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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη ζεύξη Πρέβεζας – Ακτίου. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (Α΄ 209), 

όπως τροποποιημένος ισχύει. 

2. Το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 167). 

3. Την απόφαση Πρωθυπουργού υπ’ αρ. Υ198/16.9.2016 (Β΄ 3722), με τη οποία ανατίθενται 

αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη 

Φάμελλο. 

4. 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. 

Ισχύει μέχρι: 5.7.2027 
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5. Την κ.υ.α. με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 «Καθορισμός 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). 

6. Την 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). 

7. Την υ.α. υπ’ αρ. 15277/23.3.2012, με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την 

ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

ν. 4014/2011 (Β΄ 1077). 

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 υ.α. 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). 

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 

(ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5). 

11. Την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής με α.π. οικ.4834/25.1.2013, στην οποία αποσαφηνίζονται θέματα 

διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα και 

παρέχονται διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της κ.υ.α. 36259/1757/Ε103/2010 

(ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90). 

12. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με α.π. 15833/12.8.1993 για την ζεύξη 

Πρέβεζας – Ακτίου. 

13. Το με α.π. 26285/2.6.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην 

ΔΙΠΑ η ΜΠΕ του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 30969/17.6.2016). 

14. Το με α.π. 28175/14.7.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν 

στην ΔΙΠΑ επιπλέον αντίγραφα της ΜΠΕ του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 36037/18.7.2016). 

15. Το με α.π. οικ. 36671/20.7.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο 

της ΜΠΕ προς 

− Τα Περιφερειακά Συμβούλια Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 
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− τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

− το ΚΕΣΠΑ, για διατύπωση γνώμης, διότι η χρονική διάρκεια των περιβαλλοντικών 

όρων της 14ης σχετικής ΑΕΠΟ έληξε στις 1.8.1998 και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 

9 του 1ου σχετικού νόμου, προϋπόθεση της εκ νέου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

είναι η σύμφωνη γνώμη ΚΕΣΠΑ. 

− τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, την 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βόρειου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

− το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

− τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

− τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας καθώς και το 

Δασαρχείο Αμφιλοχίας, για ενέργειές τους στο πλαίσιο της υ.α. υπ’ αρ. 

15277/23.3.2012, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΠΕ αφορά στη λειτουργία του 

υφιστάμενου έργου χωρίς επεκτάσεις,  

− τις Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για γνωμοδότηση στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους και  

− τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. 

16. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ-Β. ΙΟΝΙΟΥ-Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/256269/22159/-

2221/3.8.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, 

Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 

θετική υπό όρους γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 39468/8.8.2016).  

17. Το με α.π. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-ε/3021/3.8.2016 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση επί της 

ΜΠΕ, καθώς στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα νεότερα μνημεία (α.π. 

ΔΙΠΑ 39870/11.8.2016). 

18. Το με α.π. 2781/22.8.2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, στο οποίο δεν 

διατυπώνεται καταρχήν αντίρρηση για την έγκριση της υλοποίησης της προτεινόμενης 

Μ.Π.Ε. του έργου και τίθενται όροι για την παρακολούθηση των εκσκαφών και την 

περίπτωση αποκάλυψης αρχαίων ευρημάτων (α.π. ΔΙΠΑ 42462/5.9.2016). 
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19. Το με α.π. Φ.916.74/684/472431/Σ.2756/25.8.2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για 

το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 42713/6.9.2016). 

20. Το με α.π. 129007/1.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου, με θετική 

γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 44552/19.9.2016).  

21. Το με α.π. 241987/24955/21.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος, με θετική γνωμοδότηση υπό όρους και προϋποθέσεις και με συνημμένο το 28Ο 

Πρακτικό έτους 2016 της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

Αιτωλοακαρνανίας (α.π. ΔΙΠΑ 48150/7.10.2016).  

22. Το με α.π. 1239/88395/24.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας , Περιβάλλοντος & 

Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θετική 

γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 52647/2.11.2016).  

