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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 299/2017 

Σήμερα 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 172575/25-8-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
25-8-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 12ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Γραμμής 4 Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) παρόντων 
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
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Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, 
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος,  Γαβράς Παναγιώτης, Γούλας 
Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου 
Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και  κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο 
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46462/21-7-
2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
      
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της υπ αριθμ 
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με 
την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ 
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης 
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Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.  
4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Τοποθέτησης 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 
5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-
2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

6. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 
1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με 
αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012»  

7. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «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». 

8. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011) 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά 
τον Ν4014/11 

10. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία 
των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» όπως τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί «Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

11. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

12. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

13. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» 

14. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων 
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 
όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

15. Το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
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Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 
106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

16. Την ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα 
της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

18. Την ΥΑ με αριθμ πρωτ οικ189533/7-11-2011 (ΦΕΚ2654/Β΄/9-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» η 
οποία κατήργησε την. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993)  

19. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-
2010)  

20. Την με αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. 

21. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί «Αντιστοίχησης 
των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα». 

22. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α΄/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» 

23. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992), το Ν3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003), την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 (ΦΕΚ1077/Β΄/12) και το Ν4280/14  

24. Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισμό 
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

25. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

26. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων»  και τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 
«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την 
ΚΥΑ με αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

27. Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια 
εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, 
αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

28. Το με ΑΠ:οικ44267/1-03-2017 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:46462/3-3-2017 Δ/νσής μας) έγγραφο μετά του με 
ΑΠ:44054/1-3-2017 Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού/ Περιφέρειας Ατικής και του με 
ΑΠ:οικ10372/28-02-2017 Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)/ Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβαστικού και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) με θέμα: «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» της Γραμμής 4 τοπυ Μετρό της Αθήνας (ΑΠ:44072/1-
3-2017 Δ/νσής μας) 

29. Τη συνημμένη στη (31) σχετική μελέτη Τεχνική Έκθεση με ημερομηνία Ιανουάριος 2017 
30. Τη συνημμένη στη (31) σχετική Μελέτη Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου και Δονήσεων από τη 

λειτουργία της Γραμμής 4 Μετρό: Άλσος Βεΐκου – Γουδή  
31. Τους συνημμένους στη (31) σχετική χάρτες με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης» με αριθμ: ΜΠΕ-
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1/Σελίδες 1 και 2, σε κλίμακα 1:5.000 με ημερομηνία: Ιαν 2017 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  
32. Το συνημμένο στη (31) σχετική χάρτη με θέμα: «Χάρτης Φωτογραφικής Κάλυψης και 

Ακουστικών Μετρήσεων Εργοταξιακές Καταλήψεις» με αριθμ: ΜΠΕ-2, χωρίς κλίμακα με 
ημερομηνία: Ιαν 2017 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

33. Το συνημμένο στη (31) σχετική χάρτη με θέμα: «Γεωλογικός Χάρτης» με αριθμ: ΜΠΕ-3, σε 
κλίμακα 1:20.000 με ημερομηνία: Ιαν 2017 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

34. Το συνημμένο στη (31) σχετική χάρτη με θέμα: «Αέριοι Ρύποι: CO, NOx, ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 & VOC 
“Χωρίς” και ”Με” το Έργο» με αριθμ: ΜΠΕ-4, σε κλίμακα 1:25.000 με ημερομηνία: Ιαν 2017 υπό 
της Αττικό Μετρό ΑΕ  

35. Το συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Γενική Οριζοντιογραφία» με αριθμ: 
4G00DW203B101A, σε κλίμακα 1:5.000 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

36. Το συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Γενική Μηκοτομή» με αριθμ: 
4G00CW203B401, σε κλίμακα 1:5.000/1:500 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

37. Το συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή Συνδετήριας Σήραγγας» με αριθμ: 
4C18CW203B401A, σε κλίμακα 1:5.000/1:500 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

38. Το συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή Σήραγγας Εναπόθεσης/ 
Συντήρησης Συρμών Κατεχάκη» με αριθμ: 4C25CW203B401A, σε κλίμακα 1:5.000/1:500 με 
ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

39. Το συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Σταθμός Γουδή» με αριθμ: 
4S24AR419B101A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

40. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Γουδή/ Διαμήκης Τομή Α-Α» με 
αριθμ: 4S24AR419B101A και B401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

41. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Ζωγράφου/ Εγκάρσια Τομή» με 
αριθμ: 4S23AR419B101A και B301A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

42. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Ιλίσια/ Διαμήκης Τομή Α-Α» με 
αριθμ: 4S22AR419Α101A και Α401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

43. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Νήαρ Ηστ/ Διαμήκης Τομή Α-Α, Ε-Ε» 
με αριθμ: 4S21AR419Α101A και Α401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

44. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Καισαριανή/ Διαμήκης Τομή Α-Α» με 
αριθμ: 4S20AR419Α101A και Α401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

45. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Ευαγγελισμός/ Διαμήκης Τομή Α-Α» 
με αριθμ: 4S19AR419Β101A και Α401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

46. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Κολωνάκι/ Διαμήκης Τομή Α-Α» με 
αριθμ: 4S18AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

47. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Ακαδημία/ Διαμήκης Τομή Α-Α» με 
αριθμ: 4S17AR419Β101A και Α401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

48. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Εξάρχεια Κάτοψη Επιπέδου Οδού/ 
Διαμήκης Τομή Α-Α» με αριθμ: 4S16AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 
2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

49. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Αλεξάνδρας Κάτοψη Επιπέδου 
Οδού/ Διαμήκης Τομή Α-Α & Τομή D-D» με αριθμ: 4S15AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 
1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

50. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Δικαστήρια Κάτοψη Επιπέδου Οδού/ 
Διαμήκης Τομή Α-Α» με αριθμ: 4S14AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 
2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

51. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Κυψέλη Κάτοψη Επιπέδου Οδού/ 
Διαμήκης Τομή Α-Α» με αριθμ: 4S13AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 
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2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  
52. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Γαλάτσι Κάτοψη Επιπέδου Οδού/ 

Κατά Μήκος Τομές Α-Α/ Ε-Ε/ F-F» με αριθμ: 4S12AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 1:200 
με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

53. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Σταθμός Άλσος Βεΐκου Κάτοψη Επιπέδου 
Οδού/ Διαμήκεις Τομές Α-Α/ Ε-Ε/ F-F» με αριθμ: 4S11AR419Β101A και Β401A, σε κλίμακα 
1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

54. Τα συνημμένα στη (31) σχετική σχέδια με θέμα: «Φρέαρ Άλσος Βεΐκου Κάτοψη Επιπέδου 
Οδού/ Κατά Μήκος Τομή Α-401» με αριθμ: 4Η11AR403B101A και 4H11AR419Β401A, σε 
κλίμακα 1:200 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

55. Τo συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Τυπικές Διατομές Σήραγγας Διπλής και 
Τριπλής Τροχιάς Μόνιμες Κατασκευές» με αριθμ: 4T00CW403B301A, σε κλίμακα 1:10/1:50 με 
ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

56. Τo συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Κτίριο Δευτερεύοντος Συνεργείου Επισκευών, 
Γραφείων, Αποθήκης και Κτίριο ΚΕΛ Γενική Διάταξη», σε κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία: 2016 
υπό της Αττικό Μετρό ΑΕ  

57. Τo συνημμένο στη (31) σχετική σχέδιο με θέμα: «Καταγραφή Δικτύων Κοινής Ωφελείας», με 
αριθμ: 4GO0PW190A101A (1 έως 14) σε κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία: 2016 υπό της Αττικό 
Μετρό ΑΕ  

58. Το Ν4277/14 (ΦΕΚ156/Α΄/1-8-14) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες 
διατάξεις»  

59. Το συνημμένο στη (31) σχετική μελέτη με ΑΠ:ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/52548/2655/05-06-
2012 Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού/ Γραφείου Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων με θέμα και συνημμένο: «Έκθεση 
Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (ΕΑΑΤ) για το υπό Μελέτη Α΄ Τμήμα της Γραμμής 4 
του Μετρό της Αθήνας «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» 

60. Τη συνημμένη στη με ΑΠ:ALX-58546/25-7-2016 Αττικό Μετρό επιστολή με θέμα: Έκθεση 
Αναλυτικής Αρχαιολογικής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας  

61. Το συνημμένο στη (31) σχετική μελέτη με 
ΑΠ:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/248221/148747/10126/774/3-10-2016 Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού/ Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών 
και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων με θέμα και συνημμένο: «Έκθεση 
Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (ΕΑΑΤ) για το υπό Μελέτη Τμήμα της Γραμμής 4 του 
Μετρό της Αθήνας «Ευαγγελισμός - Γουδή» 

62. Τη συνημμένη στη με ΑΠ:ALX-59909/13-1-2017 Αττικό Μετρό επιστολή με θέμα: 
«Συμπληρωματικά Στοιχεία στις ήδη Συνταχθείσες Εκθέσεις Αναλυτικής Αρχαιολογικής 
Τεκμηρίωσης (ΕΑΑΤ) του Τμήματος Άλσος Βεΐκου – Γουδή της Γραμμής 4 του Μετρό της 
Αθήνας  

63. Τη με ΑΠ:135977/12-5-2017 Δήμου Αθηναίων/ Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής 
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠ:102802/19-5-17 Δ/νσής μας) επιστολή με θέμα: 
«Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Γραμμή 4 Μετρό, 
Άλσος Βεΐκου – Γουδή» μετά συνημμένης απόφασης της πράξης με αριθμό 436 της 
Συνεδρίασης 9 της 20-4-2017 Δημοτικού Συμβουλίου και συνημμένου Δ11 

64. Το με ΑΠ:78940/12-4-2017 Έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού του Βρετανικού 
Δημοσίου 

65. Τις από 17&20-07-2017 αυτοψίες της Υπηρεσίας μας σε χώρους του έργου 
 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (31) σχετική μελέτη 
που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Γραμμή 4 Μετρό Άλσος 
Βεΐκου – Γουδή».  

Σύμφωνα με την (31) σχετική, το έργο που εξετάζεται στην υποβληθείσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφορά το τμήμα Α (Άλσος Βεΐκου - Γουδή/ μήκους 
12,9 χλμ περίπου με 14 σταθμούς και 10 ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρεάτια) του 
προγραμματιζόμενου, μακροπρόθεσμα προς υλοποίηση, συνολικού έργου της Γραμμής 
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4 σε σχήμα «U». Στην ΜΠΕ εξετάζεται επιπλέον και το υφιστάμενο Αμαξοστάσιο 
Σεπολίων, καθώς και η προσθήκη σε αυτό ενός νέου κτιρίου συντήρησης και ενός 
Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας. 

Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και αφορά το έργο του θέματος και το 
οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (31) σχετική διαβιβασθείσα μελέτη και 
συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
τροποποίησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια 
υπηρεσία (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 

Ονομασία Έργου:  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γραμμής 4 Μετρό 
Άλσος Βεΐκου –Γουδή»  

Είδος και μέγεθος του έργου 
Το υπό μελέτη τμήμα Α (Άλσος Βεΐκου – Γουδή) αποτελεί τμήμα του 

προγραμματιζόμενου, μακροπρόθεσμα προς υλοποίηση, συνολικού έργου της Γραμμής 4 
σε σχήμα «U», το οποίο προβλέπεται να περιλαμβάνει δύο – ακτινικού χαρακτήρα – 
σκέλη προς Γαλάτσι και προς Μαρούσι (μελλοντικά). 

