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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 8ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Οδικός άξονας 
Εγνατία Οδός - Βέροια - Νάουσα - Εθν. Οδός 
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, τμήμα Εγνατία Οδός - 
Πατρίδα” (ΠΕΤ: 2107571016)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  97 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719) /17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       

 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 8ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) του έργου: “Οδικός άξονας Εγνατία Οδός - Βέροια - Νάουσα - Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης - 

Έδεσσας, τμήμα Εγνατία Οδός - Πατρίδα” (ΠΕΤ: 2107571016)» και έδωσε το λόγο στoν εισηγητή του 

θέματος  κ. Μουρτζίλα Στ., Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας, ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ. 

πρωτ. 539313(2271)/13-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. 

Ημαθίας η οποία έχει ως εξής: 
”Θέμα: Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Οδικός άξονας Εγνατία Οδός - 

Βέροια - Νάουσα - Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, τμήμα Εγνατία Οδός - Πατρίδα” (ΠΕΤ: 2107571016). 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016), Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ._61/13-01-2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.'27/20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

ΑΔΑ: 6ΤΨ97ΛΛ-ΘΨΥ



 

 

Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας” 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458Β'/07-02-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”” 

5. Την υπ’ αριθμ.. 131093(1092)/11-03-2022 (ΦΕΚ 1355Β'/23-03-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ημαθίας “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας” 

6. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α'/25-04-2002) “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” και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” 

7. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-02-2012) “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”, όπως ισχύει 

8. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις” 

9. Την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β'/10-08-2016) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει”, όπως ισχύει 

10. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β'/24-02-2022) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β΄ 
2471)”, όπως ισχύει 

11. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β'/19-04-2013) “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”, όπως ισχύει 

12. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β'/05-01-2014) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας” 

13. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, όπως ισχύει 

14. Το, με α.π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65507/4545/24-06-2022, έγγραφο του Τμήματος Γ΄, της Δ/νσης Περ/κής Αδειοδότησης 
(ΔΙ.ΠΑ), της Γ.Δν/σης Περ/κής Πολιτικής, του Υπουργείου Περ/ντος & Ενέργειας [αρ. πρωτ. 486014(2032)/06-07-
2022] 

15. Το, με α.π. 463356(434)/28-06-2022, έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας [αρ. πρωτ. 
470978(1962)/30-06-2022, 539313(2271)/26-07-2022] 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θέση/έκταση: Το υπό μελέτη οδικό έργο, συνολικού μήκους περίπου 10 χλμ.,  αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα που 
ενώνει την Εγνατία οδό με την Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Έδεσσας και χωροθετείται ανατολικά της πόλης της Βέροιας, πλησίον των 
οικισμών Μακροχωρίου, Διαβατού, Ταγαροχωρίου, Λαζοχωρίου, Ν. Λυκογιάννης, Μέσης και Κουλούρας, του Νομού Ημαθίας. 
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου, είναι οι εξής: 

ΚΟΡΥΦΗ 

Ελληνικό Γεωδαιτικό 

Σ.Α. 1987 (EGSA 87) 

Χ Υ 

Αρχή 353317,23 4486948,80 

Κόμβος επί Εγνατίας οδού 352631,00 4486592,00 

Διάβαση Σ.Γ. Τεχνικό Τ3 352117,81 4487163,72 

Διάβαση επί Ε.Ο. Βέροιας - Αλεξάνδρειας 349986,27 4489327,83 

Χ.Θ. 8+000 347503,40 4491605,96 

Πέρας 346001,14 4492404,28 

ΑΔΑ: 6ΤΨ97ΛΛ-ΘΨΥ



 

3 

Χρήσεις γης/Προστατευόμενες περιοχές: Σύμφωνα με την ΜΠΕ, το εξεταζόμενο έργο: 

α) Είναι απόλυτα συμβατό με τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις - ρυθμίσεις, ιδίως με τις 
ρυθμίσεις του νέου (τροποποιημένου) Γ.Π.Σ. της Βέροιας και ο σχεδιασμός του έχει λάβει υπόψη τις υφιστάμενες Ζ.Ο.Ε. της 
ευρύτερης περιοχής. 

β) Βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών υπό ειδικό καθεστώς προστασίας (δίκτυο Natura 2000, καταφύγια 
άγριας ζωής), εκτός περιοχής που εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων 
και ιστορικών μνημείων. Επίσης, βρίσκεται στην Λεκάνη Απορροής Αλιάκμονα του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, 
εκτός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). 