23. Το με α.π. 284335/1480/3.11.2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 

Ελλάδας (α.π. ΔΙΠΑ 53030/4.11.2016), με συνημμένη την υπ’ αρ. 30/31.10.2016 απόφαση 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δυτικής Ελλάδος (ΑΔΑ: 7Φ3Φ7Λ6-9Α5) με θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του 

έργου. 

24. Το με α.π. ΥΠΠΟΑΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/334077/199764/13288/979/11.10.2016 

έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, με θετική γνωμοδότηση υπό όρους και προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 53012/4.11.2016).  

25. Το με α.π. 99533/4216/1.11.2016 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με συνημμένη την  υπ’ αρ 

7/129/24.10.2016 απόφασή τους (ΑΔΑ: 63ΜΠ7Λ9-ΧΚΠ) και συμπληρωμένο το έντυπο Δ10 

της κ.υ.α. 1649/45/2014 με θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 

52932/4.11.2016).  

26. Το με α.π. 973/3.11.2016 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, με 

θετική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 53017/4.11.2016). 

27. Το με α.π. 199900/1055/29.7.2016 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με συνημμένη την αποστολή ανακοίνωσης για τη 

δημοσίευση του φακέλου της ΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 53383/8.11.2016). 

28. Την με α.π. οικ. 56891/24.11.2016 θετική εισήγηση της ΔΙΠΑ του YΠΕΝ προς το ΚΕΣΠΑ 

σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του τμήματος ζεύξης Πρέβεζας - Ακτίου 

τμήματος ζεύξης Πρέβεζας - Ακτίου της Εγνατίας Οδού. 
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29. Την 157η πράξη του ΚΕΣΠΑ (24η συνεδρίαση, 14.12.2016), με ομόφωνα σύμφωνη γνώμη για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση του τμήματος ζεύξης Πρέβεζας - Ακτίου (α.π. ΔΙΠΑ 

63058/27.12.2016). 

30. Το με α.π. 218168/16.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, με θετική 

υπό όρους γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 63840/30.12.2016).  

 α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την λειτουργία του 

υφιστάμενου τμήματος της ζεύξης Πρέβεζας – Ακτίου της Εγνατίας Οδού Α.Ε., η εφαρμογή των 

οποίων βαρύνει τους φορείς κατασκευής και λειτουργίας του. 

1. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Το οδικό τμήμα της ζεύξης Πρέβεζας – Ακτίου έχει συνολικό μήκος 4.750 m, εκ του οποίου τα 

910 m αποτελούν την υποθαλάσσια σήραγγα, τα 700 m τις υπόγειες θαλάσσιες προσβάσεις, τα 

370 m τις ανοιχτές ράμπες εισόδου – εξόδου και τα υπόλοιπα 2.730 m τις επίγειες οδικές 

προσβάσεις.  

Στο έργο περιλαμβάνεται ο σταθμός διοδίων Ακτίου σε απόσταση 530 m από την αρχή της 

χιλιομέτρησης, κτίριο διοδίων και Διοίκησης στο Άκτιο και Πρέβεζα, καθώς και παράλληλα οδικά 

έργα για την αποκατάσταση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. 

2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου και ευαίσθητα 

στοιχεία περιβάλλοντος 

2.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

2.1.1. Ο χωροταξικός σχεδιασμός που ισχύει στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

προβλέπεται στις ακόλουθες διατάξεις: 

2.1.1.1. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Β΄ 1451/2003). 

2.1.1.2. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Β΄ 1470/2003). 

2.1.2. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης στις περιοχές από όπου διέρχεται 

το έργο, καθορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πρέβεζας 

(ΑΑΠ 465/2009). 

2.1.3. Χρήσεις γης: Η ευρύτερη περιοχή στην οποία αναπτύσσεται το τμήμα της ζεύξης 

Πρέβεζας – Ακτίου έχει πεδινό χαρακτήρα και ο αυτοκινητόδρομος σε ολόκληρο 

το μήκος του διέρχεται από περιοχές πεδινών καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
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2.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

2.2.1. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται εκτός: 

2.2.1.1. Εκτάσεων του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 

ν. 3937/2011 (Α΄ 60). 

