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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2505
7 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 170613
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας
«Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Πα−
ραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012
(Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτη−
ση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού.
2. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλο−
ντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(Α΄ 24).
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
5. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυ−
στημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγ−
ματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α΄ 303).
6. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) και
ειδικότερα τα άρθρα 14, 45−60, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
7. Το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτή−
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).
8. Το Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική δια−
χείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων − Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−

ασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 179).
9. Το προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.) 19/2009 (Α΄ 35) «Ίδρυ−
ση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευ−
ση ελικοδρομίων».
10. Το Π.Δ. 158/2002 (Α΄ 137), «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλι−
σμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση
πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρό−
σωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 348/2003 (Α΄ 315)
11. Το Π.Δ. 79/2004 (Α΄ 62) «Καθορισμός των όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπερα−
στικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων
για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών
σταθμών αυτοκινήτων)»
12. Την υπουργική απόφαση (Y.Α.) υπ’ αρ. 1958/2012
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστη−
ριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)»
(Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπουργική απόφαση (Y.Α.) 15277/2012 «Εξειδί−
κευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθε−
σίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριό−
τητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21),
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Β΄ 1077).
14. Την με αρ. Υ46/6.6.12 (ΦΕΚ 2101/Β) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του ΑΝ. Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Σταύρου Καλαφάτη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 (Α΄
209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι ανα−
γκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου,
για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης
ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του
παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012
(Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορί−
ας Β της υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την
κατασκευή ή/και τη λειτουργία των έργων και δραστηρι−
οτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 και
μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσε−
ων της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30
του ίδιου νόμου.
3. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστα−
σία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και
περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κα−
τασκευή και λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας που κατατάσσονται στην
υποομάδα «Έργα οδοποιίας» της 1ης ομάδας «Έργα χερ−
σαίων και εναέριων μεταφορών» του παραρτήματος Ι
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει,
αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλο−
ντικές Δεσμεύσεις είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Πε−
ριφέρειας.
2. Για τα έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται
στην υποομάδα «Έργα εναέριων μεταφορών» της 1ης
ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του
παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012
(Β΄ 21), όπως ισχύει, αρμόδια για την υπαγωγή σε ΠΠΔ
είναι η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία χορηγεί για το έργο με α/α 27 το πιστοποιητικό
καταλληλότητας χώρου και την άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας του Π.Δ. 19/2009 (Α’ 35), όπως ισχύει, και για το
έργο με α/α 28 τις άδειες ίδρυσης−κατασκευής και λει−
τουργίας−εκμετάλλευσης του Π.Δ. 158/2002 (Α΄ 137), όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/2003 (Α΄ 315) και ισχύει.
3. Για τα έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται
στην υποομάδα «Συνδυασμένες μεταφορές και λοιπά
συγκοινωνιακά έργα» της 1ης ομάδας «Έργα χερσαί−
ων και εναέριων μεταφορών» του παραρτήματος Ι της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), αρμόδια για την
υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι η Υπηρεσία η οποία χορηγεί τις
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Δ. 79/2004 (Α΄ 62)
όπως ισχύει, ήτοι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
4. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά
τόσο σε νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφι−
στάμενα/νες που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή
βελτιώνονται ή των οποίων η άδεια ανανεώνεται, επα−
νεκδίδεται ή εκδίδεται για πρώτη φορά.
Άρθρο 3
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο
εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής υποβάλει στην
κατά το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία, συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ
σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.

Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Πα−
ράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση συνο−
δεύεται από την τεκμηρίωση που ορίζεται στο άρθρο
4 της παρούσας απόφασης.
2. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζό−
μενων στις παραγράφους 6 ή 7 του παρόντος άρθρου,
πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή
της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, ως εξής:
Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2,
υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα σε ΠΠΔ, με ευ−
θύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας. Στην
περίπτωση αρμοδιότητας ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (παρ. 1 άρθρου 2)
χρησιμοποιείται ως βάση το υπόδειγμα 1 του Παραρτή−
ματος Β, ενώ στις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
ως βάση το υπόδειγμα 2.
3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, η υπαγωγή του
έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών
από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απα−
ραίτητης τεκμηρίωσής της.
Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων των πα−
ραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας, η υπα−
γωγή σε ΠΠΔ συνοδεύει την κατά περίπτωση άδεια και
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με αυτήν εντός
του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις κεί−
μενες διατάξεις για την χορήγηση της εν λόγω άδειας.
Σε περιπτώσεις όπου έργα ή δραστηριότητες εκ των
ως άνω πρόκειται να επεκταθούν, εκσυγχρονιστούν ή
τροποποιηθούν χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας
ή τροποποίηση της υφιστάμενης, η πράξη υπαγωγής
του έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημε−
ρών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της
απαραίτητης τεκμηρίωσής της.
4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, η υποβολή της
δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και της κατά το άρθρο 4
απαιτούμενης τεκμηρίωσης, πραγματοποιείται εγκαί−
ρως ώστε η σχετική διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ να
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας
κατασκευής.
Για το έργο με α/α 27 «Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες
εγκαταστάσεις) της υποομάδας «Έργα εναέριων μετα−
φορών» της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων
μεταφορών» του παραρτήματος Ι της υπουργικής από−
φασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει, η δήλωση υπαγω−
γής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά που
είναι απαραίτητα για την έκδοση του πιστοποιητικού
καταλληλότητας χώρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 6 του Π.Δ. 19/2009 (Α΄ 62) όπως ισχύει.
