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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 305/2011 (1)
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Ανω−

τάτου Χημικού Συμβουλίου αριθμ. 22/2011 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1233/91 και 
172/92 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλί−
ου περί συστήματος καταχώρισης απορρυπαντικών 
και προϊόντων καθαρισμού, η οποία εγκρίθηκε με 
την ταυτάριθμη κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 
277/Β/20.04.1992» (ΦΕΚ 1497/Β΄/17.06.2011). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. 30/006/1835/4.11.2011 έγγραφο της Δι−

εύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων 
του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 
του άρθρου 11 του ν. 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/11−10−1995).

3. Το άρθρο 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α΄/1983) όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κε−
φάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπα−
ϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α΄/1984) καθώς και του 
άρθρου 3 του ιδίου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α΄/1990).

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α΄/1929).

5. Το Π.Δ. 284/1988 και Π.Δ. 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και 
229/Α΄/1989).

6. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφα−
ση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιο−
ρισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).

7. Τα άρθρα 1, 1Α, 2 και 3 του Αγορανομικού Κώδικα 
(Νομοθετικό Διάταγμα 136/1946) ΦΕΚ Α΄ 298/30.09.1946

8. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης 
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).

9. Το Π.Δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο 
Υπουργείο: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμμα−
τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄/27.06.2011)

10. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/5−11−2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2234/ 
07.10.2009).
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12. Την υπ’ αριθμ. 2879/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β΄ 2234/07.10.2009).

13. Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Κα−
ταναλωτή και καθαρισμός αρμοδιοτήτων της» (Φ.Ε.Κ. 
156/Α΄/30.07.1997), ιδίως το άρθρο 4 παρ.2 σημείο α και 
το άρθρο 6 παρ. 2, σημείο α.

14. Το Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί−
ων» (Φ.Ε.Κ 170/Α΄/28.09.2010) και ιδίως το άρθρο 2 παρ. γ.

15. Το Π.Δ 110/2011« Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης ,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).

16. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/08.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.2011).

17. Την υπ’ αριθμ. οικ.21738/78/25−11−2011 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη 
Κουτσούκο» (ΦΕΚ 2741/25−11−2011).

18. Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 305/2011 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 21/11/2011 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση της 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου αριθμ. 
22/2011 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
1233/91 και 172/92 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου περί συστήματος καταχώρισης απορρυπα−
ντικών και προϊόντων καθαρισμού, η οποία εγκρίθηκε με 
την ταυτάριθμη κοινή υπουργική απόφαση με ΦΕΚ 277/
Β΄/20.04.1992» (ΦΕΚ 1497/Β΄/17.06.2011), ως ακολούθως:

Η πρώτη φράση του σημείου 2 αυτής, τροποποιείται 
και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

«2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3.1 αντικαθίσταται ως 
εξής ......».

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη:  Ξ. Μπασάκου, Μ. Κοντομηνάς, Γ. Σιαμαντάς, 

Σ. Συνούρη − Βρετάκου, Χ. Παπαχρήστου, Ι. 
Πετροχείλου

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ο ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

    Αριθμ. 5844Β. 250 (2)
Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Ν. 3723/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μα−
κεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας 
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
213 Α΄) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανο−
μή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 
250Α΄/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

4. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 54201/Β2884 (ΦΕΚ 2471 
Β΄/4.12.2008) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης».

5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄/1−8−2007) 
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».

6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 
65 Α΄/6−5−2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της 
Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.»

7. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών 
πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία 
ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/3.9.2010).

8. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισί−
ου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
1588/1.7.2011)».

9. Την υπ’ αριθμ. 53796/Β.2320 (ΦΕΚ 1874Β΄/30.11.2010) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυ−
λίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

10. Την υπ’ αριθμ. 57048/Β.2475 (ΦΕΚ 1934Β΄/14.12.2010) υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την «Συμπληρωματική κατανομή 
κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

11. Την υπ’ αριθμ. 665/Β2630 (ΦΕΚ 5Β΄/10.1.2011) υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κονδυλίων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

12. Την υπ’ αριθμ. 19431/Β.919 (ΦΕΚ 745Β΄/5.5.2011) Υπουρ−
γική Απόφαση σχετικά με την «Ανακατανομή κονδυλίων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

13. Την υπ’ αριθμ. 22616/Β.1112 (ΦΕΚ 983Β΄/25.5.2011) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Κατανομή νέων 
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κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008»
14. Την υπ’ αριθμ. 29264/Β.1377 (ΦΕΚ 1588Β΄/1.7.2011) 

υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κε−
φαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

15. Την υπ’ αριθμ. 57863/Β.2535 (ΦΕΚ 3041 Β΄/30.12.2011) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κε−
φαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

16. Την υπ’ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010)4486).