Για την ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου θα υλοποιηθούν συμπληρωματικές 
υποδομές στο Αμαξοστάσιο των Σεπολίων (Επέκταση Αμαξοστασίου και Αποθήκη) και το 
νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) που προβλέπεται να καλύπτει τις ανάγκες της 
Γραμμής 4, αλλά και όλες τις ανάγκες των γραμμών 2 & 3 μεταφέροντας σε αυτό τις 
υπάρχουσες λειτουργίες του ΚΕΛ Συντάγματος, καθώς και του Τραμ και της μελλοντικής 
Γραμμής 5 του Μετρό, όταν μεταφερθούν εκεί.  

Το υπό μελέτη τμήμα Α της Γραμμής 4 έχει μήκος 12,9 χλμ. περίπου και περιλαμβάνει 
ένα (1) χώρο εναπόθεσης συρμών στην Λ. Κατεχάκη μήκους 370,7 μ. περίπου που 
συνδέεται με την Κύρια Γραμμή με τη Σήραγγα «Διακλάδωσης Κατεχάκη» μήκους 80,7 μ. 
περίπου και στη συνέχεια με σήραγγα μονής τροχιάς μήκους 150,9 μ. περίπου. Στην 
σχετική ΜΠΕ εξετάζεται επιπλέον και το υφιστάμενο Αμαξοστάσιο Σεπολίων, καθώς και η 
προσθήκη σε αυτό ενός νέου κτιρίου συντήρησης και ενός Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας. 

 
Το έργο βρίσκεται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής και θα εξυπηρετεί μερικές από τις 

πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του. Η αρχή του μελετούμενου στην ΜΠΕ έργου 
βρίσκεται στο Γαλάτσι, στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου (Χ.Θ. 9+774,193) και το πέρας 
του στο Γουδή, στο Φρέαρ Κατεχάκη (Χ.Θ 22+638,487). 

 
Το σύνολο του έργου βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Από την 

αρχή του έργου στο Άλσος Βεΐκου έως το τέλος της στο Γουδή, η μελετούμενη γραμμή 
μετρό, διέρχεται υπόγεια από τα διοικητικά όρια των Δήμων Αθήνας, Γαλατσίου, 
Καισαριανής, και Ζωγράφου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 
 iii. Κατάταξη του έργου 

Σύμφωνα με την πρόσφατη Υ.Α. με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-
2016) με θέμα την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, το μελετούμενο έργο αφορά μελέτη γραμμής μετρό, εντάσσεται στα έργα και 
τις δραστηριότητες της 1ης Ομάδας, «Έργα Χερσαίων και Εναέριων Μεταφορών - Έργα 
Σταθερής Τροχιάς - Μητροπολιτικοί Σιδηρόδρομοι (Μετρό)» και αντιστοιχεί στην 
Υποκατηγορία Α1. Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση της παρούσας γραμμής μετρό 
προβλέπεται στο Νόμο 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014) του νέου ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής 
στo Άρθρo 30 και το Παράρτημα XIV ως Πρωτεύον Δίκτυο μητροπολιτικής εξυπηρέτησης 
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στα πλαίσια του ειδικότερου στόχου της πολιτικής μεταφορών. 
 
iv. Φορέας έργου 
Η αρμόδια υπηρεσία του έργου είναι η: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε./Δ/νση Στρατηγικής 

Ανάπτυξης  
Δ/νση: Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115 25, ΑΘΗΝΑ 
Υπεύθυνος: Νικόλαος Μπούσουλας/ Τηλ. 210 – 6792062/ Fax: 210 - 6792196 

 
v. Αρμόδιος Μελετητής – Ομάδα μελέτης: 
Ανάδοχος Μελέτης: ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε - COWI A/S, LOUIS BERGER, NAMA A.E. 
Εκπόνηση ΜΠΕ : Σ.Σ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
Δ/νση Λεωφ. Μαραθώνος 46 & Ρήγα Φεραίου 2, Παλλήνη, Τ.Κ. 153 51 
Τηλ. 210-6561776-8/ Fax: 210-6561779/ Υπεύθυνος: Κων/νος Βογιατζής 
 
vi. Περιεχόμενα μελέτης: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Π1): ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΥ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Π2): ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 4277, ΦΕΚ156/Α/01-08-

2014 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Π3): ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Π4): ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Π5): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΦΡΕΑΤΩΝ – 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (Π6): ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 (Π7): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΛΠ  
ΧΑΡΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ 
 ΜΠΕ-1: ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ 
 ΜΠΕ-2: ΧΑΡΤΗΣ ΦΩΤΟYΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 
 ΜΠΕ-3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 ΜΠΕ-4: ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ «ΜΕ» & «ΧΩΡΙΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ 
 ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΓΡΑΜΜΗΣ 4 

ΜΕΤΡΟ: ΆΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
 ΜΠΕ-5: ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΡΓΟΥ 
 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 
 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΟΥ 
 ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΤΟΜΗ 
 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛ 
 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΟΥ 
 ΦΡΕΑΡ ΒΕΪΚΟΥ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΟΥ 
 ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΤΟΜΗ 
 ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 
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vii.  Περιγραφή του έργου – Μη Τεχνική Περίληψη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - Το υπό μελέτη έργο 
Η χωροθέτηση της παρούσας γραμμής μετρό προβλέπεται στο Νόμο 4277/2014 (ΦΕΚ 

156/Α/1-8-2014) του νέου ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής στo Άρθρo 30 και το Παράρτημα XIV ως 
Πρωτεύον Δίκτυο μητροπολιτικής εξυπηρέτησης στα πλαίσια του ειδικότερου στόχου της 
πολιτικής μεταφορών. 

Το τρέχον Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας περιλαμβάνει τη Γραμμή 4 του 
Μετρό, Άλσος Βεΐκου-Ευαγγελισμός-Φάρος-Μαρούσι, με τις επεκτάσεις της (α) προς 
Βύρωνα/Άνω Ηλιούπολη και (β) προς Περισσό και Εθνική Οδό. Η Γραμμή 4, σχήματος 
«U», αποτελείται από 2 σκέλη ακτινικής μορφής, προς Γαλάτσι και Μαρούσι, και ένα 
κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας, έχει συνολικό μήκος 31 χλμ, 
περιλαμβάνει 30 συνολικά σταθμούς και αποτελείται από πέντε επιμέρους διακριτά 
τμήματα, Α, Β, Γ, Δ και Ε: 
 Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,9 χλμ και 14 σταθμούς) 
 Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ και 8 σταθμούς) 
 Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (μήκους 3,6 χλμ και 3 σταθμούς) 
 Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Περισσός (μήκους 3,0 χλμ και 2 σταθμούς) 
 Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (μήκους 4,4 χλμ και 3 σταθμούς) 
Το υπό μελέτη τμήμα Α της Γραμμής 4 έχει μήκος 12,9 χλμ. περίπου και επιπλέον 

περιλαμβάνει την Συνδετήρια Σήραγγα της Γραμμής 4 με τις Γραμμές 2 & 3 μήκους 767,4 
μ. περίπου και την Σήραγγα Πρόσβασης και τον χώρο Εναπόθεσης/ Συντήρησης Συρμών 
Κατεχάκη μήκους 599,5 μ. περίπου. Το έργο περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) υπόγειους 
σταθμούς (Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, 
Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή), 
δέκα (10) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα (ΕΥΔΑΠ, Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση, 
Πάρνηθος, Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού, Φορμίωνος, Πανεπιστημιούπολη, 
Δικαιοσύνης, ΤΒΜ Κατεχάκη, ΓΝΑ). Στην παρούσα θεώρηση (που αφορά στο τμήμα «Α»: 
«Άλσος Βεΐκου» – «Γουδή»), λόγω αλλαγής του μεγέθους, της διάταξης και της χρήσης 
του φρέατος Βεΐκου η αρχή του έργου είναι στην Χ.Θ. 9+774,193. Η χάραξη του 
επίσταθμου Βεΐκου λαμβάνει υπόψη την μελλοντική επέκταση της Γραμμής 4 (τμήμα Ε 
προς Περισσό). Το έργο τελειώνει στο «Φρέαρ Κατεχάκη» στη Χ.Θ 22+638,487. Η 
σύνδεση της συνδετήριας σήραγγας με την κύρια Γραμμή 4 και με τη υφιστάμενη 
συνδετήρια σήραγγα των γραμμών 2 και 3 γίνεται αντίστοιχα με την Σήραγγα 
Διακλάδωσης Αμερικής και με τη Σήραγγα Διακλάδωσης Εθνικού Κήπου. Ο νοτιοδυτικός 
κλάδος της Γραμμής 5 συνδέεται με την Γραμμή 4 με δύο μονές σήραγγες που θα 
καταλήγουν στον σταθμό «Ακαδημία» μέσω της «Σήραγγας Διακλάδωσης Ακαδημίας». 
Αντίστοιχα το ίδιο θα προβλεφθεί μετά τον σταθμό «Ευαγγελισμό» όπου μέσω της 
«Σήραγγας Διακλάδωσης Ευαγγελισμού» δύο μονές σήραγγες θα οδεύσουν μελλοντικά 
προς τον σταθμό Παγκράτι όπου στη συνεχεία με σήραγγα διπλής τροχιάς θα καταλήξουν 
στην Άνω Ηλιούπολη. Και στις δυο περιπτώσεις η μια εκ των δυο μόνων σηράγγων 
διασταυρώνεται ανισόπεδα με την Γραμμή 4 (περνώντας από κάτω) στο τμήμα Εξάρχεια - 
Ακαδημία και Ευαγγελισμός – Καισαριανή αντίστοιχα. Με την διάταξη αυτή ουσιαστικά οι 
τρεις κεντρικοί σταθμοί «Ευαγγελισμός», «Κολωνάκι» και «Ακαδημία» θα είναι κοινοί και 
στις δύο Γραμμές 4 και 5. 

Το εν λόγω τμήμα θα εξυπηρετείται από το αμαξοστάσιο και τα Συνεργεία Συντήρησης 
στα Σεπόλια, το υπόγειο κτίριο (φρέαρ) συντήρησης και πλυντηρίου συρμών στην περιοχή 
Βεΐκου, και τον χώρο και ελέγχου αποκατάστασης βλαβών καθώς και ελαφριάς 
συντήρησης τροχαίου υλικού (σήραγγα εναπόθεσης συρμών Κατεχάκη, Φρέαρ ΓΝΑ). Το 
πρώτο αυτό τμήμα της Γραμμής 4 εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 311.000 
επιβάτες ημερησίως. 