Για το έργο με α/α 28 «Πεδία απογείωσης – προ−
σγείωσης αεραθλητικών μέσων» της υποομάδας «Έργα
εναέριων μεταφορών» της 1ης ομάδας «Έργα χερσαί−
ων και εναέριων μεταφορών» του παραρτήματος Ι της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει, η
δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με δικαι−
ολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση της
άδειας ίδρυσης−κατασκευής του Π.Δ. 158/2002 (Α΄ 137),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/2003 (Α΄ 315) και
ισχύει.
Για τα έργα και δραστηριότητες της υποομάδας «Συν−
δυασμένες μεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα»
της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφο−
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ρών» του παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε
ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά που είναι
απαραίτητα για την έκδοση της άδειας ίδρυσης σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2004
(Α΄ 62) όπως ισχύει.
5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωρο−
θετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί
και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως εκάστοτε
ισχύει.
6. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα απαιτούμενα για
την κάθε περίπτωση πεδία ή δεν έχουν προσκομιστεί
όλα τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 4 της παρούσας
στοιχεία τεκμηρίωσης, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου
2 της παρούσας εντός 10 εργάσιμων ημερών επιστρέφει
το φάκελο με έγγραφό της, στο οποίο υποδεικνύει τα
απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία.
7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο−
ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της
δήλωσης υπαγωγής, προκύπτει είτε ότι το συγκεκριμένο
έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ−
λοντικής νομοθεσίας ή με τα στοιχεία περιβαλλοντικής
ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικού
πορίσματος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή
εάν διαπιστωθεί ασυμβατότητα με τις θεσμοθετημέ−
νες χρήσεις γης, ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του
άρθρου 2 της παρούσας εντός 15 εργάσιμων ημερών
ενημερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δρα−
στηριότητας και δεν προβαίνει σε υπαγωγή του έργου
σε ΠΠΔ, ή αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση
σχετικής άδειας.
8. Για έργο ή δραστηριότητα του πεδίου εφαρμογής
της παρούσας το οποίο δεν έχει υπαχθεί σε ΠΠΔ κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου,
δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποιαδήποτε άλλης με−
τέπειτα άδειας.
9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έργου ή του μελε−
τητή κατά το Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο μελετητής
εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύουν, και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ
καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως μη νόμιμη. Ως εκ
τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι πλέον
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και εάν η υλοποίηση
ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυ−
ρώσεις του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 4
Τεκμηρίωση της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότη−
τας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση:
1.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα−
στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων.
1.2. Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου ή της δρα−
στηριότητας και της περιοχής του, ως εξής:
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1.2.1. Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έρ−
γου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ.
1.2.2. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του
έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραμμα κάλυψης),
σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστη−
μάτων αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και WGS84
1.2.3. Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου,
σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημέ−
νο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Ειδικά,
Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ.,
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας
της φύσης κ.ά., από τον οποίο να προκύπτει το επιτρε−
πτό υλοποίησης του έργου.
1.3. Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπη−
ρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετεί−
ται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
όπως ισχύει, ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η
δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας
Α΄ και Β΄ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρ−
θρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του Ν. 3028/2002
(Α΄ 153). Στη γνωμοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορί−
ζονται πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις,
οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά το άρθρο
2 αρμόδια υπηρεσία στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής.
1.4. Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα
ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και
εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επιπλέον:
1.4.1. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαι−
τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
(εξαιρούμενων των έργων που εκτελούνται από δασικές
Υπηρεσίες).
1.4.2. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δη−
μοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
2 της υπουργικής απόφασης 15277/2012 (Β΄ 1077) όπως
εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
45 του Ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο
για τις περιπτώσεις έργων του πεδίου εφαρμογής της
παρούσας τα οποία εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές
εκτάσεις. Δεν απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση για έργα
δημόσιων οδών.
1.4.3. Γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα
σχετικά θέματα αρμοδιότητας του, με τυχόν απαιτού−
μενες για δασικούς λόγους πρόσθετες περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά
το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία κατά την υπαγωγή σε
ΠΠΔ. Η γνωμοδότηση αυτή ζητείται με βάση το υπό−
δειγμα του Παραρτήματος Γ και εκδίδεται με βάση το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Δεν απαιτείται η εν
λόγω γνωμοδότηση για έργα των δασικών Υπηρεσιών.
1.5. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η εφαρμογή της
παραγράφου 1.α του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (έργο ή
δραστηριότητα εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000,
πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και
οι διατάξεις προστασίας της περιοχής δεν περιέχουν
σχετικές πρόνοιες για περιβαλλοντική αδειοδότηση), η
σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη για την έκδοση
των ενδεχομένως απαιτούμενων πρόσθετων όρων της
παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011.
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1.6. Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα
οποία έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αντίγραφο της απόφασης αυτής
μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της.
2. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω στοι−
χεία τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται στον φάκελο έκδοσης
των κατά περίπτωση αδειών ή εγκρίσεων, τις οποίες θα
συνοδεύει η υπαγωγή σε ΠΠΔ, δεν απαιτείται να συνυ−
ποβληθούν με τη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος –
Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται
μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του
έργου σε ΠΠΔ.
Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των ΠΠΔ, όπως αυτές
καθορίζονται ακολούθως στο άρθρο 6 της παρούσας
απόφασης, εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος τους
σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ήδη υπαχθεί,
χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής τους.
2. Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των
στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώ−
θηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου
ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλει στην
υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, τη
δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και τα δικαι−
ολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4, προκειμένου να
εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του
έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται, η υπη−
ρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπαγάγει
εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 3 της παρούσας, άλλως εκδίδει έγγραφο περί
μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.
3. Δεν απαιτούνται οι γνωμοδοτήσεις, πράξεις και βε−
βαιώσεις των παραγράφων 1.3 καθώς και 1.4.1, 1.4.2 και 1.4.3
του άρθρου 4 της παρούσας σε περιπτώσεις υφιστάμενων
έργων που εκσυγχρονίζονται, βελτιώνονται ή τροποποιού−
νται χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.
Άρθρο 6
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
1. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα
έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας που ανήκουν
στην υποομάδα «Έργα οδοποιίας» της 1ης ομάδας «Έργα
χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του παραρτήματος
Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21) καθορίζο−
νται στο παράρτημα E.
2. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα
έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας που ανήκουν
στην υποομάδα «Έργα εναέριων μεταφορών» της 1ης
ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του
παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012
(Β΄ 21) καθορίζονται στο παράρτημα ΣΤ.
3. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα
έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας που ανή−
κουν στην υποομάδα «Συνδυασμένες μεταφορές και
λοιπά συγκοινωνιακά έργα» της 1ης ομάδας «Έργα χερ−
σαίων και εναέριων μεταφορών» υπουργικής απόφα−
σης1958/2012 (Β΄ 21) καθορίζονται στο παράρτημα Ζ.
4. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
που ενσωματώνονται στις ΠΠΔ κατ’ εφαρμογή των πα−

ραγράφων 1.3, 1.4.3 και 1.5 του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης, κατισχύουν ως ειδικότερες των δεσμεύσεων
του σχετικού εκ των ως άνω παραρτημάτων.
5. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του φορέα του έρ−
γου ή της δραστηριότητας και είναι υποχρεωτική τόσο κατά
τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας διατηρεί
ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και
αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λει−
τουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως
των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για
κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της
παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύου−
σας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και
αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο−
ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι−
κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότη−
ση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται
ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα
οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός
εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζη−
τήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν
ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμε−
να στην παρούσα απόφαση με δήλωση υπαγωγής σε
ΠΠΔ που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη
λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια
ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες
επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου,
η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτή−
τως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.
Άρθρο 8
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υποδείγματα υπαγωγής σε ΠΠΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αίτηση προς υπηρεσίες για έκδοση
γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας
Β της υ.α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότη−
σης δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής
σε ΠΠΔ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ−
σεις για τα έργα της υποομάδας «Έργα οδοποιίας».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ−
σεις για τα έργα της υποομάδας «Έργα εναέριων με−
ταφορών».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
για τα έργα και τις δραστηριότητες της υποομάδας «Συν−
δυασμένες μεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ)
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ «ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
I. Γενικές Δεσμεύσεις
I.1. Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης
υλοποίησης του έργου (μελέτη εφαρμογής, συμβάσεις,
εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ’
όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβά−
νονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε:
Να περιορίζεται μόνο στο απολύτως απαραίτητο η
κατάληψη δάσους ή δασικής έκτασης.
Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος
από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα
στην περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της λήψης
διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρα−
κτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας.
Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρρο−
ής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή
των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη
στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των απαραίτητων
προς τούτο τεχνικών έργων.
Να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των λειτουρ−
γιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή
επιρροής της κατασκευής του έργου, με κατάλληλες
διελεύσεις πεζών και οχημάτων, ελαχιστοποίηση του
εύρους κατάληψης, σήμανση και πληροφόρηση.
Οι οδοί, που διέρχονται από δασικού χαρακτήρα εκτά−
σεις αποδίδονται σε δημόσια χρήση.
I.2. Εάν το έργο εισέρχεται σε ζώνη παραλίας ή αι−
γιαλού, θα πρέπει προ της κατασκευής του να έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από το
Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 285), όπως εκάστοτε ισχύει.
I.3. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠΔ θα πρέπει να εντα−
χθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης.
Οι φορείς και εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στις ερ−
γασίες κατασκευής, οφείλουν να παρέχουν συστηματική
ενημέρωση στο φορέα επίβλεψης σχετικά με την εκ
μέρους τους ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των ΠΠΔ
II. Φάση κατασκευής
II.1. Γενικά
II.1.1. Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ν. 3028/2002 «για
την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει.
II.1.2. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα
πρέπει να χωροθετούνται κατά προτίμηση εντός της
ζώνης εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό
δεν σταθεί δυνατόν, μετά από έγγραφη έγκριση του φο−
ρέα επίβλεψης επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών
εργοταξίων εκτός ζώνης εκτέλεσης του έργου, εφόσον
η θέση τους βρίσκεται εκτός οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών, εκτός δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός
αρχαιολογικών περιοχών και όσο το δυνατόν μακρύτερα
από οικισμούς ή κατοικίες της περιοχής για την αποφυ−
γή οχλήσεων (όπως η σκόνη και ο θόρυβος).
