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Εγνατία Οδός Α.Ε. 

Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και 

Συντήρησης  

60 χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
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(συν. ΦΑΤ-2017) 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Θέμα : Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του υποτμήματος 60.2.2 
(Ριζιανά – Λευκώνας 2ο υποτμήμα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη – Σέρρες – 
Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού. 

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). 

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).  
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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 υ.α. υπ’ αρ. οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703), στην οποία καθορίζονται προδιαγραφές 
περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 
του ν. 4014/2011. 

9. 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 (ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5). 

10. Την κ.υ.α. με α.π. οικ. 101821/27.2.2006, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την 
κατασκευή και λειτουργία του υποτμήματος 60.2.2 (Ριζιανά – Λευκώνας 2ο υποτμήμα) του Κάθετου 
Άξονα 60 Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού και τη ΜΠΕ που συνοδεύει την 
απόφαση αυτή. 

11. Την με α.π. οικ. 174031/22.7.2014 απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 

ΒΛ460-Η2Μ) με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υποτμήματος 60.2.2 
(Ριζιανά – Λευκώνας 2ο υποτμήμα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας 
της Εγνατίας Οδού και το Φάκελο Τροποποίησης που συνοδεύει την απόφαση αυτή (εφεξής ΦΤ). 

12. Την με α.π. οικ. 177486/23.12.2014 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 
(ΑΔΑ: 77ΙΩ0-ΕΑΝ), με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υποτμήματος 
60.2.2 (Ριζιανά – Λευκώνας 2ο υποτμήμα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη – Σέρρες – 
Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού και το Φάκελο Τροποποίησης που συνοδεύει την απόφαση αυτή 
(εφεξής ΦΤ1). 

13. Το με α.π. 33910/21.11.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ 
αρχική έκδοση φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης, με πρόταση του σταθμού διοδίων 
Στρυμονικού στη ΧΘ 3+200 (α.π. ΔΙΠΑ 55846/21.11.2016). 

14. Το με α.π. οικ.59740/8.12.2016 έγγραφό μας, περί διαβίβασης του παραπάνω φακέλου. 

15. Το με α.π. 36409/10.1.2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο ζητείται η επιστροφή του 
παραπάνω φακέλου (α.π. ΔΙΠΑ 1397/12.1.2017). 

16. Το με α.π. 36859/20.1.2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ 
η τελική έκδοση του φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης, με πρόταση του σταθμού διοδίων 
Στρυμονικού στη ΧΘ 2+700 (α.π. ΔΙΠΑ 3318/23.1.2017). Ο εν λόγω φάκελος συντομογραφείται 
εφεξής ως ΦΑΤ-2017. 

17. Το με α.π. 37524/3.2.2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΔΙΠΑ 
επιπλέον αντίγραφα του ΦΑΤ-2017 (α.π. ΔΙΠΑ 6189/8.2.2017). 

18. Το με α.π. οικ. 6778/8.2.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο επεστράφη στην Εγνατία Οδό 
Α.Ε. ο αρχικός φάκελος ανανέωσης-τροποποίησης (βλ. υπ’ αρ. 13 παραπάνω) και διαβιβάσθηκε 
αντίγραφο του ΦΑΤ-2017, προς: 
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18.1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της 

ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης. 

18.2. Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και προς το Δασαρχείο Σερρών, στο πλαίσιο της υ.α. 

υπ’ αρ. 15277/23.3.2012 (Β΄ 1077). 

18.3. Το ΚΕΣΠΑ για διατύπωση γνώμης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4014/2011, 
δεδομένου ότι κατά την υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αποκλίσεις 
από τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό. 

19. Το με α.π. 52964(149)/10.2.2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με συνημμένη την αποστολή ανακοίνωσης για τη 
δημοσίευση του ΦΑΤ-2017 (α.π. ΔΙΠΑ 8219/15.2.2017). 

20. Την με α.π. οικ. 11362/1.3.2017 θετική εισήγηση της ΔΙΠΑ του YΠΕΝ προς το ΚΕΣΠΑ σχετικά με την 

ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

21. Την 170η πράξη του ΚΕΣΠΑ (26η συνεδρίαση, 8.3.2017), με σύμφωνη γνώμη για την ανανέωση και 

τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 16797/3.4.2017). 