 10 

Το εν λόγω τμήμα έχει σχεδιασθεί με σκοπό: 

 Την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης (Βεΐκου, 
Γαλάτσι, Κυψέλη, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή) 

 Την συμπληρωματική εξυπηρέτηση του κέντρου της Αθήνας με 3 νέους σταθμούς 
(Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι)  

 Την εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπως  
o Νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, Παίδων, Λαϊκό, κλπ), 
o Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστήμιο 

και Πολυτεχνείο στο κέντρο της Αθήνας, και πολλά σχολεία), 
o Δικαστήρια - πρώην σχολή Ευελπίδων, 
o Μεγάλα δημόσια κτίρια Oργανισμών ή Υπουργείων 

 Την αύξηση της δικτύωσης των γραμμών του Μετρό με 2 σταθμούς ανταπόκρισης 
(Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός) 

 Την αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών Μετρό από την συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού (Σύνταγμα, Ομόνοια, κ.λπ.). 

Τέλος, ένας νέος κλάδος της γραμμής που θα ενώνεται με ανισόπεδες σιδηροδρομικές 
συνδέσεις με τον κύριο κλάδο της Γραμμής 4, θα κατευθυνθεί από τον Ευαγγελισμό προς 
Παγκράτι, Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη, και θα αποτελεί ουσιαστικά τμήμα μίας 
μελλοντικής Γραμμής 5 που θα επεκταθεί πιθανότατα περαιτέρω στο μέλλον ως ένα 
ανεστραμμένο «U», οι δε 3 κεντρικοί σταθμοί Ακαδημία, Κολωνάκι και Ευαγγελισμός θα 
είναι κοινοί και στις δύο γραμμές.  
 
Όρια περιοχών – Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον 

Η μελετούμενη γραμμή μετρό βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθήνας και ανήκει στα διοικητικά όρια των Δήμων Γαλατσίου, Αθηναίων, Καισαριανής και 
Ζωγράφου. 

H συνοπτική περιγραφή κάθε σταθμού με την χωροθέτησή του καθώς και τα βασικά και 
ειδικά σημεία τα οποία τον χαρακτηρίζουν δίνονται παρακάτω : 
 Ο πρώτος σταθμός «Άλσος Βεΐκου» χωροθετείται επί της λεωφόρου Βεΐκου - 

Ομορφοκκλησιάς πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Τράλλεων. 
 Ο 2ος σταθμός «Γαλάτσι» χωροθετείται στην διασταύρωση των λεωφόρων Βεΐκου 

και Γαλατσίου. 
 Ο 3ος σταθμός «Κυψέλη» χωροθετείται στην πλατεία Κυψέλης. 
 Ο 4ος σταθμός «Δικαστήρια» χωροθετείται σε ελεύθερο χώρο στα δυτικά του 

συγκροτήματος των κτιρίων των δικαστηρίων. 
 Ο 5ος σταθμός «Αλεξάνδρας» χωροθετείται σε ελεύθερο χώρο στην διασταύρωση 

Λεωφ. Αλεξάνδρας και οδού Μουστοξύδη. 
 Ο 6ος σταθμός «Εξάρχεια» χωροθετείται στην πλατεία Εξαρχείων. 
 Ο 7ος σταθμός «Ακαδημία» είναι σημαντικός σταθμός ανταπόκρισης με άμεση 

υπόγεια σύνδεση με τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» στην Γραμμή 2. Χωροθετείται κάτω 
από την οδό Ακαδημίας, στην περιοχή των κτιρίων της «Τριλογίας», μεταξύ του 
κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Αθηναίων. 

 Η γραμμή συνεχίζει με τον 8ο σταθμό «Κολωνάκι» στην ομώνυμη πλατεία. 
 Ο 9ος σταθμός «Ευαγγελισμός» χωρoθετείται πλησίον του υφιστάμενου σταθμού και 

εντός του παρακείμενου πάρκου, με άμεση σύνδεση για τους επιβάτες των γραμμών 
3 & 4. 

 O 10ος σταθμός «Καισαριανή» χωρoθετείται στην περιοχή διασταύρωσης των οδ. 
Υμηττού και λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως. 

 O 11ος σταθμός «Νήαρ Ήστ» χωρoθετείται περίπου στο γεωγραφικό κέντρο της 
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περιοχής της Καισαριανής, κάτω από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή 
του αθλητικο κέντρου / γηπέδων «Νήαρ Ήστ». 

 O 12ος σταθμός «Ιλίσια» χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και της 
πλατείας Αόρνου στα Άνω Ιλίσια. 

 O 13ος σταθμός «Ζωγράφου» χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας Γαρδένιας 
στη συνοικία Ζωγράφου. 

 Τέλος, ο 14ος σταθμός «Γουδή» χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας 
Ελευθερίας και οδού Λοχ. Σπηλιόπουλου. 

Σε μελλοντική επέκταση του Έργου, η γραμμή θα συνεχίσει προς Bορρά, και θα 
διασταυρωθεί εκ νέου με την γραμμή 3 στον σταθμό «Κατεχάκη» όπου υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος (επίγειος χώρος στάθμευσης πλησίον του υφιστάμενου σταθμού) για 
την κατασκευή νέου σταθμού, ο οποίος θα ενωθεί και με τον υφιστάμενο. 

Το αμαξοστάσιο/μηχανοστάσιο Σεπολίων του Μετρό της Αθήνας είναι το μοναδικό 
αμαξοστάσιο στη γραμμή 2 όπου πλέον προβλέπονται και νέες κατασκευές που θα 
χωροθετηθούν σε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο, πλησίον της οδικής εισόδου του 
αμαξοστασίου. Συνδέεται με τη γραμμή μέσω δύο διακλαδώσεων που οδηγούν σε δύο 
σήραγγες μονής γραμμής, οι οποίες ενώνονται πλησιάζοντας το επίγειο αμαξοστάσιο. Οι 
αιχμές των αλλαγών τροχιάς των συνδετήριων γραμμών βλέπουν ανά μία προς τους 
σταθμούς Σεπολίων και Αγίου Αντωνίου. Για την βαριά συντήρηση και τις επισκευές των 
νέων συρμών της γραμμής 4 αλλά και για επέκταση και διεύρυνση των δυνατοτήτων 
συντήρησης του αμαξοστασίου Σεπολίων, στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα 
κατασκευασθεί ένα νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών συρμών στο αμαξοστάσιο 
Σεπολίων, σε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο πλησίον της οδικής εισόδου του αμαξοστασίου 
από την πλευρά του σταθμού μετρό Σεπολίων. Το νέο κτίριο θα συμπληρωθεί με νέο 
εξοπλισμό συντήρησης και επισκευών, ο οποίος έχει καθορισθεί με βάση σχετική 
λειτουργική ανάλυση των αναγκών της νέας γραμμής αλλά και για την βελτιστοποίηση της 
παραγωγικότητας των διαδικασιών συντήρησης συρμών στο αμαξοστάσιο γενικότερα, 
που με την πάροδο του χρόνου γίνεται απαιτητικότερη. Το κτίριο θα είναι ισόγειο, ενιαίο, 
κατασκευασμένο ως σύμμικτη κατασκευή (σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή) και θα 
έχει εμβαδόν περίπου 5500 μ2 στο ισόγειό του. Σε τμήμα του κτιρίου θα δημιουργηθούν 
ένας 1ος και 2ος όροφος για χώρους γραφείων, ενώ στο επίπεδο -1 θα κατασκευασθεί 
χώρος για αποθήκη ανταλλακτικών, καθαρού εμβαδού περίπου 1500 μ2, η οποία θα 
εξυπηρετείται με ειδικό ανελκυστήρα φορτίων. Η εν λόγω αποθήκη θα είναι εφοδιασμένη 
με κατάλληλες συστοιχίες ραφιών βιομηχανικού τύπου. Στο αντικείμενο του Έργου 
περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή του νέου κτιρίου ΚΕΛ, η κατασκευή των κτιριακών 
Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων του, η ένταξη του νέου κτιρίου στο υφιστάμενο 
περιβάλλον του αμαξοστασίου Σεπολίων, οι συνδέσεις του νέου κτιρίου με τα δίκτυα ΟΚΩ, 
αλλά και το σύνολο του εξοπλισμού ελέγχου και επιτήρησης όλων των Η/Μ και 
σιδηροδρομικών συστημάτων και της λειτουργίας της Γραμμής 4. 

Σε ότι αφορά την κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 
περιοχής μελέτης επισημαίνεται ότι η μελετώμενη χάραξη, διέρχεται υπόγεια από τα 
διοικητικά όρια των Δήμων Αθήνας, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου, σύμφωνα με 
το Ν. 3852/2010, Πρόγραμμα Καλλικράτης. Όπως αναλύεται σε σχετικό κεφάλαιο της 
ΜΠΕ για τις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης επισημαίνονται επιγραμματικά 
τα εξής:  

 Στο Δήμο Γαλατσίου η χάραξη διέρχεται από περιοχή γενικής κατοικίας και 
εμπορικών δραστηριοτήτων 

 Στο Δήμο Αθηναίων η χάραξη διέρχεται από τις περιοχές των Εξαρχείων, του 
Πολυγώνου, της Κυψέλης, του Κολωνακίου και του κέντρου της Αθήνας όπου εκτός 
από τις κατοικίες υπάρχει συγκέντρωση πληθώρας χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα σημαντικούς κατά τόπους πόλους έλξης 
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μετακινήσεων. (κινηματογράφοι), υπηρεσίες, ιδιαίτερα στο τμήμα από Ακαδημία έως 
Εξάρχεια καθώς και στην ζώνη περιμετρικά των Δικαστηρίων. Στην περιοχή της 
Κυψέλης η επικρατούσα χρήση είναι η κατοικία σε συνεχή επιφάνεια. Στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Αθηναίων χωροθετούνται οι υπό μελέτη νέοι σταθμοί «Κυψέλη», 
«Δικαστήρια», «Αλεξάνδρας», «Εξάρχεια», «Ακαδημία», «Κολωνάκι», και η 
επέκταση του σταθμού «Ευαγγελισμός». 

 Μικρό τμήμα της χάραξης ανήκει διοικητικά στο Δήμο Καισαριανής. Στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Καισαριανής χωροθετούνται οι υπό μελέτη νέοι σταθμοί 
«Καισαριανή» και «Νήαρ Ήστ». 

 Στο Δήμο Ζωγράφου η χάραξη αναμένεται να ανατρέψει ριζικά τον συγκοινωνιακό 
χάρτη της πόλης. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου χωροθετούνται οι υπό 
μελέτη νέοι σταθμοί «Άνω Ιλίσσια», «Ζωγράφου» και «Γουδή». 

Στην περιοχή ανάπτυξης του έργου τα φυσικά οικοσυστήματα και οι ζωικοί πληθυσμοί 
είναι σχετικά περιορισμένα. Η χλωρίδα στην περιοχή του έργου αφορά, γενικά, είδη 
χαρακτηριστικά των αστικών περιοχών όπως λεύκες, πεύκα, ακακίες, κυπαρίσσια, 
λιγούστρα, δάφνες, θάμνους κλπ. Ευρίσκονται κυρίως σε κεντρικές διαχωριστικές νησίδες 
και σε μικρότερο βαθμό στα εκατέρωθεν πεζοδρόμια ή στις κατά τόπους πλατείες. Οι 
σημαντικότεροι πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης της μελετούμενης 
χάραξης είναι το Πεδίον του Άρεως, ο Λόφος Στρέφη, το άλσος των Δικαστηρίων και το 
άλσος Βεϊκου. 