II.1.3. Η διάστρωση με αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλ−
τόμιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει να περιορίζεται μόνο
στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανά−
γκες του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει
να διαμορφώνονται με διαπερατή επικάλυψη, από υλικά
όσο το δυνατόν συγγενέστερα με αυτά του άμεσου
περιβάλλοντος του έργου.

II.1.4. Η τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο
υποδομής προϋποθέτει την εξασφάλιση απρόσκοπτης
λειτουργίας του, μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους
φορείς.
II.1.5. Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη
διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων θα πρέπει να απο−
φεύγεται.
II.1.6. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για
την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται
από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της
περιοχής, των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περι−
βαλλοντικούς όρους.
II.1.7. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση
στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του να
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του.
II.1.8. Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και
καμία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊό−
ντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε
κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή
σε αρχαιολογικούς χώρους.
II.1.9. Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο
πλεοναζόντων εκχωμάτων και αποβλήτων από εκσκα−
φές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγματοποι−
είται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
(Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010 Φ.Ε.Κ. Β΄ 1312, όπως εκάστοτε
ισχύει, πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κ.ά.).
II.1.10. Το γόνιμο επιφανειακό εδαφικό στρώμα (φυτική
γη) θα πρέπει να συλλέγεται και να διατηρείται διακριτά
από τα άλλα προϊόντα εκσκαφών, ώστε να επαναδια−
στρωθεί στις αποκαθιστούμενες επιφάνειες.
II.1.11. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δρα−
στηριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκό−
νης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα
πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που
θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκ−
πομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει
να ελαχιστοποιούνται.
II.1.12. Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή/και κατά
τη διάρκεια ισχυρών ανέμων, οι φορτώσεις και αποθέ−
σεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων
κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα πρέπει να
γίνονται υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορι−
σμού της σκόνης.
II.1.13. Το φορτίο των βαρέων οχημάτων μεταφοράς
υλικών κατασκευής θα καλύπτεται, τόσο κατά τη δι−
αδρομή τους εκτός ζώνης κατασκευής (όπως παγίως
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία οδικής κυκλο−
φορίας) όσο και εντός της ζώνης κατασκευής, ώστε να
ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης.
II.1.14. Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχή−
ματα της κατασκευής του έργου, θα πρέπει να διενερ−
γείται άμεσος καθαρισμός, με ευθύνη του ρυπαίνοντος
και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου.
II.1.15. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά
την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διαθέτουν σε
ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια
αερίων εκπομπής ρύπων.
II.1.16. Δεν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης
άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών στη ζώνη εκτέλεσης
του έργου ή σε οποιεσδήποτε σχετικές με αυτό εγκα−
ταστάσεις (π.χ. εργοτάξια).
II.1.17. Εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξο−
πλισμού και των οχημάτων της κατασκευής (εργοτα−
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ξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και
υλικών), θα πρέπει να διενεργούνται σε εγκαταστάσεις
κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, με εξαίρεση
τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση βλάβης που συνεπάγεται
ακινητοποίηση οχήματος ή μηχανήματος. Η πλύση μη−
χανημάτων και οχημάτων του έργου να γίνεται αποκλει−
στικά σε διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο,
εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή καθίζησης, ενώ
δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του προερχόμενου
από την πλύση νερού στο υδρογραφικό δίκτυο.
II.1.18. Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με
πιθανότητα ρύπανσης, κάθε εργοταξιακό μέτωπο θα
πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά
π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά
προϊόντα, πριονίδι.
II.1.19. Εάν για την αξιοποίηση των υλικών από τις εκ−
σκαφές του έργου, χρησιμοποιηθεί προσωρινός μετα−
κινούμενος σπαστήρας, αυτός θα πρέπει να διαθέτει
πλήρες σύστημα συγκράτησης εκπομπών σκόνης, με
εκνεφωτές ύδατος σε όλα τα κρίσιμα σημεία και κάλυψη
όλων των μεταφορικών ταινιών.
II.1.20. Εάν χρειασθεί η εγκατάσταση προσωρινής μο−
νάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο πλαί−
σιο του έργου, αυτή θα χωροθετηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της δέσμευσης II.1.2, ενώ θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένη με πλήρες σύστημα συγκράτησης εκπο−
μπών σκόνης (αποκονίωση σιλό τσιμέντου, αναμίκτη,
ζυγιστηρίου κ.ά.) και παράλληλα να προβλεφθεί κεκλι−
μένο δάπεδο για την πλύση των οχημάτων μεταφοράς
σκυροδέματος, με δεξαμενή συλλογής, καθίζησης και
επαναξιοποίησης του νερού..
II.1.21. Η οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του έργου
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, ώστε να απο−
τραπεί κάθε επέμβαση σε εκτάσεις εκτός αυτής.
II.1.22. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
του έργου, θα πρέπει να απομακρυνθεί το σύνολο των
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και να αποκαταστα−
θούν πλήρως οι χώροι που καταλάμβαναν.
II.2. Ποιότητα αέρα
II.2.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας
της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες δια−
τάξεις:
κοινή υπουργική απόφαση 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,
κοινή υπουργική απόφαση 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 δια−
τάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
II.2.2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση
(σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του
έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ)
του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293) ή οι εκάστοτε ειδικότερες
διατάξεις.