2.2.1.2. Κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 

2.2.2. Το τμήμα της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας και ο σταθμός διοδίων 

χωροθετούνται εντός των ορίων του εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού και 

συγκεκριμένα στην Ζώνη Γ’ Περιβαλλοντικού Ελέγχου. 

3. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

3.1. Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας προβλέπονται: 

3.1.1. Στην κ.υ.α. με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία έχουν 

καθοριστεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

3.1.2. Στην κ.υ.α. με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), με την οποία έχουν 

καθοριστεί 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. 

3.2. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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). 

3.2.3. Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου. 

3.3. Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64).  

3.4. Η παρούσα απόφαση δεν επέχει θέση άδειας διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 12 του ν. 4014/2011, 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. 
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4. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 

4.1. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο 

περιλαμβάνεται ο θόρυβος από οδικά έργα, ορίζονται στην κ.υ.α. οικ.211773/27.4.2012 

(Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών 

περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, 

τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής 

(ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 

περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». 

4.2. 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, με την οποία καθορίστηκαν 

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)». 

5. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

(πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

5.1. Γενικοί όροι 

5.1.1. Ο φορέας του έργου, όπως αυτός καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται 

μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας του (εφεξής αναφερόμενα ως «τρίτα 

μέρη»), φέρει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 

περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που του 

αντιστοιχεί. 

5.1.2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

5.1.2.1. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων 

συμμετέχουν στο έργο. 

5.1.2.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων 

επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.  
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5.1.3. Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα του έργου και τρίτων 

μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να προβλέπονται ρητές 

πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

5.1.4. Ο φορέας του έργου οφείλει να ορίσει οργανωτική μονάδα ή στέλεχος που θα έχει 

την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, ενώ έχει 

τη δυνατότητα να ζητήσει ανάλογο προσδιορισμό από τα τρίτα μέρη. 

5.1.5. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας 

του περιβάλλοντος τα οποία απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και 

περιορισμών της παρούσας απόφασης. 

5.2. Λειτουργία 

5.2.1. Κατά τη λειτουργία του έργου απαιτείται καθαρισμός και συντήρηση των 

τεχνικών έργων ώστε να ανταποκρίνονται στην παροχή σχεδιασμού τους: 

5.2.1.1. Ο καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την απομάκρυνση των 

φερτών υλών, απορριμμάτων και την κοπή των παρασίτων. 

5.2.1.2. Η συντήρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση για διάβρωση, 

καθίζηση, απόφραξη ή ενδείξεις αστοχίας του τεχνικού έργου. 

5.2.2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης 

ατυχηματικής ρύπανσης, το οποίο να προβλέπει τον τρόπο περιορισμού και 

απομάκρυνσης υγρών ρυπαντικών ουσιών που ενδέχεται να διαρρεύσουν στο 

οδόστρωμα μετά από ατύχημα. Τα υλικά μέσα για την εφαρμογή του σχεδίου θα 

πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις που να επιτρέπουν ταχεία απόκριση 

και το προσωπικό του φορέα θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την 

εφαρμογή του σχεδίου. 

5.2.2.1. Οι επιφανειακές απορροές του οδικού τμήματος θα πρέπει να διέρχονται από 

Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης με δυνατότητα ελαιοδιαχωρισμού και 

κατακράτησης στερεών, για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής του εθνικού 

πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού. 

5.2.3. Όλα τα απορρίμματα από το σώμα της οδού θα πρέπει να συλλέγονται σε τακτική 

βάση, προκειμένου κυρίως να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο δημιουργίας 

εστιών φωτιάς που θα μπορούσαν να θέσει σε κίνδυνο τις παρακείμενες περιοχές. 
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5.3. Παρακολούθηση 

5.3.1. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και να συντονίζει την εφαρμογή του, ώστε να 

παρακολουθείται η επίδραση του έργου και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

όρων που αφορούν στη λειτουργία του. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, 

θα πρέπει να συλλέγονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και αξιολόγηση, και 

τέλος να δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του παραπάνω φορέα, με τη μορφή 

ετήσιας τουλάχιστον έκθεσης, αποτελέσματα και τεκμηριώσεις σχετικά με τα 

ακόλουθα θέματα: 

5.3.1.1. Αναλυτικές καταγραφές ενεργειών που πραγματοποιούνται για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

5.3.1.2. Συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων του κυκλοφοριακού 

φόρτου.  