 
Κατασκευές ανά είδος 

 Δεκατέσσερις (14) υπόγειους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, 
Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, 
Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή). 

 Δέκα (10) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα (ΕΥΔΑΠ, Βεΐκου – Πλυντήριο – 
Συντήρηση, Πάρνηθος, Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού, Φορμίωνος, 
Πανεπιστημιούπολη, Δικαιοσύνης, ΤΒΜ Κατεχάκη, ΓΝΑ). 

 Φρέατα αερισμού των σταθμών (2 φρέατα ανά σταθμό) που κατατάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

1) είτε αυτά χωροθετούνται εκτός και εκατέρωθεν του κεντρικού σώματος του 
σταθμού όπως συμβαίνει με τους σταθμούς Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ακαδημία 
και Ζωγράφου. Για τον σταθμό Ακαδημία το 2ο φρέαρ αερισμού είναι το 
προαναφερθέν φρέαρ Βιβλιοθήκη.  
2) είτε αυτά που είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα του σταθμού ως: 

 δύο ανεξάρτητες ενότητες, όπως συμβαίνει στους σταθμούς Κυψέλη, 
Δικαστήρια και Καισαριανή 

 μία ενοποιημένη ενότητα με κοινή εσχάρα αερισμού στο επίπεδο 
οδού και κοινή σύνδεση με την σήραγγα, αλλά με χαρακτηριστικά και 
εξοπλισμό δύο φρεάτων, όπως συμβαίνει στους σταθμούς Εξάρχεια 
και Κολωνάκι 

 είτε αυτά χωροθετούνται ένα εντός του κυρίως σώματος του σταθμού και ένα 
εκτός αυτού όπως συμβαίνει με τους σταθμούς Αλεξάνδρας, Ευαγγελισμός, 
Νήαρ Ηστ, Ιλίσια και Γουδή. Για τον σταθμό Ευαγγελισμός το 2ο φρέαρ είναι 
το προαναφερθέν φρέαρ Διακλάδωσης Ευαγγελισμού. 

 Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης με μηχανήματα ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ) 
διπλής τροχιάς καθαρού μήκους 10134,6 μ. περίπου, 58,5 μ. περίπου μετά το 
τέλος του φρέατος «Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση» στην περιοχή του Άλσους 
Βεΐκου, έως το Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη, εκτός των σταθμών και των τμημάτων όπου 
θα γίνει υπόγεια διάνοιξη με συμβατικά μηχανικά μέσα. 

 Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα διπλής τροχιάς 
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(DTT), συνολικού μήκους 181,5 μ. περίπου και ικανού μεγέθους (γεωμετρίας και 
εμβαδού) για τη διέλευση του ΤΒΜ εντός αυτής. Το πρώτο τμήμα περίπου 25,3 μ. 
χωροθετείται μεταξύ της σήραγγας «Διακλάδωσης Ακαδημίας» και του Σταθμού 
«Ακαδημία», το δεύτερο τμήμα μήκους 141,6 μ. περίπου χωροθετείται μεταξύ του 
Σταθμού «Ακαδημία» και της σήραγγας «Διακλάδωσης Αμερικής» και το τρίτο τμήμα 
μήκους 14,6 μ. περίπου χωροθετείται μεταξύ του Σταθμού «Ευαγγελισμός» και της 
σήραγγας «Διακλάδωσης Ευαγγελισμού». 

 Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα τριπλής τροχιάς 
(ΤΤΤ), συνολικού μήκους 665,5 μ περίπου. Το πρώτο τμήμα έχει μήκος 294,8 μ. 
περίπου και χωροθετείται κάτω από τη Λ. Βεΐκου από την αρχή του Έργου έως το 
φρέαρ Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση και το άλλο μήκους 370,7 μ. περίπου 
χωροθετείται κάτω από Λ. Κατεχάκη. 

 Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα μεταβαλλόμενης 
διατομής συνολικού μήκους 519,5 μ. περίπου  

 Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα 
μεταβαλλόμενης διατομής, μήκους 58,5 μ. περίπου κάτω από τη Λ. Βεΐκου 
μετά το Φρέαρ Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση).  

 Σήραγγα «Διακλάδωσης Ακαδημίας» υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά 
μηχανικά μέσα, στη περιοχή βόρεια του Σταθμού «Ακαδημία» συνολικού 
μήκους 138,6 μ. περίπου μεταβαλλόμενης διατομής , η οποία θα εξασφαλίζει 
τη σύνδεση της Γραμμής 4 με την επόμενη προγραμματιζόμενη Γραμμή 5 
του Μετρό προς την πλατεία Κουμουνδούρου. 

 Σήραγγα «Διακλάδωσης Αμερικής» υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά 
μηχανικά μέσα, στη περιοχή νότια του Σταθμού «Ακαδημία», μήκους 69,7 μ. 
περίπου, μεταβαλλόμενης διατομής, η οποία περιλαμβάνει μία απλή 
σιδηροδρομική αλλαγή μέσω της οποίας θα επιτευχθεί μέσω σήραγγας 
μονής τροχιάς η σύνδεση μεταξύ της γραμμής 4 και του υπάρχοντος δικτύου 
η οποία είναι απαραίτητη για λόγους πρόσβασης των συρμών στα 
αμαξοστάσια Σεπολίων και Ελαιώνα. 

 Σήραγγα «Διακλάδωσης Εθνικού Κήπου» υπόγειας διάνοιξης με 
συμβατικά μηχανικά μεταβαλλόμενης διατομής και μήκους 57,2 μ. περίπου, 
η οποία ευρίσκεται κάτω από τον Εθνικό Κήπο και πλησίον των ορίων του 
χώρου του Κοινοβουλίου. 

 Σήραγγα «Διακλάδωσης Ευαγγελισμού» υπόγειας διάνοιξης με 
συμβατικά μηχανικά μέσα , στην περιοχή νότια του σταθμού 
«Ευαγγελισμός» κάτω από την Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, συνολικού 
μήκους 37 μ. περίπου, μεταβαλλόμενης διατομής, η οποία θα εξασφαλίζει τη 
σύνδεση της Γραμμής 4 με το μελλοντικό νότιο κλάδο της Γραμμής 5 προς 
Άνω Ηλιούπολη. 

 Σήραγγα «Διακλάδωσης Κατεχάκη» υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά 
μηχανικά μέσα μεταβαλλόμενης διατομής , συνολικού μήκους 80,7 μ. 
περίπου η οποία χωροθετείται πλησίον των χώρων των εγκαταστάσεων της 
ΕΡΤ. 

 Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα 
μεταβαλλόμενης διατομής, μήκους 77,8 μ. περίπου κάτω από τη Λ. 
Κατεχάκη η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της μονής και της τριπλής 
σήραγγας κάτω από τη Λ. Κατεχάκη.  

 Σήραγγα μονής τροχιάς (STT) υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα 
καθαρού μήκους 710,2 μ. περίπου. Η αφετηρία της χάραξης αυτής είναι η 
παραπάνω αναφερόμενη «Σήραγγα Διακλάδωσης Αμερικής», η οποία χωροθετείται 
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κάτω από την οδό Ακαδημίας πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Ομήρου, ενώ η 
περιοχή ένωσης της με την υφιστάμενη συνδετήρια σήραγγα των γραμμών 2 και 3 
είναι η Σήραγγα «Διακλάδωσης Εθνικού Κήπου» . 

 Σήραγγα μονής τροχιάς (STT) υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα 
καθαρού μήκους 150,9 μ. περίπου, η οποία οδηγεί στο υπόγειο χώρο εναπόθεσης, 
συντήρησης και καθαρισμού συρμών κάτω από τη Λ. Κατεχάκηx. Η αφετηρία της 
χάραξης αυτής είναι η παραπάνω αναφερόμενη «Σήραγγα Διακλάδωσης 
Κατεχάκη». 

 Δύο (2) υπόγειους επίσταθμους (πίσω από κάθε τερματικό σταθμό) ως εξής : 
 Επίσταθμος Βεΐκου – μήκους 465 μ. περίπου από τον σταθμό Άλσος Βεΐκου 

έως το φρέαρ Βεΐκου - Πλυντήριο-Συντήρηση. 
 Επίσταθμος Γουδή – μήκους 1561 μ. περίπου από το Σταθμό Γουδή έως το 

φρέαρ ΤΒΜ-Κατεχάκη. 
 ένα (1) υπόγειο χώρο εναπόθεσης, συντήρησης και καθαρισμού συρμών στη 

Λ. Βεΐκου, που αρχίζει από το φρέαρ Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση έως την 
αρχή του Έργου μήκους 504,5 μ. περίπου. 

 ένα (1) υπόγειο χώρο εναπόθεσης, συντήρησης και καθαρισμού συρμών στην 
Λ. Κατεχάκη μήκους 370,7 μ. περίπου. 

 Το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων, καθώς 
και την προμήθεια του απαραίτητου τροχαίου υλικού. 

 
Στην ΜΠΕ εξετάζεται και το υφιστάμενο Αμαξοστάσιο Σεπολίων. Επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα με το Νόμο 3481/2006 ΦΕΚ 162 Α/2-8-2006 (Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία 
για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση & Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων & Μελετών & 
άλλες Διατάξεις) και βάσει της παραγράφου 3.α του Άρθρου 9, ισχύει: «Η συνολική και 
κατ’ ενιαίο τρόπο χάραξη του υπόγειου έργου του Μετρό της Αθήνας, των σταθμών 
του και των υπόγειων ή επιφανειακών επισκευαστικών βάσεων – αμαξοστασίων και 
φρεάτων, όπως του παρόντος νόμου.» 

Στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση και η επέκταση της 
υπάρχουσας σιδηροδρομικής επιδομής με πλήρη εφαρμογή του ‘Άρθρου 9, 
Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011) και των σχετικών παραγράφων 1 και 2, σαν 
Υφιστάμενο έργο και δραστηριότητα στερούμενης περιβαλλοντικών όρων. Το Άρθρο 9 
στην παράγραφο 1, προβλέπει: «Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή 
δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή 
επέκτασή του, και το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατασκευαστεί 
κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύνολό του, με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Σύμφωνα με την νομοθεσία ανωτέρω και την 
παρ. 2 του Άρθρου 9, στο παρών έργο εφαρμόστηκε η διαδικασία  έκδοσης ΑΕΠΟ, μετά 
από την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε 
επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα ή 
δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας, στην οποία ανήκει το μελετούμενο έργο. Το 
αμαξοστάσιο/μηχανοστάσιο Σεπολίων του Μετρό της Αθήνας είναι το μοναδικό 
αμαξοστάσιο στη γραμμή 2 όπου πλέον προβλέπονται και νέες κατασκευές που θα 
χωροθετηθούν σε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο, πλησίον της οδικής εισόδου του 
αμαξοστασίου. Πιο αναλυτικά :  
 ένα (1) νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) για την γραμμή 4, με προοπτική 

ενσωμάτωσης και του ελέγχου λειτουργίας των γραμμών 1, 2, 3, αλλά και 
μελλοντικών αυτόματων νέων γραμμών, καθώς και του Τραμ. Το νέο (ΚΕΛ) θα 
χωροθετηθεί εντός των ορίων του Αμαξοστασίου Σεπολίων. 
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 ένα (1) νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών των συρμών της γραμμής 4 και 
ένα (1) νέο φυλάκιο σε διαθέσιμο χώρο πλησίον της οδικής εισόδου του 
Αμαξοστασίου Σεπολίων από την πλευρά του Σταθμού Μετρό Σεπολίων . Στο νέο 
κτίριο συντήρησης και επισκευών θα προβλεφθούν και χώροι προσωπικού στο 
επίπεδο +1, καθώς και νέες αποθήκες στο επίπεδο -1. 