II.3. Θόρυβος και δονήσεις
II.3.1. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό
κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003,
στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις εκπο−
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μπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως εκάστοτε
ισχύει.
II.3.2. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται
σε οριοθέτηση ή επισήμανση εκπεμπόμενου θορύβου
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα διεξάγε−
ται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις
από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία
(δήλωση συμμόρφωσης κ.ά.) θα φυλάσσονται στο ερ−
γοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας
μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού
κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με
το θόρυβο υποχρεώσεις.
II.3.3. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από εν χρή−
σει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία υπεράνω του ενός
μηχανημάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θο−
ρυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού μετώπου, η
συνολική στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dBΑ
για περισσότερο από 15΄ ανά τετράωρο εκτός ωρών
κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους υψηλού
θορύβου βάθους (π.χ. προερχόμενου από την κυκλο−
φορία σε υφιστάμενες οδούς), η στάθμη των 65 dBA
μπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός
θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται
λόγω εκπομπών κατασκευής πλέον του 1 dBA. Κατά
τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις
εργασίες θα πρέπει να αναστέλλονται.
II.3.4. Το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο
προς το μέτωπο εργασιών κτίριο, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται στον
πίνακα της παρ. 1.β του άρθρου 88 του Κανονισμού
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/
οικ.12050/2223/2011, Φ.Ε.Κ. Β΄ 1227).
II.4. Απόβλητα
II.4.1. Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ.
39626/2208/Ε130/2009 «Καθορισμός μέτρων για την προ−
στασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την
υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/
ΕΚ […]» (Β΄ 2075), όπως εκάστοτε ισχύει.
II.4.2. Για τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα
μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
ισχύει η παραπάνω δέσμευση υπ’ αρ. II.1.9.
II.4.3. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την
κατασκευή του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους
απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγο−
νται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαρι−
ότητας του οικείου Δήμου.
II.4.4. Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατά−
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003
(Β΄ 1909) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
II.4.5. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (Α΄
179), όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις κανονιστι−
κές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης. Ειδικότερα:
Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιού−
νται κατά την κατασκευή του έργου, να παραδίδονται σε
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κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω
αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση
Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχει−
ρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκε−
κριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγο−
νται με διακριτό τρόπο, να φυλάσσονται προσωρινά σε
στεγανά δοχεία, και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω
κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήματος στο τέ−
λος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να τηρηθούν όσα
απαιτούνται από το Π.Δ. 116/2004 (Α΄ 81).
II.4.6. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων
θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και
απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β΄ 383),
24944/1159/2006 (Β΄ 791), 8668/2007 (Β΄ 287) και του
Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των
σχετικών παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου.
III. Φάση Λειτουργίας
III.1. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού
συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο περιλαμβάνεται ο
θόρυβος από οδικά έργα, ορίζονται στην κοινή υπουργική
απόφαση οικ. 211773/27.4.2012 (Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών
αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών
περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουρ−
γία συγκοινωνιακών έργων, […] και άλλες διατάξεις».
III.2. Εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και
μικροβελτιώσεων (π.χ. εγκατάσταση φωτισμού, ορι−
ζόντιας, κάθετης ή φωτεινής σήμανσης, καθαρισμοί
πλευρικών διαμορφώσεων, σημειακών διευθετήσεων
σε συμβολές και κόμβους κ.ά.) πραγματοποιούνται υπό
τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του παρόντος παραρ−
τήματος, χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής.
IV. Ειδικές Δεσμεύσεις
IV.1. Δεσμεύσεις για έργα εντός σχεδίου
IV.1.1. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει διαρκή
μέριμνα για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων του
καταστρώματος του δρόμου, τον τακτικό καθαρισμό
των φρεατίων και των εσχαρών υδροσυλλογής, των
τριγωνικών ρείθρων κ.λπ.
IV.2. Δεσμεύσεις για έργα εκτός σχεδίου
IV.2.1. Σε όλες τις επιφάνειες του έργου που επιδέ−
χονται φύτευσης (πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων
κ.ά.), θα πρέπει να εγκατασταθούν είδη συμβατά με τις
φυτοκοινωνίες της περιοχής, στη μέγιστη πυκνότητα
μετά από φυτοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 4
§2 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1077).
IV.2.2. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και συντήρηση
της οδού, των αποχετευτικών τάφρων και των τεχνικών
έργων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των
ρεμάτων που διασταυρώνονται με την οδό.
IV.3. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των έρ−
γων προστασίας των πρανών και αποστράγγισης και
συστηματική συντήρηση του πρασίνου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ)
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ «ΈΡΓΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
I. Γενικές Δεσμεύσεις
I.1. Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης

υλοποίησης του έργου (μελέτη εφαρμογής, συμβάσεις,
εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ’
όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβά−
νονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε:
Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος
από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα
στην περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της λήψης
διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρα−
κτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας.
Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρρο−
ής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή
των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη
στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των απαραίτητων
προς τούτο τεχνικών έργων.
I.2. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠΔ θα πρέπει να εντα−
χθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης.
Οι φορείς και εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στις ερ−
γασίες κατασκευής, οφείλουν να παρέχουν συστηματική
ενημέρωση στο φορέα επίβλεψης σχετικά με την εκ
μέρους τους ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των ΠΠΔ.