Περιγραφή έργου/Λοιπά στοιχεία: Το έργο αφορά σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, μήκους περίπου 10 χλμ. και στο σύνολο 
των συνοδών του έργων (π.χ. κόμβοι και παράπλευρο οδικό δίκτυο), η οποία εκκινεί από τον κόμβο Εγνατίας, μεταξύ του 
κόμβου Κουλούρας και του κόμβου Βέροιας, δυτικά του οικισμού Μέσης, τέμνει την Εθνική Οδό Βέροιας - Αλεξάνδρειας στην 
περιοχή του κόμβου Μακροχωρίου και έχει πέρας τον κατασκευασμένο ισόπεδο κόμβο του τμήματος Πατρίδα - Νάουσα. Το 
τμήμα της οδού που μελετάται διέρχεται από πεδινή έως ελαφρά λοφώδη περιοχή, με υψόμετρο από +100m έως +200m. Για την 
κατασκευή των έργων απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων, οι οποίες ανέρχονται σε 534 στρ. περίπου, ενώ 
καταλαμβάνονται και εκτάσεις του Δημοσίου 19 στρ. περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος των απαλλοτριώσεων αφορά 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Το τμήμα Εγνατία Οδός - Πατρίδα είναι το τελευταίο προς μελέτη τμήμα του άξονα Εγνατία Οδός - Βέροια - Νάουσα - 
Σκύδρα - Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, μήκους 34,8 χλμ. περίπου. Τα υπόλοιπα τμήματα είτε έχουν ήδη κατασκευαστεί 
(Πατρίδα - ανισόπεδος κόμβος Νάουσας), είτε ολοκληρώνονται οι μελέτες για να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης 
για κατασκευή (Ανισόπεδος κόμβος Νάουσας - Ε.Ο. Έδεσσας). 

Σήμερα, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω της παλαιάς Επαρχιακής Οδού που διέρχεται μέσα από τον 
πολεοδομικό ιστό της Βέροιας. Η περιοχή εξυπηρετείται, επίσης, σιδηροδρομικά από την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - 
Βέροιας - Έδεσσας - Φλώρινας. Με το παρόν έργο παρακάμπτεται η πόλη της Βέροιας από ανατολικά και όλη η κυκλοφορία από 
τις περιοχές που θα εξυπηρετεί ο άξονας, θα διέρχεται εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων της. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δεν θα χρησιμοποιηθούν δανειοθάλαμοι, καθώς οι ανάγκες για την κατασκευή 
των επιχωμάτων θα καλυφθούν κατά βάση από τα κατάλληλα υλικά των εκσκαφών των ορυγμάτων και από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής. 

Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου εντοπίζονται κυρίως στην πρόκληση θορύβου και 
την αέρια ρύπανση από τα διάφορα εργοταξιακά μηχανήματα, τις εκσκαφές και τις εργασίες σε μη ασφαλτοστρωμένες 
επιφάνειες, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας οι επιπτώσεις περιορίζονται στο θόρυβο και την αέρια ρύπανση από την κυκλοφορία 
των οχημάτων. 

Τα μέτρα που προτείνονται αφορούν κυρίως στην αντιμετώπιση των αερίων εκπομπών και στη δημιουργία και 
μεταφορά της σκόνης, καθώς και στη συλλογή και απομάκρυνση όλων των στερεών και υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται 
από τη λειτουργία του έργου. Από την ανάλυση των επιπτώσεων του θορύβου προκύπτει ότι δεν αναμένεται υπέρβαση των 
θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, οπότε δεν απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. 

Για την ομαλή αποχέτευση των επιφανειακών υδάτων, προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά έργα τόσο για τα νερά 
απορροής της επιφάνειας του οδοστρώματος, όσο και για τα υπόλοιπα επιφανειακά νερά που κινούνται μέσω του υδρογραφικού 
δικτύου της περιοχής. Κατάλληλα τεχνικά θα κατασκευαστούν και στα δύο σημεία που η οδός διασταυρώνεται με την υπάρχουσα 
σιδηροδρομική γραμμή. 