 
Ιστορική εξέλιξη του έργου  
Σύμφωνα με την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (1996-2000) που εκπονήθηκε από την ΑΜ, 

στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Μετρό της Αθήνας προβλεπόταν αρχικά η κατασκευή δύο 
νέων τμημάτων γραμμών, που ουσιαστικά αποτελούσαν κλάδους των υφιστάμενων 
γραμμών, όπως είναι ο κλάδος της Γραμμής 2 (Πανεπιστήμιο – Εξάρχεια – Αλεξάνδρας – 
Δικαστήρια – Κυψέλη – Γαλάτσι – Άλσος Βεΐκου) και ο κλάδος της Γραμμής 3 (Πανόρμου 
– Φάρος – Σίδερα – ΟΑΚΑ – Παράδεισος – Μαρούσι). Η ΑΜ ανέθεσε κατά το παρελθόν 
(2003-2006) την εκπόνηση Προμελετών των δύο προαναφερθέντων κλάδων με τίτλο της 
μελέτης Μελέτη και Σχεδίαση Νέων Επεκτάσεων Γραμμών Μετρό στην Αθήνα - TSA-
271/03, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τα παρακάτω: Κατά την εκπόνηση της 
Προμελέτης των ανωτέρω επεκτάσεων διεφάνη ότι οι εν λόγω επεκτάσεις δεν ήταν πλέον 
επιθυμητό να αποτελέσουν κλάδους υφιστάμενων γραμμών, καθώς παρουσίαζαν 
σημαντικές κατασκευαστικές και λειτουργικές αδυναμίες (διακοπή λειτουργίας των 
υφιστάμενων γραμμών κατά την κατασκευή του Έργου, ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη 
κατασκευή, υψηλό κόστος, προβλήματα στη διασφάλιση της συχνότητας των 
δρομολογίων κλπ).  

Κατόπιν των ανωτέρω, οι προαναφερθείσες μελέτες παρελήφθησαν χωρίς περαιτέρω 
τροποποιήσεις και με όσα δεδομένα ήταν διαθέσιμα, και στη συνέχεια η ΑΜ προχώρησε 
στην εξέταση της σύνδεσης των εν λόγω κλάδων μεταξύ τους ως μία νέα αυτόνομη 
Γραμμή 4 σε σχήμα «U», η οποία θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω δύο – ακτινικού 
χαρακτήρα – σκέλη (προς Γαλάτσι και προς Μαρούσι) και κεντρικό τμήμα που θα τα 
συνδέει με επτά (7) νέους Σταθμούς: Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Παγκράτι, Ιλίσια, 
Ζωγράφου, Γουδή, Κατεχάκη. Το προγραμματιζόμενο μεσοπρόθεσμα προς υλοποίηση 
τμήμα της Γραμμής 4 έχει μήκος περίπου 19,7 χλμ. με είκοσι δύο (22) νέους σταθμούς 
(Άλσος Βεΐκου - Γαλάτσι - Κυψέλη - Δικαστήρια - Αλεξάνδρας - Εξάρχεια - Ακαδημία - 
Κολωνάκι – Ευαγγελισμός – Καισαριανή – ΝήαρΗστ - Ιλίσια - Ζωγράφου - Γουδή - 
Κατεχάκη - Φάρος - Φιλοθέη - Σίδερα - ΟΑΚΑ - Παράδεισος - ΟΤΕ - Μαρούσι), ενώ το 
τμήμα που προωθείται κατά προτεραιότητα από την ΑΜ είναι το τμήμα από το Άλσος 
Βεΐκου έως το Γουδή - τμήμα «Α». Για το τμήμα «Α», με βάση τη νέα συνολική χάραξη της 
Γραμμής 4 και ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, η ΑΜ έχει εκπονήσει νέα προμελέτη. 
Ενώ η Προμελέτη του αρχικά μελετηθέντος κλάδου (Βόρεια Επέκταση) «Πανεπιστήμιο - 
Τραλλέων» της Γραμμής 2 όπως υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2007 από την Κ/ξια SCOTT 
WILSON RAILWAYS – OMETE A.E. με τη σύμβαση TSA-271/03 αρχειοθετήθηκε. Στα 
πλαίσια της ανάπτυξης του δικτύου της ΑΜ, προβλέπεται και η μελλοντική όδευση μίας 
νέας Γραμμής του μετρό (Γραμμή 5) από τον Υμηττό/Ηλιούπολη προς το κέντρο της 
πόλης, και από εκεί προς την Πλατεία Κουμουνδούρου. Στα πλαίσια της Γραμμής 4 θα 
δημιουργηθεί ένας νέος κλάδος αυτής από τον Ευαγγελισμό προς Υμηττό μέσω 
Παγκρατίου και Βύρωνα. Ο εν λόγω κλάδος θα συνδέεται ανισόπεδα με την Γραμμή 4 (με 
δύο μονές ανισόπεδες σήραγγες που θα καταλήγουν στον Ευαγγελισμό). Αντίστοιχα το 
ίδιο θα προβλεφθεί στον σταθμό Ακαδημία, από όπου δύο μονές ανισόπεδες σήραγγες θα 
οδεύσουν μελλοντικά προς τον νοτιοδυτικό κλάδο της Γραμμής 5 προς την πλατεία 
Κουμουνδούρου. Με την διάταξη αυτή ουσιαστικά οι τρεις κεντρικοί σταθμοί 
Ευαγγελισμού, Κολωνακίου και Ακαδημίας θα είναι κοινοί και στις δύο Γραμμές 4 και 5, 
ενώ με αυτόν τον τρόπο ο κλάδος Ευαγγελισμός – Παγκράτι – Βύρωνας – Υμηττός –Άνω 
Ηλιούπολη μπορεί να κατασκευασθεί στα πλαίσια του Έργου της Γραμμής 4 (Τμήμα «Γ»). 
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Λειτουργικά το κεντρικό κοινό τμήμα Ευαγγελισμός - Κολωνάκι – Ακαδημία προβλέπεται 
να λειτουργεί με χρονοαποστάσεις συρμών 90 sec ή καλύτερο, ενώ σε κάθε έναν από 
τους κλάδους που καταλήγουν σε αυτό θα είναι δυνατές χρονοαποστάσεις 180 sec (ή 
αντίστοιχα καλύτερο). Οι ανωτέρω χρονοαποστάσεις είναι συμβατές με όλα τα πιθανά 
μακροπρόθεσμα σενάρια επιβατικής κίνησης. Σε ακόμη μεταγενέστερη φάση, η Γραμμή 4 
προβλέπεται να εκτείνεται από τον σταθμό Περισσό του ΗΣΑΠ (δηλ με 2 πρόσθετους 
σταθμούς «Νέα Ιωνία» και «Περισσός» στην ΒΔ κατεύθυνση πέραν του σταθμού Άλσους 
Βεϊκου) έως έναν τερματικό σταθμό στην Εθνική Οδό (δηλ. με 3 πρόσθετους σταθμούς 
«Πεύκη», «Λυκόβρυση» και «Εθνική Οδός» στην ΒΔ κατεύθυνση πέραν του σταθμού 
Μαρούσι). Το σύνολο της γραμμής στην τελική αυτή φάση θα είναι περίπου 31 χλμ μήκος 
με τριάντα (30) σταθμούς. Η νέα Γραμμή 4 επιδιώκεται να έχει πολλές διαφορές από τις εν 
λειτουργία και υπό κατασκευή ή υπό μελέτη επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 και αυτό 
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την μελετητική εργασία που απαιτείται για την Γραμμή 4. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας γραμμής, που την διαφοροποιούν και από τις 
υπάρχουσες είναι : 
 Σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου συρμών 
 Κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας σταθμών και συρμών από νέο Κέντρο Ελέγχου 

Λειτουργίας 
 Σταθμοί 110 μ μήκος με θύρες επί των αποβαθρών 
 Κλειστό σύστημα συλλογής κομίστρου με έξυπνες κάρτες που ενεργοποιούνται με 

εγγύτητα στον σχετικό εξοπλισμό 
 Αναβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων 
 Υποσταθμοί έλξης με δυνατότητα επανατροφοδότησης της αναγενώμενης ενέργειας 

από την πέδη των συρμών προς το δίκτυο της Μέσης Τάσης της ΔΕΗ. 
 Έξυπνα συστήματα διαχείρισης της λειτουργίας για μεγιστοποίηση της ασφάλειας και 

ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 
Για τους αρχικούς κλάδους Πανεπιστήμιο – Άλσος Βεΐκου και Πανόρμου – Μαρούσι, 

είχαν εκπονηθεί οι Προμελέτες και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την περίοδο 
2003-2006, για δε το τμήμα Πανόρμου – Μαρούσι υπάρχουν και εγκεκριμένοι 
περιβαλλοντικοί όροι αρ. πρωτοκ. 106253/28-7-2006. Η χρονική διάρκεια ισχύος της εν 
λόγω απόφασης έχει λήξει, χωρίς να έχει κινηθεί διαδικασία ανανέωσης οπότε δεν 
υφίστανται διαδικαστικά ζητήματα για την έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το εν 
λόγω τμήμα, με σχεδιασμό ανεξάρτητο του προηγούμενου. Επισημαίνεται ότι οι 
προϋπάρχουσες προμελέτες των κλάδων προς Μαρούσι και Γαλάτσι δεν περιλαμβάνουν 
τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά όπως προαναφέρθηκε, εκπονήθηκε για το 
τμήμα Άλσος Βεΐκου - Γουδή νέα προμελέτη από την ΑΜ για το έργο, η οποία 
ενσωματώνει τα παραπάνω νέα τεχνικά χαρακτηριστικά και ορισμένες άλλες 
τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των κατασκευών με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργικότητας και την επίτευξη οικονομίας στο κόστος κατασκευών του Έργου. Η 
Προμελέτη αυτή βασίσθηκε σε επίκαιρα στοιχεία τοπογραφικών μελετών, γεωλογικών 
/γεωτεχνικών ερευνών και στοιχείων που συλλέχθηκαν για τα δίκτυα ΟΚΩ. Η Γραμμή 4 
προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 5 φάσεις συνολικά, όπως φαίνεται και στον 
επισυναπτόμενο χάρτη :  

• Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων 
υποστηρικτικών υποδομών (Κτίριο αποθήκης και Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 
(ΚΕΛ) στο Αμαξοστάσιο των Σεπολίων)  

• Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι  
• Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη  
• Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Περισσός  
• Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός  
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Το έργο της Γραμμής 4 θα μελετηθεί ως ενιαίο, αλλά και ως πλήρως λειτουργικό στα 
διάφορα τμήματά του, καθώς αυτά θα υλοποιούνται σταδιακά. Συνεπώς θα εξετασθούν και 
θα μελετηθούν οι διαφοροποιήσεις που είναι αναγκαίες στα στοιχεία του έργου, ώστε να 
δύναται να τεθεί σε λειτουργία σταδιακά σε πέντε φάσεις, στα επί μέρους προαναφερθέντα 
τμήματα της γραμμής.  

 
ix. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ( Φυσικό – Υδρο – Γεωλογικό 

περιβάλλον) 

Κοινωνικό-οικονομικά Μεγέθη στη Ζώνη Επιρροής των Σταθμών, Έτος 2030 
Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του Μετρό έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλύτερη δυνατή συνεργασία του με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν στο 
νομό Αττικής (ΙΧ αυτοκίνητα, αστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, ΤΡΑΜ, προαστιακός 
σιδηρόδρομος, κλπ.).  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή και την λειτουργία της νέας Γραμμής 4 
Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή, η οποία θα συμπληρώνει τις 3 υπάρχουσες Γραμμές 
(Γραμμή 1 – ΗΣΑΠ και Γραμμές 2 & 3 της Αττικό Μετρό). Η Γραμμή 1 (Πειραιάς - 
Κηφισιά), αποτελεί σήμερα τον κορμό του δικτύου, εξυπηρετώντας τις μετακινήσεις στον 
άξονα Βορρά - Νότου, με ημερήσια επιβατική κίνηση περίπου 415.000 επιβατών. Η 
γραμμή είναι πλέον πλήρως ανακαινισμένη, μετά την ολοκλήρωση των έργων 
αναβάθμισης της πεπαλαιωμένης σιδηροδρομικής υποδομής στο υπόγειο τμήμα ανάμεσα 
στην Αττική και το Μοναστηράκι. Από τη διοίκηση του ΗΣΑΠ είχαν στο παρελθόν 
εξαγγελθεί διάφορα έργα επέκτασης / αναβάθμισης της γραμμής (επέκταση προς Εκάλη 
και Άγιο Στέφανο / Εθνική Οδό, υπογειοποίηση τμήματος Νέο Φάληρο-Πειραιάς, 
προσθήκη τριών νέων, ενδιάμεσων, σταθμών στην υπάρχουσα γραμμή, στα Καμίνια, τον 
Ιλισσό και το Ηράκλειο). Ειδικά το έργο της επέκτασης βόρεια της Κηφισιάς είχε ενταχθεί 
και στο Ν. 4277/2014 (νέο ΡΣΑ), ως επέκταση προς τη Νέα Ερυθραία. Το μόνο ώριμο 
έργο, σήμερα φαίνεται πως είναι η υπογειοποίηση του τμήματος Νέο Φάληρο-Πειραιάς, με 
την προσθήκη νέου σταθμού στα Καμίνια. Οι Γραμμές 2 (Ανθούπολη - Ελληνικό) και 3 
(Αγία Μαρίνα - Αεροδρόμιο) του μετρό, με συνολικό μήκος περίπου 59,7 χλμ και 41 
σταθμούς (συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων σταθμών και των 20,7 χλμ γραμμής του 
προαστιακού από τον σταθμό Δ. Πλακεντίας ως το αεροδρόμιο), εξυπηρετούν 938.000 
επιβάτες ημερησίως. 

Οι γραμμές 2 και 3 συνδέονται με τη γραμμή 1 στους σταθμούς Ομόνοια και 
Μοναστηράκι αντίστοιχα και μεταξύ τους στο Σύνταγμα. Οι τρεις σταθμοί ανταπόκρισης 
περικλείουν το εμπορικό τρίγωνο της πόλης και εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 
επιβιβάσεων του δικτύου –ιδίως το Σύνταγμα, όπου στις ώρες αιχμής παρουσιάζεται 
σημαντική συμφόρηση στις αποβάθρες. 

Σύμφωνα με την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (1996-2000) αλλά και μεταγενέστερες 
μελέτες και διερευνήσεις που εκπονήθηκαν από την ΑΜ, η γραμμή 4 τελικά έλαβε την 
μορφή μίας νέας αυτόνομης Γραμμής 4 σε σχήμα «U», η οποία θα περιλαμβάνει δύο – 
ακτινικού χαρακτήρα – σκέλη (προς Γαλάτσι και προς Μαρούσι) και κεντρικό τμήμα που 
θα τα συνδέει με ενδιάμεσους σταθμούς σε πολυσύχναστες και πυκνοκατοικημένες 
περιοχές όπως Κολωνάκι, Καισαριανή, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή. Η νέα γραμμή θα 
συνδέεται, σε ότι αφορά τη μετεπιβίβαση επιβατών, με την Γραμμή 2 στον σταθμό 
Πανεπιστήμιο και με την Γραμμή 3 στον Ευαγγελισμό. 

 
Το τμήμα «Α» της νέας γραμμής 4 είναι πλήρως υπόγεια γραμμή μήκους 12,9 χλμ. 

περίπου, με 14 νέους υπόγειους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου - Γαλάτσι - Κυψέλη - 
Δικαστήρια - Αλεξάνδρας - Εξάρχεια - Ακαδημία - Κολωνάκι – Ευαγγελισμός – Καισαριανή 
– Νήαρ Ήστ - Ιλίσια – Ζωγράφου – Γουδή). Για την λειτουργία της προβλέπεται - στις 
ώρες αιχμής - χρονοαπόσταση λειτουργίας αρχικά σε 240 sec (δηλ. κάθε 4 λεπτά) και 
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στην συνέχεια σε 180 sec (3 λεπτά) που υπερκαλύπτουν την συγκοινωνιακή ζήτηση στον 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τέλος ένας νέος κλάδος της γραμμής που θα ενώνεται με 
ανισόπεδες σιδηροδρομικές συνδέσεις με τον κύριο κλάδο της Γραμμής 4, θα κατευθυνθεί 
από τον Ευαγγελισμό προς Παγκράτι, Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη, και θα αποτελεί 
ουσιαστικά τμήμα μίας μελλοντικής Γραμμής 5 που θα επεκταθεί πιθανότατα περαιτέρω 
στο μέλλον ως ένα ανεστραμμένο «U», οι δε 3 κεντρικοί σταθμοί Ακαδημία, Κολωνάκι και 
Ευαγγελισμός θα είναι κοινοί και στις δύο γραμμές.  

Η μελετούμενη γραμμή μετρό βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθήνας και ανήκει στα διοικητικά όρια των Δήμων Γαλατσίου, Αθηναίων, Καισαριανής και 
Ζωγράφου και περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα και σταθμούς : 
 Τμήμα Επίσταθμος Βεΐκου έως Σταθμός «Άλσος Βεΐκου» 
 Σταθμός «Άλσος Βεΐκου» 
 Σταθμός «Γαλάτσι» 
 Σταθμός «Κυψέλη» 
 Σταθμός «Δικαστήρια» 
 Σταθμός «Αλεξάνδρας» 
 Σταθμός «Εξάρχεια» 
 Σταθμός «Ακαδημία» 
 Σταθμό «Κολωνάκι» Σταθμός «Ευαγγελισμός» 
 Σταθμός «Καισαριανή 
 Σταθμός «Νήαρ Ήστ» 
 Σταθμός «Ιλίσια» 
 Σταθμός «Ζωγράφου» 
 Σταθμός «Γουδή» 
 Τμήμα Σταθμός «Γουδή» έως Φρέαρ Κατεχάκη» 
 Χώρος Εναπόθεσης και Συντήρησης Συρμών Κατεχάκη και Σήραγγα Πρόσβασης 
 Συνδετήρια Σήραγγα Γραμμής 4 με Γραμμές 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ 
 Αμαξοστάσιο / Μηχανοστάσιο Σεπολίων & Νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) 
 
Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός του λεκανοπεδίου Αθηνών και συγκεκριμένα στο 

κεντρικό του τμήμα. Το μελετώμενο έργο βρίσκεται εντός της νεογενούς λεκάνης Αιγάλεω -
Αθηνών η οποία ορίζεται κυρίως από την λεκάνη του Κηφισού και του Ιλισού ποταμού και 
χαρακτηρίζεται από ήπιο ανάγλυφο. 

Η ευρύτερη περιοχή στην οποία αναπτύσσεται το μελετώμενο έργο αποτελεί μια πεδινή 
γενικώς αλλά ανθρωπογενώς διαμορφωμένη περιοχή στην οποία έχουν πλήρως 
εξαφανισθεί τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανάγλυφου του εδάφους. Τα φυσικά 
αδιατάρακτα εδάφη στα όρια της περιοχής μελέτης λείπουν παντελώς. Όλες σχεδόν οι 
επιφάνειες καλύπτονται από ανθρωπογενείς αστικές δραστηριότητες και οι αδόμητες 
επιφάνειες λειτουργούν είτε ως χώροι αστικού πράσινου είτε φιλοξενούν υπαίθριες 
χρήσεις. Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του έργου, διαμορφώνεται από ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών στοιχείων, που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας και 
της χρήσης της γης (αστικό τοπίο) και λιγότερο των φυσικών παραγόντων (τοπογραφικό 
ανάγλυφο, νερό, βλάστηση, πανίδα). Μέσα στο αστικό τοπίο –που κυριαρχεί ως προς την 
επιφάνεια που κατέχει- της περιοχής μελέτης, τα φυσικά οικοσυστήματα εμφανίζονται 
μακριά από την ζώνη επιρροής των έργων και αφορούν κατά κύριο λόγο στην περιοχή 
του όρους Αιγάλεω, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και στην παραποτάμια ζώνη του 
ποταμού Κηφισού. 
 
Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
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Γεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της χάραξης 
Από την αρχή του Έργου (Χ.Θ. 9+774,193) έως τη Χ.Θ. 12+990 επικρατούν οι 

σχηματισμοί της Ψαμμιτικής - Μαργαϊκής Σειράς και από τη Χ.Θ. 12+990 έως την Χ.Θ. 
22+080 επικρατούν οι σχηματισμοί του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου. Από τη Χ.Θ. 16+030 
εντοπίζονται επιφανειακά σε μεταβλητά πάχη οι σχηματισμοί των Αλλουβιακών Ριπιδίων, 
οι οποίοι γενικώς παχαίνουν προς το πέρας του Έργου και από την Χ.Θ. 22+080 έως το 
πέρας του Έργου (Χ.Θ. 22+638,487) απαντώνται αποκλειστικά. Οι σχηματισμοί της 
Ενότητας Αλεποβουνίου, των Υπερβασικών Πετρωμάτων, των Ασβεστολίθων Κορυφών 
και των Ποταμοχειμάριων Αποθέσεων εμφανίζονται σε περιορισμένα τμήματα του 
Έργου.Στην συνδετήρια σήραγγα της γραμμής 4 με την συνδετήρια σήραγγα των 
γραμμών 2 και 3, εντοπίζονται σχηματισμοί του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου.Στον επίσταθμο 
Κατεχάκη επικρατούν οι σχηματισμοί των Αλλουβιακών Ριπιδίων. 