I.3. Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ν. 3028/2002 «για
την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει.
I.4. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα
πρέπει να χωροθετηθούν εντός της ζώνης εκτέλεσης
του έργου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιπλέον
κατάληψη χώρου.
I.5. Η διάστρωση με αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτό−
μιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις
επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες
του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει να
διαμορφώνονται με διαπερατή επικάλυψη, από υλικά
όσο το δυνατόν συγγενέστερα με αυτά του άμεσου
περιβάλλοντος του έργου.
I.6. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για
την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται
από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της
περιοχής, των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περι−
βαλλοντικούς όρους.
I.7. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση
στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του να
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του.
I.8. Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλε−
οναζόντων εκχωμάτων και αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Υ.Α.
36259/1757/Ε103/2010 Φ.Ε.Κ. Β΄ 1312, όπως εκάστοτε ισχύ−
ει, πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κ.ά.).
I.9. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. υπ’ αρ.
ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/2002 (Β΄ 177) «Υιοθέτηση Προτύπων
και Συνιστώμενων Πρακτικών του Παραρτήματος 14 Τό−
μοι Ι και ΙΙ της Σύμβασης του Σικάγο».
I.10. Κατά την λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει
να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυρασφάλειας, πυροπρο−
στασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης
φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές.
I.11. Όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μι−
κρότερη των 100 m από κατοικίες ή άλλες ευαίσθητες
στο θόρυβο χρήσεις, οι θορυβώδεις πτήσεις θα πρέπει
να διεξάγονται εκτός ωρών κοινής ησυχίας, με την εξαί−
ρεση επειγουσών περιπτώσεων.
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I.12. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της
εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος της. Η δια−
χείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική
παύση λειτουργίας αποτελούν απόβλητα, να πραγμα−
τοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις 50910/2727/2003 (Β΄ 1909), 13588/2006
(Β΄ 383) και 8668/2007 (Β΄ 287), καθώς και στους νόμους
2939/2001 (Α΄ 179) και 4042/2012 (Α΄ 24) όπως εκάστοτε
ισχύουν.
II. Απόβλητα
II.1. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέ−
πει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και απαιτήσεις
των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β΄ 383), 24944/1159/2006
(Β΄ 791), 8668/2007 (Β΄ 287) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών παραστα−
τικών στο αρχείο του έργου.
II.2. Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με πιθα−
νότητα ρύπανσης, η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει
σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά
ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι.
Τα απόβλητα που θα προκύψουν μετά από τέτοιο πε−
ριστατικό, θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση ως
επικίνδυνα, κατά τα ανωτέρω.
II.3. Για τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα
μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
ισχύει η παραπάνω δέσμευση υπ’ αρ.I.8.
II.4. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατα−
σκευή του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορ−
ριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγονται
από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας
του οικείου Δήμου.
II.5. Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών απο−
βλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003 (Β΄
1909) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
II.6. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (Α΄
179), όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις κανονιστι−
κές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
III. Θόρυβος
III.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής:
III.1.1. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό
κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003,
στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις εκπο−
μπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως εκάστοτε
ισχύει.
III.1.2. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται
σε οριοθέτηση ή επισήμανση εκπεμπόμενου θορύβου
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα διεξάγε−
ται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις
από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία
(δήλωση συμμόρφωσης κ.ά.) θα φυλάσσονται στο ερ−
γοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας
μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού
κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με
το θόρυβο υποχρεώσεις.
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III.1.3. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από εν χρή−
σει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία υπεράνω του ενός
μηχανημάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θο−
ρυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού μετώπου, η
συνολική στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dBΑ
για περισσότερο από 15΄ ανά τετράωρο εκτός ωρών
κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους υψηλού
θορύβου βάθους (π.χ. προερχόμενου από την κυκλο−
φορία σε υφιστάμενες οδούς), η στάθμη των 65 dBA
μπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός
θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται
λόγω εκπομπών κατασκευής πλέον του 1 dBA. Κατά
τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις
εργασίες θα πρέπει να αναστέλλονται.
III.2. Κατά τη λειτουργία του έργου, η στάθμη θορύβου
στους δέκτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 και
70 dB (Α) των δεικτών Ln και Ld−e αντίστοιχα, όπως οι
δείκτες αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 της υ.α. υπ’ αρ. οικ.
211773/2012 (Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης
και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλ−
λοντικού θορύβου […]», με τις πρόσθετες διευκρινίσεις
ότι οι εν λόγω δείκτες αναφέρονται σε κάθε εικοσιτε−
τράωρο και μετρώνται σε ύψος 3 m και σε οριζόντια
απόσταση 2 m μπροστά από την πιο εκτεθειμένη πρό−
σοψη του πλησιέστερου στο έργο κτιρίου.
IV. Ποιότητα αέρα
IV.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας
της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες δια−
τάξεις:
κοινή υπουργική απόφαση 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,
κοινή υπουργική απόφαση 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 δια−
τάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
IV.2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρη−
ση (σκόνες) από τα εργοτάξια κατασκευής του έργου,
ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ.
1180/1981 (Α΄ 293) ή οι εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις.