Κατάταξη έργου: Το έργο/δραστηριότητα σύμφωνα με την ΥΑ 17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β), ως ισχύει, κατατάσσεται 
ως εξής: 

 Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 

α/α Είδος έργου Υπ. Α1 Παρατηρήσεις 

3 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ≥4  Το σύνολο Λ: αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας 

Λοιπά στοιχεία σχετικά με το έργο/δραστηριότητα, καθώς και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, παρατίθενται αναλυτικά στην ΜΠΕ. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Για την εισήγηση της Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη: 

- Τα περιεχόμενα της υποβληθείσας ΜΠΕ, τα οποία είναι σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-
2014), όπως ισχύει. 

- Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών επί του έργου του θέματος (Δ/νση Υδάτων Κ.Μακεδονίας Α.Δ.Μ-Θ, 
ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ημαθίας, Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ΥΠΕΝ, ΕΦΑ Ημαθίας, Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, ΓΕΕΘΑ, Δ/νση Δασών Ημαθίας, Δ/νση Προϊστορικών & Κλασικών 
Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΑ), όπως είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου 
(ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ. 

- Το γεγονός ότι μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 463356(434)/28-06-2022 ανακοίνωσης 
- πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, δεν κατατέθηκαν απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και 
γνωμοδοτήσεις των φορέων εκπροσώπησης των πολιτών (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές Επιτροπή/ές 
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Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. 

- Τα ως άνω αναφερθέντα σημεία που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο. 

Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
εισηγούμαστε θετικά για το έργο/δραστηριότητα του θέματος, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων από αυτούς που θέτει η 
κείμενη Νομοθεσία, με την επισήμανση των παρακάτω: 

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς και Υπηρεσίες, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν εξετάζει θέματα χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού ή 
χρήσεων γης που αφορούν στην εν λόγω έκταση. Οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις θα εξετασθούν από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειών. 

2. Τυχόν διορθώσεις/αλλαγές που ενδεχομένως γίνουν έπειτα από υπόδειξη άλλων υπηρεσιών, να αποσταλούν, 
πέραν της αδειοδοτούσας αρχής και στην υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου του έργου. 

3. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής/δίκτυο ΟΚΩ , να γίνεται σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 

4. Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου (μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οικιακού τύπου απορριμμάτων, αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων), να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει. 

5. Η τελική διάθεση των υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές και κριθούν ακατάλληλα για επανεπίχωση, 
μπορεί να γίνει σε χώρους που χρήζουν αποκατάστασης, όπως παλιά ανενεργά λατομεία πλησίον της περιοχής 
του έργου, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) (άρθρο 7, Ν. 
4014/2011). Εναλλακτικά, η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει, μέσω σύμβασης με εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, 
καθώς και λοιπά απόβλητα από την κατασκευή του έργου, να διαχειριστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (1312Β), ως ισχύει και το άρθρο 30 του Ν. 4819/2021 (129Α). 

6. Για την επιλεγόμενη θέση εργοταξίου και των τυχόν θέσεων προσωρινής απόθεσης υλικών, θα πρέπει να 
εκπονηθεί και να εγκριθεί αρμοδίως ΤΕΠΕΜ, σχετικά με τη χωροθέτηση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη 
διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 

7. Το λατομείο από το οποίο θα λαμβάνονται τα υλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των έργων (π.χ. 
αδρανή υλικά) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(ΑΕΠΟ), η οποία θα τηρείται επακριβώς. 

8. Να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την καταστολή και την αποφυγή διαρροών εκπομπών αερίων ρύπων στο 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής και τη μείωση του προκαλούμενου θορύβου. 

9. Να κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων (π.χ. θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υδάτων κλπ.) από τη λειτουργία του έργου. 

10. Ο τελικός σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών κατασκευής να διασφαλίζει πλήρως την 
αντιπλημμυρική προστασία και υδραυλική ισορροπία της περιοχής. 

11. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα, 
βάσει των διατάξεων του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α), όπως ισχύει. 

12. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη και ιδιαιτέρως όσα 
περιλαμβάνονται στο Κεφ.11 ¨Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση¨ και στο Κεφ.10 ¨Αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων¨, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία¨. 

 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 
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ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Οδικός άξονας 
Εγνατία Οδός - Βέροια - Νάουσα - Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, τμήμα Εγνατία Οδός - Πατρίδα” 
(ΠΕΤ: 2107571016), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 
539313(2271)/13-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας. 

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Αγαθαγγελίδου Ανατολή. 

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός  σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης.   
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
 

        Ηρώ Κουκίδου 
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