 
Γεωλογικές συνθήκες αμαξοστασίου Σεπολίων 

Στην περιοχή του αμαξοστασίου Σεπολίων εντοπίζονται Ποταμοχειμάριες Αποθέσεις 
που επικάθονται επί του Αλπικού υπόβαθρου, το οποίο στην περιοχή δομείται από 
σχηματισμούς της Ανώτερης Ενότητας του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου. Οι Ποταμοχειμάριες 
Αποθέσεις αποτελούνται από αμμώδη –ή αμμώδη, χαλικώδη– άργιλο χαμηλής 
πλαστικότητας, αμμώδεις χάλικες και στην βάση τους κροκαλοπαγή. Στην περιοχή του 
νέου κτηρίου συντήρησης νέων συρμών δεν εντοπίστηκε υπόβαθρο (έως τα 17 m βάθος), 
ενώ στον νέο ΚΕΛ εντοπίστηκε μεταϊλυόλιθος με αραιές ενστρώσεις μεταψαμμίτη της 
Ανώτερης Ενότητας του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου, σε βάθος 13 m. Υπόγειο νερό 
εντοπίζεται σε βάθος από 8 m (νέο ΚΕΛ) έως 12 m (νέο κτήριο συντήρησης). 

 
Τεκτονικά στοιχεία στην περιοχή του έργου 

Από την Χ.Θ. 12+990 έως την Χ.Θ. 21+900, η χάραξη διατρέχει συστηματικά την 
επαφή μεταξύ της Ανώτερης και Κατώτερης Ενότητας του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου. Η 
επαφή αυτή χαρακτηρίζεται ως επιφάνεια αποκόλλησης (detachment) με τοπικούς 
χαρακτήρες εφίππευσης (κατακλαστικές ζώνες (ζώνες διάτμησης) πάχους έως 2 m). 
 
Υδρογεωλογία 
Υδρογραφικό δίκτυο 

Το υδρογραφικό δίκτυο στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής του Έργου είναι 
καλυμμένο, με τους βασικούς υδρογραφικούς άξονες να αποτελούν πλέον τους κύριους 
υπόγειους αγωγούς στους οποίους καταλήγουν τα όμβρια της περιοχής. 

Το Έργο τέμνει τον Ιλισσό ποταμό (Χ.Θ. 17+270) και τους παραποτάμους του (Χ.Θ. 
18+060, 19+200, 20+060, 20+820 και 21+020) καθώς και τους χείμαρρους που 
κατέρχονται από τα Τουρκοβούνια στην περιοχή Γαλατσίου (Χ.Θ. 11+455), Κυψέλης 
(Χ.Θ. 13+105, 13+865) και Αλεξάνδρας (Κυκλοβόρος στις Χ.Θ. 14+230 (κύριος κλάδος) 
και 14+500 (δευτερεύον κλάδος)).  

Εκτός του Ιλισσού που έχει μόνιμη ροή, οι λοιποί υδρογραφικοί άξονες έχουν μη μόνιμη 
ροή. Σημειώνεται ότι το Έργο τέμνει και παλαιά υδραυλικά έργα (Πεισιστράτειο 
Υδραγωγείο στην Χ.Θ. 17+200). 
 
Διαπερατότητα  

Από τη στατιστική ανάλυση των επιτόπου δοκιμών διαπερατότητας, προκύπτει ότι σε 
ποσοστό περί το 95% αναμένεται πολύ χαμηλή (10-9 ≤ k ≤ 10-7 m/sec) έως χαμηλή (10-7 
≤ k ≤ 10-5 m/sec) διαπερατότητα. Όμως, σημαντικά ποσοστά μέτριας διαπερατότητας (10-
5 ≤ k ≤ 10-3 m/sec) καθώς και ολικών απωλειών ύδατος καταγράφηκαν σε ασβεστιτικά 
πετρώματα της Ψαμμιτικής – Μαργαϊκής Σειράς (σε ποσοστό 46% των πετρωμάτων 
αυτών της Ψαμμιτικής - Μαργαϊκής Σειράς) και του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου (σε ποσοστό 
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21% των πετρωμάτων αυτών του Αθηναϊκού Σχιστόλιθου) καθώς και σε λατυποπαγή και 
χάλικες των Αλλουβιακών Ριπιδίων (σε ποσοστό 36% των πετρωμάτων αυτών των 
Αλλουβιακών Ριπιδίων). Οι αυξημένες αυτές τιμές διαπερατότητας σχετίζονται κατά 
περίπτωση με την ύπαρξη καρστικών δομών, αυξημένου βαθμού κερματισμού ή 
πρωτογενούς πορώδους. 
 
Στάθμη υπογείου νερού 

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία μέτρησης στάθμης ύδατος κατά μήκος του Έργου, 
προκύπτει ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι γενικά πάνω από την οροφή της 
σήραγγας.  

Εξαίρεση αποτελούν το τμήμα από την αρχή του Έργου έως την Χ.Θ. 10+900 καθώς 
και οι περιοχές περί τις Χ.Θ. 11+200, 11+550, 12+050 και 20+010 όπου η στάθμη 
διαμορφώνεται εντός ή κάτω από τη διατομή της σήραγγας. Το βάθος της στάθμης του 
υπόγειου νερού έχει μεγάλη διακύμανση από περιοχή σε περιοχή (η υψηλή αναμένεται σε 
βάθος από 0 έως 43,3 m) καθώς σχετίζεται με τις τοπογραφικές εξάρσεις του ανάγλυφου 
και την διαπερατότητα των σχηματισμών. 
 
Στοιχεία σεισμικότητας 

Σύμφωνα με τον χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, ο οποίος περιέχεται στον 
Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2000) και με βάση την τελευταία τροποποίηση 
(2003), η χάραξη διέρχεται από την ζώνη Ι, σε μικρή απόσταση από την ζώνη ΙΙ με 
σεισμική επιτάχυνση α = 0,16. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται κοντά στο κανονικό ρήγμα του Ωρωπού, το 
οποίο έχει δώσει κατά το παρελθόν σημαντικά σεισμικά γεγονότα. 
 
Φυσικό Περιβάλλον - Χλωρίδα – Αναδασωτέες εκτάσεις – Πανίδα 
Χλωρίδα 

Στην περιοχή ανάπτυξης του έργου τα φυσικά οικοσυστήματα και οι ζωικοί πληθυσμοί 
είναι σχετικά περιορισμένα. Η χλωρίδα στην περιοχή του έργου αφορά, γενικά, είδη 
χαρακτηριστικά των αστικών περιοχών όπως λεύκες, πεύκα, ακακίες, κυπαρίσσια, 
λιγούστρα, δάφνες, θάμνους κλπ. Ευρίσκονται κυρίως σε κεντρικές διαχωριστικές νησίδες 
και σε μικρότερο βαθμό στα εκατέρωθεν πεζοδρόμια ή στις κατά τόπους πλατείες. 

Οι σημαντικότεροι πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης της 
μελετούμενης χάραξης είναι το Πεδίον του Άρεως, ο Λόφος Στρέφη, το άλσος των 
Δικαστηρίων και το άλσος Βεϊκου. 

Τα είδη της χλωρίδας που απαντώνται στην περιοχή του έργου, αναπτύσσονται στην 
θερμομεσογειακή ζώνη σκληρόφυλλης βλάστησης (Oleo Ceratonion) της ανατολικής 
Μεσογείου. Πρόκειται κυρίως για τα είδη των θαμνώνων της μακίας βλάστησης και των 
πευκοδάσων χαμηλού κυρίως υψομέτρου, οι οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της 
περιοχής μελέτης. Τα περισσότερο διαδεδομένα είδη στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
είναι: το πουρνάρι, η αγριελιά, η χαρουπιά, τα ρείκια, η μυρτιά, ο σχίνος, ο πλάτανος, η 
πικροδάφνη, η σπάρτα και η Κουκουναριά. 

Γενικά στην διάπλαση αυτή η βλάστηση εμφανίζεται έντονα υποβαθμισμένη και σε 
ορισμένα μάλιστα μέρη περιορίζεται στις θέσεις του λιγοστού εδάφους που εγκλωβίζεται 
στις ρωγμές των ασβεστόλιθων και μεταξύ των βράχων. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
απαντώνται οι παρακάτω τύποι βλάστησης και βιοτόπων. 
 
Θαμνώνες μακίας βλάστησης: πουρνάρι, αγριελιά, χαρουπιά, ρείκια και σχίνος  
Φρυγανότοποι: κατσαφάνα, αφάνα, θυμάρι, λεβάντα, ασπάλαθος, και πολλά ποώδη 
μονοετή κυρίως φυτά. Στις περιοχές αυτές συναντάται επίσης αξιόλογη ερπετοπανίδα. 
Δάση θερμόφυλλων κωνοφώρων: Πεύκο ‘’Κουκουναριά’’ και δάση χαλεπίου πεύκης, αλλά 
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και άλλα είδη χλωρίδας όπως η γλυστοκουμαριά, το πουρνάρι, το αρκουδόβατο, η 
αγριοβατομουριά και πολλά μικρά ποώδη φυτά. 
 
Δασικό Περιβάλλον 
Στην περιοχή του έργου συναντάμε τον Υμηττό και το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής 
 
Αναδασωτέες εκτάσεις 

Οι σημαντικότεροι πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης της 
μελετούμενης χάραξης είναι το Πεδίον του Άρεως, ο Λόφος Στρέφη, το άλσος των 
Δικαστηρίων και το άλσος Βεϊκου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής η περιοχή «Γαλάτσι», «Ομορφοκλησσιά» και «Αττικό 
Άλσος- Οικισμός Παπανδρέου» έχουν κηρυχθεί δασωτέα με το από 13-3-1916 Βασιλικό 
Διάταγμα (ΦΕΚ. 105 Α'/18-3-1915), αναδασωτέα με την υπ. Αριθμ. 41650/29-10-1938 
Απόφαση Yπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ. 250Β' /5- 11-1938,  εκ των 1.200 στρεμμάτων 
σήμερα έχουν απομείνει εκτός Ρυμοτομικού Σχεδίου 700 περίπου στρέμματα), και 
αναδασωτέα εκτός του «Αττικό Άλσος» και «Οικισμός Γ. Παπανδρέου» με την υπ. αριθμ. 
1147/10-10-1994 απόφαση Νομάρχη Αθήνας (ΦΕΚ. 1110 Δ΄/25-10-1994, 935,483 
στρέμ). Κατά συνέπεια το καθεστώς προστασίας των δασικών εν γένει εκτάσεων και των 
δασών υφισταμένων σήμερα ή αποψιλωθέντων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων είναι 
ιδιαίτερα προστατευτικό και ουδεμία αλλαγή χρήσης είναι επιτρεπτή, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις Δημοσίου συμφέροντος όπως προβλέπεται από το Νόμο. 