IV.3. Κατά τη λειτουργία του έργου, η μέτρηση και
ο έλεγχος των αερίων εκπομπών από τα αεροσκάφη
θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ.
252/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
V. Ειδικές Δεσμεύσεις
V.1. Δεσμεύσεις για το έργο με α/α 27 «Ελικοδρόμια
(ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις)
V.1.1. Κατά την προσγείωση ή απογείωση ελικοπτέρου,
εφόσον οι κανόνες ασφαλείας πτήσεων το επιτρέπουν,
θα πρέπει να επιλέγεται το ίχνος με τη μικρότερη επί−
δραση στην περιβάλλουσα περιοχή. Επίσης σε κάθε
περίπτωση η διαδικασία προσέγγισης / απογείωσης να
γίνεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η αρνη−
τική επίδραση λόγω θορύβου.
V.1.2. Να ορισθεί από το Γραφείο Ελικοδρομίων της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η μέγιστη επιτρεπό−
μενη συχνότητα προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρων
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ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση στον πληθυσμό που
ζει ή εργάζεται στην περιοχή, βάσει συνοπτικής τεκμη−
ριωμένης έκθεσης εκτίμησης της πιθανής όχλησης της
περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τις μέγιστες αναμενόμε−
νες στάθμες θορύβου των ελικοπτέρων (από στοιχεία
κατασκευαστή για κάθε τύπο ελικοπτέρου που χρησι−
μοποιεί το ελικοδρόμιο), τον αριθμό και την χρονική
διάρκεια προσγειώσεων/απογειώσεων (συμπεριλαμβα−
νομένου του hovering) και την ώρα που λαμβάνουν χώρα,
σε σχέση με τη στάθμη θορύβου βάθους της περιοχής
και τα θεσμοθετημένα όρια (ΙΙΙ. 2).
V.2. Δεσμεύσεις για το έργο με α/α 28 «Πεδία απογεί−
ωσης/προσγείωσης αεραθλητικών μέσων».
V.2.1. Η χρήση του πεδίου θα πρέπει να πραγματο−
ποιείται με όλους τους κανόνες ασφάλειας, ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα με επίπτωση στο περιβάλλον.
V.2.2. Οι αεραθλητικές διοργανώσεις θα πρέπει να
σχεδιάζονται με τρόπο που να διασφαλίζει την κατά το
δυνατόν αποφυγή πτήσεων υπεράνω οικισμών ή άλλων
ευαίσθητων στο θόρυβο κτιρίων, ιδίως κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ)
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ»
I. Γενικές Δεσμεύσεις
I.1. Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης
υλοποίησης του έργου (μελέτη εφαρμογής, συμβάσεις,
εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ’
όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβά−
νονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε:
Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος
από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα
στην περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της λήψης
διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρα−
κτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας.
Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρρο−
ής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή
των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη
στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των απαραίτητων
προς τούτο τεχνικών έργων.
I.2. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠΔ θα πρέπει να εντα−
χθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης.
Οι φορείς και εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στις ερ−
γασίες κατασκευής, οφείλουν να παρέχουν συστηματική
ενημέρωση στο φορέα επίβλεψης σχετικά με την εκ
μέρους τους ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των ΠΠΔ.
I.3. Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ν. 3028/2002 «για
την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει.
I.4. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα
πρέπει να χωροθετηθούν εντός της ζώνης εκτέλεσης
του έργου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιπλέον
κατάληψη χώρου.
I.5. Η διάστρωση με αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτό−
μιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις
επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες
του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει να
διαμορφώνονται με διαπερατή επικάλυψη, από υλικά
όσο το δυνατόν συγγενέστερα με αυτά του άμεσου
περιβάλλοντος του έργου.

I.6. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για
την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται
από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της
περιοχής, των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περι−
βαλλοντικούς όρους.
I.7. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση
στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του να
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του.
I.8. Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλε−
οναζόντων εκχωμάτων και αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Υ.Α.
36259/1757/Ε103/2010, Β΄ 1312, όπως εκάστοτε ισχύει, πι−
στοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κ.ά.).
I.9. Οι επιμέρους κτιριακές εγκαταστάσεις των σταθ−
μών υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών οχημάτων,
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολεοδομικές δια−
τάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 12 του Π.Δ.
78/2004 (Α΄ 62).
I.10. Εφόσον στο χώρο του έργου προβλέπεται η εγκα−
τάσταση και λειτουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσε−
ων κατηγορίας Β΄ της υ.α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως π.χ.
συνεργεία επισκευής οχημάτων, σταθμοί ανεφοδιασμού
με υγρά ή αέρια καύσιμα κ.ά., εφαρμόζονται τα οριζόμε−
να στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
I.11. Οι ελεύθεροι δόμησης χώροι θα πρέπει να δια−
τηρούνται απαλλαγμένοι από υλικά που θα μπορού−
σαν να προκαλέσουν είτε ρύπανση του εδάφους ή των
υδάτων, είτε εκπομπή σκόνης ή πτητικών ουσιών στην
ατμόσφαιρα.
I.12. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της
εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος της. Η δια−
χείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική
παύση λειτουργίας αποτελούν απόβλητα, να πραγμα−
τοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις 50910/2727/2003 (Β΄ 1909), 13588/2006
(Β΄ 383) και 8668/2007 (Β΄ 287), καθώς και στους νόμους
2939/2001 (Α΄ 179) και 4042/2012 (Α΄ 24) όπως εκάστοτε
ισχύουν.
