µε τις KYA 101389/8-8-2006 & 105167/5-8-2008  και 

ισχύει,  ως εξής:  

«Α) Προστίθενται στο τέλος της παραγράφου (α) τα ακόλουθα: 

Κατασκευή και λειτουργία του Σταθµού ∆ιοδίων Βενέτικου στην Χ.Θ. 25+500  µεταξύ των 

ανισόπεδων κόµβων Παναγιάς και Βενέτικου, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο «∆ιάταξη Σταθµού 

∆ιοδίων» (κλ. 1:500) και την «Οριζοντιογραφία »  (κλ. 1:2.500) που περιλαµβάνονται στο φάκελο 

τροποποίησης (ΦΤ) του έργου, υποβλήθηκε µε το υπ. αριθµ.  Α363584/25-11-2013 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 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 τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 
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-   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 ∆.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 Π∆ 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 

νοµοθεσία ς 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 ο όρος 44 της παραγράφου (δ) ως εξής:  

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

συµπληρωµατική ΜΠΕ, στη ΜΠΕ –Φ και στον ΦΤ που συνοδεύουν την παρούσα, 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα σε αυτήν.  

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).  

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΚΑ 

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας   

 Περιφερειακό Συµβούλιο    

∆ιοικητήριο, ∆ηµοκρατίας 27, ΤΚ 50 100 Κοζάνη 

 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 Αθήνα 
 

3. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ∆/νση Μελετών / Τµήµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Πρασίνου  

     6ο  χλµ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης  

     ΤΚ 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 30    

     (συν. 1 ΦΤ) 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ∆ΙΠΑ (συν. 1 ΦΤ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Γ΄ 

4. Μ. Γεωργακοπούλου 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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