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ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(ΔΙ.Π.Α.) 
ΤΜΗΜΑ Γ’  
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11     
Τ.Κ. : 114 73      
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής      
Τηλέφωνο : 210 6417802     ΠΡΟΣ:   ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
F.A.X. : 210 6417753      Λ. Μεσογείων 357-359 
         152 31 Αθήνα 
           (συν:  1 αντ. φακ. τροπ. 2018) 
      

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33845/11.5.1994 ΑΕΠΟ για τον κύριο Αγωγό Φυσικού 

Αερίου (ΑΦΑ) και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων, από τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, εκτός του 
κλάδου Λαυρίου, ως προς τη διασύνδεση του με τον Διαδριατικό ΑΦΑ (ΤΑΡ), στην 
Νέα Μεσημβρία, Δήμου Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
 

2. Το Ν.4014/2011 (Α’ 209) «για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3. Το Ν. 998/1979 (Α’ 289) «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
4. Το Ν. 3028/2002 (Α’ 153) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 
 

5. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160), Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

6. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114), Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 
 

7. Την υπ’ αρ. 167563/2013 (Β’ 964) ΥΑ για 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. 
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8. Την ΚΥΑ οικ. 1649/2014 (Β’ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…». 

 
9. Την Υ.Α 170225/2014 (Β’ 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α της ΥΑ 1958/2012». 
 

10.  Την υπ’ αρ. 37674/2016 ΥΑ (Β’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 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 (Α’ 209)», όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
11.  Την κ.υ.α. με α.π. 1915/2018 (Β΄ 304), που αφορά στην τροποποίηση των κ.υ.α. υπ’ αρ. 

48963/2012 (Β΄ 2703) και 167563/2013 (Β΄ 964) και της υ.α. υπ’ αρ. 170225/2014 (Β΄ 135) σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ. 

 
12.  Την ΚΥΑ 21398/2012 (Β’ 1470) για την Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου για την 

ανάρτηση των ΑΕΠΟ. 
 

13.  Την  με α.π. 33845/11.5.1994 ΑΕΠΟ για τον κύριο Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και των 
συνοδευτικών του εγκαταστάσεων, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως τις εγκαταστάσεις 
της Ρεβυθούσας, εκτός του κλάδου Λαυρίου, όπως ανανεώθηκε με τις υπ’ αρ. 
123049/5.3.2004 & 141990/8.7.2009 αποφάσεις και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
34995/9.8.2017 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. 

 
14.  Την με α.π. οικ. 174848/12.9.2014 ΑΕΠΟ του Διαδριατικού  Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

15.  Το με α.π. 112369/22.1.18 έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με συνημμένο φάκελο τροποποίησης 
(α.π. ΔΙΠΑ 1735/22.1.18) 

16. Τo με α.π. οικ. 7347/2.4.18 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με τo οποίo διαβιβάστηκε ένα  αντίγραφο 
του φακέλου τροποποίησης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται η 
σχετική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 
4014/2011. 

17. Την από 20.4.18 δημοσιοποίηση στον ΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της ανακοίνωσης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προτεινόμενη 
τροποποίηση. 

18. Τα συνημμένα στο φάκελο τροποποίησης έγγραφα: 

17.1 Το με α.π. 73511/7.11.17 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το 
οποίο η περιοχή ενδιαφέροντος για το προτεινόμενο έργο δεν διέπεται από τις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας.  

17.2 Το με α.π. ΕΦΑΠΕΘ/466376/308022/4458/24.11.17 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο. 

19. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη μεταβολή στο έργο, με βάση τα αναφερόμενα στον φάκελο 
τροποποίησης, δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις 
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επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής σε σχέση με τις επιπτώσεις 
του έργου όπως προβλέπεται από την εν ισχύ ΑΕΠΟ. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η υποβολή 
ΜΠΕ για την προτεινόμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αλλά αυτή είναι δυνατή επί τη βάσει των 
στοιχείων του φακέλου τροποποίησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 33845/11.5.1994 ΑΕΠΟ για τον κύριο Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) 
και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως τις 
εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, εκτός του κλάδου Λαυρίου, όπως ανανεώθηκε με τις υπ’ αρ. 
123049/5.3.2004 & 141990/8.7.2009 αποφάσεις και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
34995/9.8.2017 απόφαση, ως προς τη διασύνδεσή του με τον Διαδριατικό ΑΦΑ (ΤΑΡ) , ως εξής:  
 