22. Το γεγονός ότι με το με α.π. 7534/19.6.2015 έγγραφο της Εγνατίας Οδού (α.π. ΔΙΠΑ 

150172/26.6.2015) υποβλήθηκε ΜΠΕ τόσο για την τροποποίηση της χάραξης των πρώτων 

περίπου 2,5 km του 2ου υποτμήματος του τμήματος Ριζιανά – Λευκώνας όσο και για την αλλαγή 

χάραξης του 1ου υποτμήματος του ίδιου τμήματος. Η εν λόγω ΜΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε προς 

διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες με το με α.π. οικ. 153964/4.12.2015 έγγραφο 

της ΔΙΠΑ, επέχει, για το εξεταζόμενο στην παρούσα απόφαση 2ο υποτμήμα θέση φακέλου 

τροποποίησης και δεδομένου ότι υποβλήθηκε δυο και πλέον μήνες προ της λήξης των 

περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. 

23. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις: 

23.1. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου σχεδιασμού και 
υλοποιημένου έργου, όπως περιγράφονται στον ΦΑΤ-2017, συνοψίζονται ως εξής: 

23.1.1. Προσθήκη ημικόμβου Προβατά μεταξύ Α/Κ Στρυμονικού και Α/Κ Λευκώνα (περί 
τη ΧΘ 11+500) για την εξυπηρέτηση του οικισμού Προβατά και των υπόλοιπων 
οικισμών ανατολικά του ποταμού Στρυμόνα. Ο κόμβος βρίσκεται στο σημείο όπου 
υφιστάμενη Κάτω Διάβαση εξυπηρετεί την κίνηση εκατέρωθεν του 
αυτοκινητόδρομου και για τη δημιουργία του προστέθηκαν κλάδοι εισόδου στον 
και εξόδου από τον κλάδο προς Θεσσαλονίκη. 
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23.1.2. Κατάργηση της κάτω διάβασης στη θέση της εξόδου του κόμβου Προβατά από 
Θεσσαλονίκη προς τον οικισμό. 

23.1.3. Προσθήκη μίας εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο προς τον οικισμό Στρυμονικού 
στα βόρεια αυτού (ΧΘ 4+500), για την αποφυγή περιπορείας, καθώς ο Α/Κ 
Στρυμονικού αναπτύσσεται στα ανατολικά του οικισμού. 

23.1.4. Προσθήκη κάτω διάβασης στη ΧΘ 20+000 περίπου για την εξυπηρέτηση του 
τοπικού οδικού δικτύου. 

23.2. Πέραν των παραπάνω υλοποιηθέντων διαφοροποιήσεων, σύμφωνα με το ΦΑΤ-2017, στο 

έργο σχεδιάζεται η προσθήκη του μετωπικού σταθμού διοδίων Στρυμονικού στη ΧΘ 2+700, 
αξιοποιώντας διαπλάτυνση του επιχώματος της αρτηρίας στον αριστερό κλάδο που 
λειτουργεί ως «αντίβαρο» ασφάλισης των αρχικών πρανών, στα οποία είχαν παρατηρηθεί 
διαμήκεις ρηγματώσεις λόγω συνίζησης των επιχώσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν 
απαιτούνται απαλλοτριώσεις ή διαπλατύνσεις του σώματος της οδού. Με βάση τα στοιχεία 
αυτά, καθώς και το γεγονός ότι στον εν λόγω σταθμό προβλέπονται 4+4 λωρίδες 
κυκλοφορίας με τις αντίστοιχες νησίδες, πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν 7 θάλαμοι 
διοδίων, ενώ η κατασκευή του σταθμού θα είναι ελαφρού τύπου με αφαιρετά στοιχεία και 
νησίδες με μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, εκτιμάται ότι οι πρόσθετες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από το σταθμό διοδίων είναι περιορισμένες και αντιμετωπίσιμες με τους 
κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους. 

23.3. Με βάση τα παραπάνω, οι διαφοροποιήσεις ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 

τροποποιημένου έργου σε σχέση με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό είναι 
μικρής κλίμακας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ. Απαιτείται ωστόσο, 
αφενός η ένταξη των τροποποιήσεων στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών του 
όρων και αφετέρου η επικαιροποίηση της απόφασης ως προς την πάγια νομοθεσία οριακών 
τιμών ρύπων και θορύβου καθώς και η ενσωμάτωση των μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος που προτείνονται στον υποβληθέντα φάκελο ανανέωσης και τροποποίησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την ανανέωση και τροποποίηση της κ.υ.α με α.π. οικ. 101821/27.2.2006, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του υποτμήματος 60.2.2 (Ριζιανά – Λευκώνας 

2ο υποτμήμα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού, όπως 

τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 174031/22.7.2014 απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος 

ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΛ460-Η2Μ) και με την με α.π. οικ. 177486/23.12.2014 απόφαση Γενικού Διευθυντή 

Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 77ΙΩ0-ΕΑΝ), ως εξής: 
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Α. Η χρονική ισχύς των περιβαλλοντικών όρων του υποτμήματος 60.2.2 (Ριζιανά – Λευκώνας 

2ο υποτμήμα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού 

παρατείνεται για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. 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» προστίθενται τα ακόλουθα:  

«Με βάση τον οριστικό σχεδιασμό, όπως αυτός περιγράφεται στον ΦΑΤ-2017 στο έργο περιλαμβάνονται: 

 Ημικόμβος Προβατά μεταξύ Α/Κ Στρυμονικού και Α/Κ Λευκώνα (περί τη ΧΘ 11+500) και κατάργηση της 
κάτω διάβαση στη θέση της εξόδου του κόμβου Προβατά από Θεσσαλονίκη προς τον οικισμό. 

 Έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο προς τον οικισμό Στρυμονικού στα βόρεια αυτού (ΧΘ 4+500). 

 Κάτω διάβαση στη ΧΘ 20+000 περίπου για την εξυπηρέτηση του τοπικού οδικού δικτύου. 

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης ο μετωπικός σταθμός διοδίων Στρυμονικού στη ΧΘ 2+700, όπως 
περιγράφεται στον ΦΑΤ-2017, επί διαπλάτυνσης του επιχώματος της αρτηρίας στον αριστερό κλάδο που 
λειτουργεί ως «αντίβαρο» ασφάλισης των αρχικών πρανών, χωρίς απαλλοτριώσεις ή διαπλατύνσεις του 
σώματος της οδού. Ο σταθμός θα έχει 4+4 λωρίδες κυκλοφορίας με τις αντίστοιχες νησίδες, πάνω στις οποίες 
θα τοποθετηθούν 7 θάλαμοι διοδίων, ενώ η κατασκευή του θα είναι ελαφρού τύπου με αφαιρετά στοιχεία και 
νησίδες με μεταλλικά στηθαία ασφαλείας.» 

Β. Η ενότητα «β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις», αντικαθίσταται 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: 

1. Στην κ.υ.α. 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. 

2. Στην κ.υ.α. 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: 

1. Η κ.υ.α. υπ’ αρ. οικ. 145116/2011 (Β΄354), για τον καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη ισχύει. 

2. Η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 

αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 

(ΑΔΑ ΒΛ0Χ0-9ΝΥ). 

3. Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου. 
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Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64). 

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί άδεια διαχείρισης αποβλήτων, διότι στις εργασίες που προβλέπονται για 

την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, δεν περιλαμβάνεται διαχείριση αποβλήτων κατά την έννοια των 

διατάξεων που αφορούν στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.» 

Γ. Η ενότητα «γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις», αντικαθίσταται ως εξής: 

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

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου ορίζονται στην κ.υ.α. 

οικ.211773/27.4.2012 (Β΄ 1367) για τον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων 

δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων. 

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 

κ.υ.α. με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 

9272/471/2.3.2007 (Β΄ 286).» 

Δ. Ο περιβαλλοντικός όρος 46 της ενότητας «δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«48. Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προτείνονται στη ΜΠΕ, στον ΦΤ, στον ΦΤ1 και στον ΦΑΤ-2017 που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.» 

Ε. Οι ενότητες ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ αντικαθίστανται ως εξής: 

«ε) Πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης, ο 
φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσής τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
5 του ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης υποβληθεί εμπροθέσμως 
(τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι διατηρούνται σε ισχύ.» 

«ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό αναφέρθηκε στην 
ενότητα α΄ της παρούσας απόφασης και υλοποιείται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, 
απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.» 

«η) Η παρούσα απόφαση, μαζί με τη ΜΠΕ, τον ΦΤ, τον ΦΤ1 και τον ΦΑΤ-2017 που τη συνοδεύουν θα πρέπει 
σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε 
αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 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, τον ΦΤ, τον ΦΤ1 και τον ΦΑΤ-2017 και την παρούσα απόφαση, 
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επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο του ίδιου νόμου.» 

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 
 
 
 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ (συν. ΦΑΤ-2017) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τμήμα Γ΄ 
4. Α. Κουλίδης (3) 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

ΑΔΑ: Ψ3ΓΧ4653Π8-8ΤΙ


	101821_27.02.06
	174031_22.7.14 τροποποίηση ΚΥΑ
	3318_08.05.17