I.13. Στην εσωτερική περίμετρο του γηπέδου της εγκα−
τάστασης θα πρέπει να δημιουργηθεί «πράσινη ζώνη»
με φύτευση τουλάχιστον δύο σειρών δένδρων και θά−
μνωΝ. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να
φροντίζει την άρδευση και συντήρησή τους.
II. Θόρυβος
II.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής:
II.1.1. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό
κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003,
στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις εκπο−
μπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως εκάστοτε
ισχύει.
II.1.2. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται
σε οριοθέτηση ή επισήμανση εκπεμπόμενου θορύβου
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα διεξάγε−
ται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις
από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία
(δήλωση συμμόρφωσης κ.ά.) θα φυλάσσονται στο ερ−
γοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας
μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού
κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με
το θόρυβο υποχρεώσεις.
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II.1.3. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από εν χρή−
σει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία υπεράνω του ενός
μηχανημάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θο−
ρυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού μετώπου, η
συνολική στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dBΑ
για περισσότερο από 15΄ ανά τετράωρο εκτός ωρών
κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους υψηλού
θορύβου βάθους (π.χ. προερχόμενου από την κυκλο−
φορία σε υφιστάμενες οδούς), η στάθμη των 65 dBA
μπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός
θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται
λόγω εκπομπών κατασκευής πλέον του 1 dBA. Κατά
τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις
εργασίες θα πρέπει να αναστέλλονται.
II.2. Κατά τη λειτουργία του έργου, η στάθμη θορύ−
βου στους δέκτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 67
dB στο δείκτη Ld−e και τα 60 dB στο δείκτη Ln, όπως
οι δείκτες αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 της υ.α. υπ’
αρ. οικ.211773/2012 (Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιο−
λόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών
περιβαλλοντικού θορύβου […]», με τις πρόσθετες διευ−
κρινίσεις ότι οι εν λόγω δείκτες αναφέρονται σε κάθε
εικοσιτετράωρο και μετρώνται σε ύψος 4m και σε ορι−
ζόντια απόσταση 2 m μπροστά από την πιο εκτεθειμένη
πρόσοψη του πλησιέστερου στο έργο κτιρίου.
III. Ποιότητα αέρα
III.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας
της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες δια−
τάξεις:
κοινή υπουργική αποφάση 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,
κοινή υπουργική αποφάση 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 δια−
τάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
III.2. Τα οχήματα που είτε χρησιμοποιούνται κατά την
κατασκευή του έργου, είτε χρησιμοποιούν το έργο κατά
τη φάση λειτουργίας του, θα πρέπει να διαθέτουν σε
ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια
αερίων εκπομπής ρύπων.
III.3. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση
(σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του
έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ)
του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293) ή οι εκάστοτε ειδικότερες
διατάξεις.
IV. Απόβλητα
IV.1. Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης της εγκα−
τάστασης υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα αστικά
λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης
θα διοχετεύονται σε αυτό, διασφαλίζοντας ότι τηρού−
νται οι απαιτήσεις διάθεσης στο συγκεκριμένο δίκτυο.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αστικά λύματα από τους
χώρους υγιεινής της εγκατάστασης θα πρέπει να διοχε−
τεύονται είτε σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής − απορ−
ροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σε συμμόρφωση με
την κοινή υπουργική αποφάση οικ. 145116/2011 (Β΄ 354)
όπως ισχύει, είτε σε στεγανή δεξαμενή, και στη συνέχεια
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να διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων.
IV.2. Το δίκτυο ομβρίων θα πρέπει να καθαρίζεται και
να συντηρείται τακτικά, ώστε αφενός να είναι πάντα
σε θέση να παραλάβει τις παροχές σχεδιασμού του και
αφετέρου να αποφεύγονται υψηλά ρυπαντικά φορτία
στην έναρξη της βροχής.
IV.3. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων
θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και
απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β΄ 383),
24944/1159/2006 (Β΄ 791), 8668/2007 (Β΄ 287) και του
Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων
των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του έργου.
IV.4. Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με πιθα−
νότητα ρύπανσης, η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει
σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά
ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι.
Τα απόβλητα που θα προκύψουν μετά από τέτοιο πε−
ριστατικό, θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση ως
επικίνδυνα, κατά τα ανωτέρω.
IV.5. Για τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα
μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
ισχύει η παραπάνω δέσμευση υπ’ αρ. I.8.
IV.6. Το έργο οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο
από αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων)
των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημει−
ώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά
και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής
ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής,
το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος
επεξεργασίας των αποβλήτων σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/2012.
IV.7. Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυ−
νων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν
εντός του έτους, όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, θα
πρέπει να αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση παραγω−
γού αποβλήτων, η οποία θα υποβάλλεται στις αρμόδιες
αρχές κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση
13588/2006 (Β΄ 383) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως
εκάστοτε ισχύουν.
IV.8. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου θα συγκε−
ντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδο−
νται ή θα περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα
της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου.
IV.9. Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών απο−
βλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003 (Β΄
1909) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
IV.10. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (Α΄
179), όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις κανονιστι−
κές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
Άρθρο 9
Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ
Οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν
να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή
των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011.
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Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013
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