A. Στο τέλος της παραγράφου α), όπως έχει αντικατασταθεί στην υπ’ αρ. 34995/9.8.2017 

απόφαση τροποποίησης, προστίθεται η παράγραφος 2.3, ως εξής: 
 
«2.3. Διασύνδεση Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) με τον 

Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) 
 
Στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας θα εγκατασταθεί Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός 
(M/R), καθώς και διασυνδετικός αγωγός μήκους 200μ και διαμέτρου 24’’ (61 cm), ο οποίος θα 
συνδέει, μέσω βανοστασίου του αγωγού ΤΑΡ, τον ΑΦΑ ΤΑΡ. Ο σταθμός M/R θα έχει τη 
δυνατότητα να φιλτράρει/διαχωρίζει, να καταγράφει, να προθερμαίνει και να ρυθμίζει την παροχή 
του αερίου που λαμβάνεται από τον αγωγό ΤΑΡ, προκειμένου να τροφοδοτήσει το αέριο στον 
αγωγό του ΕΣΜΦΑ. Η εν λόγω λειτουργία θα είναι αμφίδρομη. 
 
Ειδικότερα, ο σταθμός Μ/R αποτελείται από τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό: 

• Φίλτρα/Διαχωριστές αερίου 

• Μετρητές παροχής αερίου 

• Προθερμαντές αερίου 

• Ρυθμιστικές βάνες πίεσης αερίου  

• Ρυθμιστικές βάνες παροχής αερίου 

• Βοηθητικά συστήματα (σύστημα καυσίμου αερίου, σύστημα ζεστού νερού & 
κλειστό σύστημα συλλογής συμπυκνωμάτων) 

 
Ο Σταθμός επίσης θα διαθέτει και παρακαμπτήριο σύστημα (by-pass) ρύθμισης και μέτρησης, 
δυναμικότητας 50% της συνολικής δυναμικότητας του Σταθμού, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ανάγκης ή προγραμματισμένης συντήρησής του. 

 
H προτεινόμενη εγκατάσταση απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα DSF-11-037-01-1066-
6900-95-N-001, κλίμακας 1:2500, που συνοδεύει το φάκελο τροποποίησης 2018». 

 
Β. Στο τέλος της παραγράφου δ), όπως έχει τροποποιηθεί στην υπ’ αρ. 34995/9.8.2017 απόφαση 
τροποποίησης, προστίθεται η παράγραφος (δ8), ως εξής: 
 
«δ8. Ο φορέας του έργου οφείλει να έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρισή 

του, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στη διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992). Η ετήσια 
Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων κάθε έτους υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του επόμενου έτους». 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με α.π. 33845/11.5.1994 ΑΕΠΟ για τον κύριο Αγωγό Φυσικού Αερίου 

http://wrm.ypeka.gr/
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(ΑΦΑ) και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως τις 
εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, εκτός του κλάδου Λαυρίου, όπως ανανεώθηκε με τις υπ’ αρ. 
123049/5.3.2004 & 141990/8.7.2009 αποφάσεις και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
34995/9.8.2017 απόφαση, των οποίων η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και θα πρέπει 
σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύεται μαζί με τις ως άνω Αποφάσεις και τις περιβαλλοντικές μελέτες 
που τις συνοδεύουν.  
 
Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κ.υ.α. 1915/2018 (Β΄ 304) που αφορούν στις 
αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε 
κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο, ο φορέας του έργου 
οφείλει να συμπεριλάβει στο φάκελο ανανέωσης, ο οποίος θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως 
30.4.2019, τα κατάλληλα στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθεί εάν απαιτούνται πρόσθετοι 
περιβαλλοντικοί όροι ή/και τροποποίηση των εγκεκριμένων. 
 
Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της 
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με α.π. 21398/2012-ΦΕΚ Β’ 1470). 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΔΙΠΑ  
2. Τμήμα Γ’ 
3. Κ. Γιαβής 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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