5.3.1.3. Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών απορροής του 

αυτοκινητόδρομου στα σημεία εκφόρτισης σε παρακείμενους 

αποδέκτες. 

6. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – 

Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή της 

6.1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή 

της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε 

(άρθρο 2§8 ν. 4014/2011). 

6.2. 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. 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. 

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

αναφέρθηκε στην ενότητα 1 της παρούσας απόφασης και υλοποιείται σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 

6.4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 

διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσα 

απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της 

απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου. 
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7. Άλλες διατάξεις 

7.1. Η παρούσα απόφαση: 

7.1.1. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του 

προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με 

αυτά διατάξεις. 

7.1.2. Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων 

αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για το έργο. 

7.1.3. Έχει εκδοθεί χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του 

έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων. 

7.1.4. Δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων 

κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

7.1.5. Όσα από τα ανωτέρω (7.1.1 - 7.1.4) στοιχεία εξετάστηκαν στη ΜΠΕ, έχουν 

παρατεθεί με ευθύνη του φορέα του έργου. 

7.2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες 

ειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής. 

7.1. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ.21 έγγραφο του σκεπτικού η έκταση στην οποία 

χωροθετείται το έργο δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η παρούσα 

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης κατά την 

έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

8. Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων  

8.1. Η παρούσα απόφαση και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει, καθώς και επόμενοι φάκελοι 

ανανέωσης, τροποποίησης, τεχνικών περιβαλλοντικών μελετών μαζί με σχετικές 

αποφάσεις, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο χώρο του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, 

ελεγκτικό όργανο. 

8.2. Ο φορέας του έργου, τόσο κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής, όσο και κατά τη 

λειτουργία, θα πρέπει: 

8.2.1. Να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ. συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, 

τιμολόγια, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.).  

8.2.2. Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να 

διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό. 

8.2.3. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 
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8.2.4. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

8.3. Εάν ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα οποία δεν 

καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση τους πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει των θεωρημένων μελετών του έργου ή 

και επόμενων φακέλων σχετικών με την περιβαλλοντική του αδειοδότηση. 

8.4. Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 

παράβασης των όρων της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

9. Δημοσιοποίηση 

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την 

ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην κ.υ.α. υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470). 

10. Αντικατάσταση προηγούμενης α.ε.π.ο 

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με α.π. 

15833/12.8.1993 για την ζεύξη Πρέβεζας – Ακτίου. 

11. Νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
α) Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού 
  Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα 
β) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
  Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα 
γ) Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
  (διαμέσου του Γραφείου Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ) 
  Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα 

2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
 Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα 
β) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 
 Εθνικής Αντίστασης 108-110, 481 00 Πρέβεζα 
γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας 
 Αγίου Αθανασίου 4, 30200 Μεσολόγγι 
δ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 
       & Νοτίου Αιγαίου 
 Μαίζωνος 17, 26223 Πάτρα 
ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βόρειου Ιονίου και           
Δυτικής Μακεδονίας 
      Αισώπου 9, 454 44 Ιωάννινα 

3. Περιφέρεια Ηπείρου 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 

4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 Πάτρα 

5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  
ΓΕΕΘΑ/Γ2 
Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 112 53 Αθήνα 

7. Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας  
Λ. Ειρήνης 83, 481 00 Πρέβεζα 

8. Δασαρχείο Αμφιλοχίας 
Στράτου Νικολάου 84, 30500 Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας 
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9. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου 
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα 

10. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 35, 264 42 Πάτρα 
Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας 

11. Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού 
Δημοτικό κατάστημα Ανέζας, 471 50 Άρτα 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ (συν. ΜΠΕ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Γ΄ 

4. Α. Κουλίδης (3) 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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