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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.   
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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 (ΔΙΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ.: 114 73 
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης (2) 
Τηλέφωνο: 210.6417960 
Fax: 210.6430637 
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr 

 

 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018 
Α.Π. οικ. 1019 
(σχετ. 154151/2015) 

 

ΠΡΟΣ: Εγνατία Οδός Α.Ε. 
Τ.Θ. 60030, 
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης,  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα : Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Νυμφόπετρα - Ρεντίνα 
(10.1 – 10.2) της Εγνατίας Οδού. 

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 προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160). 

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). 

6. 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). 

ΑΔΑ: 6ΦΙΤ4653Π8-4ΣΠ



 

Σελίδα 2 από 3 

7. Την κ.υ.α. με α.π. 47728/30.8.1997, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το 
τμήμα Νυμφόπετρα – Ρεντίνα της Εγνατίας Οδού, όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. με α.π. 
οικ. 101316/13.2.2006 και με την απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
ΥΠΕΚΑ με α.π. οικ. 146616/2.3.2015. 

8. Το με α.π. 16949/10.12.2015 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν.4014/2011) ο αναφερόμενος στο θέμα 
φάκελος (α.π. ΔΙΠΑ 154151/11.12.2015). 

9. Το με α.π. 12807/10.3.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το διαβιβάστηκε ο φάκελος ανανέωσης προς 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, προς ενημέρωση του κοινού χωρίς την 
απαίτηση διαβούλευσης (αρ. 5 ν. 4014/2011). 

10. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις: 

α) Σύμφωνα με το φάκελο ανανέωσης, στις έως τώρα εργασίες υλοποίησης του έργου 
τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της κ.υ.α. με α.π. 47728/30.8.1997, όπως 
τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. με α.π. οικ. 101316/13.2.2006 και με την απόφαση Γενικού 
Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ με α.π. οικ. 146616/2.3.2015. 

β) Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος λήφθηκαν υπόψη στην 
εκπόνηση του φακέλου ανανέωσης. 

γ) Δεν υφίστανται ενδείξεις αναγκαιότητας τροποποίησης των εν ισχύ περιβαλλοντικών 
όρων ή επιβολής πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την παράταση της διάρκειας ισχύος, για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης, των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Νυμφόπετρα – Ρεντίνα της Εγνατίας Οδού, 
όπως εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. με α.π. 47728/30.8.1997, τροποποιήθηκαν με την κ.υ.α. με α.π. 
οικ. 101316/13.2.2006 και με την απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ με 
α.π. οικ. 146616/2.3.2015, με την προσαρμογή των γενικών τους διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης 
υγρών και στερεών αποβλήτων, οδικού περιβαλλοντικού θορύβου 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. 4014/2011 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 
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Εσωτερική Διανομή 
1. ΔΙΠΑ 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Α΄ 

4. Α. Κουλίδης (2) 

Αναρτητέα Πράξη 
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