17. Την υπ’ αρθμ. C(2010) 9453/21.12.2010 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

18. Την υπ’ αριθμ. C(2011) 4590/27.6.2011 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

19. Την υπ’ αριθμ. 2766/21.6.2010 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

20. Την υπ’ αριθμ. 104/12.11.2010 εισήγηση του Υποδι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

21. Την υπ’ αριθμ. 114/13.12.2010 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

22. Την υπ’ αριθμ. 126/30.12.2010 εισήγηση του Υποδι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

23. Τις υπ’ αριθμ. 155/29.4.2011 και 156/5.5.2011 εισηγή−
σεις του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

24. Την υπ’ αριθμ. 161/13.5.2011 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

25. Την υπ’ αριθμ. 166/20.5.2011 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

26. Την υπ’ αριθμ. 2925/26.5.2011 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

27. Την υπ’ αριθμ. 256/3.2.2012 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ανακατανομή των εγγυήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 
2 του Ν. 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 256/3.2.2012 εισήγηση του 
Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
53796/Β.2320 (ΦΕΚ 1874Β΄/30.11.2010) υπουργικής απόφα−
σης σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
F

   Αριθμ. οικ. 210474 (3)
Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επι−

τρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύ−
βου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνι−
ακών έργων (σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

3. Τα άρθρα 1 (παρ. 2) και 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄ 221).

4. Το Ν. 1558/1985 «Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ/137/ 
Α΄/1985).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 (παρ. 1) του Ν. 2362/95 
(ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α΄/18−10−1986) «Για την προ−
στασία του περιβάλλοντος» Άρθρα 2, 3, 4, 5 και 14.

7. Την αριθμ. οικ. 17252/ΦΕΚ 395/Β΄/19−6−1992 υπουργική 
απόφαση «Περί ορίων δεικτών κυκλοφοριακού θορύ−
βου».

8. Την αριθμ. 69269/5387/ΦΕΚ Β΄/678/25−10−1990 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατάταξη έργων και δραστηριο−
τήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλ−
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου 
ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς 
διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/86».

9. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ «Περί Αξιολόγη−
σης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου».

10. Τη σύσταση υπ’ αριθμ. 2003/613/ΕΚ της Ευρωπ. 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2003 σχετικά με τις κα−
τευθυντήριες γραμμές για τις αναθεωρημένες προσω−
ρινές μεθόδους υπολογισμού, μεταξύ άλλων, για τους 
αεροπορικούς θορύβους, τους θορύβους οδικής και 
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και τα δεδομένα 
εκπομπής.

11. Την αριθμ. 13586/724/ΦΕΚ 384/Β΄/28−3−2006 κοινή 
υπουργική απόφαση (Εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/49/
ΕΚ στην Ελληνική Νομοθεσία), Άρθρα 2, 3 και 5.

12. Τις μελέτες περιβαλλοντικού θορύβου σύμφωνα με 
τις επιταγές της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», την Αττική 
Οδό και την Εγνατία Οδό.

13. Το Π.Δ. 110/ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των μέχρι σήμερα 
προβλεπομένων που άλλωστε καλύπτονται είτε αμιγώς 
από εθνικούς πόρους, είτε μέσω των συγχρηματοδο−
τούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων και 
των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης στο πλαίσιο 
των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και 
ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προ−
γράμματα.

15. Την υποχρέωση εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης 
του ελληνικού θεσμικού πλαισίου με το αντίστοιχο κοι−
νοτικό δίκαιο, και

16. Τις ανάγκες προστασίας του πληθυσμού από τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο που προέρχεται από την λει−
τουργία των συγκοινωνιακών έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αποσκο−
πείται η αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλο−
ντικού θορύβου μέσω εφαρμογής των διατάξεων του 
Άρθρου 14 του Ν. 1650/86, και των άρθρων 2, 3 και 5 
της κοινής υπουργικής απόφαση 13586/724/ΦΕΚ 384/
Β΄/28.3.2006 με την οποία έγινε η εναρμόνιση της Ευρωπ. 
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Οδηγίας 2002/49/ΕΚ στην Ελληνική νομοθεσία, και κα−
θορισμού ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού 
και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες 
αξιολόγησης Lden (24−ωρος ) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός) 
έτσι όπως αυτοί ορίζονται στην εν λόγω Οδηγία.

Η εφαρμογή των ανωτέρω δεικτών αναφέρεται στο 
Άρθρο 8 παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 
13586/724/ΦΕΚ 384/Β΄/28−3−2006 και αποσκοπεί στην.

Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αφορά τα έργα 
και δραστηριότητες της 1ης κατηγορίας (υποκατηγορίες 
1η και 2η) της 1ης Ομάδας Έργων Οδοποιίας και των 
έργων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 και 17 της 10ης Ομάδας (ειδικά 
έργα) της Η.Π. 15393/2332/ΦΕΚ Β΄ 1022/05−08−2002 περί 
«Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 
του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91)», καθορίζοντας 
εξειδικευμένους δείκτες και όρια, για την ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση του συγκοινωνιακού θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία οδικών, σιδηροδρομι−
κών (όπου συμπεριλαμβάνονται μέσα σταθερής τροχιάς 
όπως προαστιακός σιδηρόδρομος, μετρό, τραμ κ.λπ.) 
και αεροπορικών έργων και τις σύνοδες τους εγκατα−
στάσεις.

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζεται 
επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής χαρτογράφησης 
θορύβου με τις διαδικασίες και μεθοδολογίες που προ−
βλέπονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
13586/724/ΦΕΚ 384/Β΄/28−3−2006 εναρμόνισης της Οδη−
γίας 2002/49/ΕΚ.

Άρθρο 3

Δείκτες αξιολόγησης συγκοινωνιακού θορύβου

1. Ως δείκτες αξιολόγησης του θορύβου που προέρ−
χεται από την λειτουργία οδικών, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών έργων ορίζονται, σύμφωνα με την Οδη−
γία 2002/49/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. στ, ζ, 
η, θ της κοινής υπουργικής απόφασης 13586/724 ΦΕΚ 
384/Β΄/28−3−2006, οι:

Lden (Lday−evening−night) = σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης 
θορύβου 24−ώρου = (Lημέρας−απογεύματος−νύκτας)

όπου:
Lday  (12−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θο−

ρύβου ημέρας)
Levening ( 4−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απο−

γευματινού θορύβου) και
Lnight  (8−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυ−

κτερινού θορύβου)
Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω επιμέρους δείκτες 

αφορούν σταθμισμένες κατά Α−κλίμακα μακροπρόθε−
σμες μέσες ηχοστάθμες, όπως αυτές ορίζονται στο 
πρότυπο ISO 1996−2: 1987

2. Ως χρονικές περίοδοι εφαρμογής των ανωτέρω 
δεικτών ορίζονται:

α. Χρονική περίοδος ημέρας: από 07:00 έως 19:00
β. Χρονική περίοδος απογευματινή: από 19:00 έως 

23:00
γ. Χρονική περίοδος νύκτας: από 23:00 έως 07:00

Άρθρο 4

Όρια δεικτών αξιολόγησης συγκοινωνιακού θορύβου

Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω περι−
γραφόμενων δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αερο−
πορικού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Για τον δείκτη Lden (24 −ωρος) τα: 70 dΒ(Α)
β. Για τον δείκτη Lnight (8 −ωρος νυκτερινός) τα: 60 

dΒ(Α)
Η διαδικασία ελέγχου, υπολογισμού και αξιολόγησης 

των ανωτέρω ορίων γίνεται στο πλαίσιο της στρατη−
γικής χαρτογράφησης θορύβου με τις διαδικασίες και 
μεθοδολογίες που προβλέπονται σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση 13586/724/ΦΕΚ 384/Β΄/28−3−2006 
εναρμόνισης της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Σε περίπτωση μέτρησης των ανωτέρω δεικτών και 
ορίων δέον όπως πραγματοποιείται σε σημεία που 
βρίσκονται σε ύψος 4.0 ±0,2 m (3,8 έως 4,2 m) πάνω 
από το έδαφος και στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη των 
κτηρίων.

Για το σκοπό αυτό, η πιο εκτεθειμένη πρόσοψη είναι 
ο εξωτερικός τοίχος απέναντι και πιο κοντά προς τη 
συγκεκριμένη πηγή θορύβου.

Άρθρο 5

Κατάργηση διατάξεων

Βάσει των ανωτέρω άρθρων 3 και 4 καταργείται η 
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 17252/ΦΕΚ 395/Β/19−
6−1992 «Περί ορίων δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου».

Άρθρο 6

Ειδικές Περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ειδική ακουστική 
προστασία, παρέχεται δυνατότητα για περαιτέρω 
μειώσεις των εν λόγω δεικτών έως και 5 dΒ(Α) μέσω 
κοινής υπουργικής απόφασης που θα εκδίδεται κατά 
περίπτωση για συγκεκριμένο νέο συγκοινωνιακό έργο 
και βάσει τεκμηριωμένης μελέτης αναγκαιότητας και 
κόστους − οφέλους η οποία θα υποβάλλεται από τον 
κύριο του έργου και θα εγκρίνεται από την Δ/νση ΕΑΡΘ 
του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 7

Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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