Επίσης, επί του συνόλου της έκτασης των 1.800. στρεμμ. περιοχής Τουρκοβουνίων 
δηλαδή «Αττικό Άλσος », «Οικισμός Γ. Παπανδρέου», «Γαλάτσι», «Ομορφοκλησσιά», «Ν. 
Φιλοθέη», «Ψυχικό» και για τις ελεύθερες επιφάνειες αυτής σήμερα εμβαδού 430στρεμμ. 
έχει συνταχθεί μελέτη αναδασώσεων απ' την αρμόδια Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής και 
έχει εγκριθεί με την με αριθμ. 1101/20-4-2001 απόφαση Γεν. Γρ. Περιφ. Αττικής. Από τα 
διαθέσιμα στοιχεία της Υπηρεσίας δεν προκύπτει να έχει υλοποιηθεί η μελέτη αυτή στο 
σύνολο της ή μέρος αυτής. Το «Αττικό Άλσος» μαζί με τον «Οικισμός Γ. Παπανδρέου» 
συνολικού εμβαδού 600 στρεμμ. Περίπου έχει  παραχωρηθεί στο τέως Υπ. Δημοσίων 
Έργων, για αξιοποίηση σύμφωνα με την Γ3 E/0/12/51-A/6-3-1975 απόφαση τέως 
Υπουργού Δημ. Έργων, αποφασίστηκε να διαμορφωθεί ο χώρος με την επωνυμία «Αττικό 
Άλσος», έχουν κατασκευαστεί από το τέως Υπ. Δημ. Έργων δρόμοι και έχουν 
δημιουργηθεί αναδασώσεις. 

Σύμφωνα με το Ν. 1615 /1986 όλη η έκταση της περιοχής «Τουρκοβούνια» έχει 
υπαχθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και με το από 6-6-
1980 Π.Δ. (ΦΕΚ.475 Δ/28-8-1980) προβλέπονται οι εγκαταστάσεις που μπορούν να 
γίνουν υπό την εποπτεία του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μέσα στην έκταση «Τουρκοβούνια» (χώροι 
αναψυχής, Πάρκα, Άλση, Αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.). Όσον αφορά το Σχέδιο 
Προγράμματος Δράσης Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας 21 του ΟΡΣΑ (Δεκέμβριος 2013, Β’ 
έκδοση) προτείνεται η αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Τουρκοβουνίων – Αττικού 
Άλσους και συγκεκριμένα, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της περιοχής, 
με επέκταση της ζώνης προστασίας για την ανάσχεση και διαχείριση των οικιστικών και 
άλλων περιβαλλοντικών πιέσεων, την οργάνωση και αναβάθμιση των εκτάσεων 
κοινόχρηστου πρασίνου για ήπια δασική αναψυχή, την αποκατάσταση των λατομείων της 
περιοχής και την ανάδειξη και ενδυνάμωση των υφιστάμενων αθλητικών και πολιτιστικών 
υποδομών (κωδ. Έργου / παρέμβασης 1.3.4). 
 
Πανίδα 

Η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση του αστικού χώρου και τα υφιστάμενα σχετικά υψηλά 
επίπεδα θορύβου, που επικρατούν, έχουν συμβάλει στην απουσία ζωϊκών πληθυσμών 
από την περιοχή μελέτης. Έχουν ωστόσο εντοπισθεί μέχρι και 70 είδη αγρίων πουλιών 
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στην κεντρική περιοχή της Αθήνας, από τα οποία τα 14 ενδημικά. 
 
Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χωροταξικός σχεδιασμός – Χρήσεις γης 

Η μελετώμενη χάραξη, διέρχεται υπόγεια από τα διοικητικά όρια των Δήμων Αθήνας, 
Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, Πρόγραμμα 
Καλλικράτης. Σχετικά με τις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης επισημαίνονται 
επιγραμματικά τα εξής: 
 Στο Δήμο Γαλατσίου η χάραξη διέρχεται από περιοχή γενικής κατοικίας και 

εμπορικών δραστηριοτήτων 
 Στο Δήμο Αθηναίων η χάραξη διέρχεται από τις περιοχές των Εξαρχείων, του 

Πολυγώνου, της Κυψέλης, του Κολωνακίου και του κέντρου της Αθήνας όπου εκτός 
από τις κατοικίες υπάρχει συγκέντρωση πληθώρας χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα σημαντικούς κατά τόπους πόλους έλξης 
μετακινήσεων. (κινηματογράφοι), υπηρεσίες, ιδιαίτερα στο τμήμα από Ακαδημία έως 
Εξάρχεια καθώς και στην ζώνη περιμετρικά των Δικαστηρίων. Στην περιοχή της 
Κυψέλης η επικρατούσα χρήση είναι η κατοικία σε συνεχή επιφάνεια. Στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Αθηναίων χωροθετούνται οι υπό μελέτη νέοι σταθμοί «Κυψέλη», 
«Δικαστήρια», «Αλεξάνδρας», «Εξάρχεια», «Ακαδημία», «Κολωνάκι», και η 
επέκταση του σταθμού «Ευαγγελισμός». 

 Μικρό τμήμα της χάραξης ανήκει διοικητικά στο Δήμο Καισαριανής. Στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Καισαριανής χωροθετούνται οι υπό μελέτη νέοι σταθμοί 
«Καισαριανή» και «Νήαρ Ήστ». 

 Στο Δήμο Ζωγράφου η χάραξη αναμένεται να ανατρέψει ριζικά τον συγκοινωνιακό 
χάρτη της πόλης. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου χωροθετούνται οι υπό 
μελέτη νέοι σταθμοί «Άνω Ιλίσσια», «Ζωγράφου» και «Γουδή». 

Οι επιπτώσεις θεωρείται ότι θα είναι θετικές, τουλάχιστον όσον αφορά στη λειτουργία 
της κυκλοφορίας Πιο αναλυτικά, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ΜΜΜ επί 
του συνόλου των μετακινήσεων. Η εξυπηρέτηση από τα ΜΜΜ θα βελτιωθεί σημαντικά 
ενώ, παράλληλα, η εκτροπή από τα ΙΧ θα αποφορτίσει τους βασικούς οδικούς άξονες του 
δικτύου του Δήμου (Γρ. Αυξεντίου και Παπάγου). 

Οι εντοπισμένες αρχαιότητες στο τμήμα του έργου «Γαλάτσι – Ευαγγελισμός» 
παρουσιάζονται στην σχετική «Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης 
(Ε.Α.Α.Τ.). Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη και οι προδιαγραφές του έργου, πρέπει να 
συνταχθούν με γνώμονα να μη θιγούν τα ως άνω μνημεία και το περιβάλλον τους.  

Οι μελέτες του έργου σε όλα τα στάδια, σύμφωνα πάντα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
πρέπει να υποβληθούν στις συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προς 
έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. 
 
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Ο Δήμος Αθηναίων εμφανίζεται με πληθυσμό 655.780 κατοίκους σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής 2011. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η 
διακύμανση του Νόμιμου πληθυσμού για τα έτη 2001 και 2011 και βάσει αποτελεσμάτων 
φαίνεται ότι ο πληθυσμός του Δήμου σημείωσε σημαντική μείωση της τάξης του 22%. 
Όσον αφορά το Δ. Γαλατσίου σημειώθηκε αύξηση 8,5%, στο Δ. Καισαριανής 
καταγράφηκε μείωση 6,8% και στο Δ. Ζωγράφου καταγράφηκε επίσης μείωση της τάξης 
του 11% επίσης. Όσον αφορά τη διάρθρωση της Νομαρχίας Αθηνών και των Δήμων 
Αθηναίων, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου σχετικά με τον κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας διαμορφώνεται ως εξής: 

 
Σύμφωνα με τα πλέον στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής 
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Στατιστικής Αρχής, ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων σε επίπεδο χώρας μειώθηκε 
κατά 6,8% (298 χιλ. άτομα) το 2011 σε σχέση με το 2010. Σχετικά με τη σύνθεση, το 
εργατικό δυναμικό των 4.958 χιλ. ατόμων της Ελλάδος αντιστοιχούσε στο 53% του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας > 15 ετών), ενώ ο αριθμός των 
απασχολουμένων, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 3.837,9 χιλ. άτομα (Α΄ Τρίμηνο 2012) 
αντιστοιχεί στο 41% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. 

Αναφορικά με τη μείωση της απασχόλησης, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Α΄ 
Τριμήνου του 2012 αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους του χονδρικού-λιανικού 
εμπορίου (-88,3 χιλ. άτομα), της μεταποίησης (-65,1 χιλ. άτομα), των κατασκευών (-48,3 
χιλ. άτομα), κ.α. Μείωση καταγράφηκε και στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία), ο οποίος μέχρι το Γ΄ Τρίμηνο του 2010 παρουσίαζε αξιόλογη αύξηση. 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ανωτέρω οι οικονομικώς ενεργοί αποτελούν 
μικρότερο ποσοστό από τους οικονομικώς μη ενεργούς τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και 
σε επίπεδο Νομού. Όσον αφορά τους άνεργους σύμφωνα με τα στοιχεία του 2001 το 
μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στο Δήμο Αθηναίων (9,3%) και το μικρότερο στο Δήμο 
Καισαριανής (7,8%). Ωστόσο τα ανωτέρω ποσοστά δεν αντιπροσωπεύουν την 
πραγματικότητα δεδομένου ότι το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε δραματικά την 
τελευταία διετία, ανερχόμενο σε 17,7% το 2011, υψηλότερο κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το τελευταίο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ανεργίας 
εκτινάχθηκε στο 20,7%, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 έφθασε στο 22,6%. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας το ποσοστό ανεργίας – 
υποαπασχόλησης ανέρχονταν στο επίπεδο του 24,7% στο τέλος του 2011, εάν 
συνυπολογισθεί και το πλήθος των ατόμων που δεν αναζητούν πλέον εργασία λόγω 
αποθάρρυνσης ή για άλλους λόγους, όπως και εκείνων που εργάζονται αναγκαστικά με 
μορφές μερικής απασχόλησης (λόγω αδυναμίας να βρουν πλήρη). Σημειώνεται ότι, ο 
δείκτης της πραγματικής ανεργίας ξεπέρασε το 26% στα τέλη του 2012. 

Τα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα από το 2010 
προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις και τους μετασχηματισμούς στο 
μακροοικονομικό σύστημα της οικονομίας, το οποίο με τη σειρά του προσδιορίζει το 
περιβάλλον λειτουργίας της οικονομίας. Η πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών το 2015 
επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από το κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας που 
προκάλεσαν οι πολιτικές εξελίξεις κατά το α΄ εξάμηνο του έτους και το σοκ που προκάλεσε 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της οικονομίας ο συνδυασμός της φυγής καταθέσεων και 
της πολιτικής απόφασης για την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων. 

 
Η εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας και ο μακροοικονομικός μετασχηματισμός 

που συντελείται στην ελληνική οικονομία ασκούν σημαντική επίδραση στη δομή της 
αγοράς εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Παρά την 
περιορισμένη αποκλιμάκωση, το τελευταίο τρίμηνο του2015 το ποσοστό ανεργίας στην 
Ελλάδα ήταν στο 24%, το υψηλότερο στην ΕΕ, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία το ποσοστό της απόλυτης φτώχειας αυξήθηκε στο εντυπωσιακό 48% το 2014. Η 
υλοποίηση του τρίτου Μνημονίου μέχρι το 2018 δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τις 
προοπτικές της αγοράς εργασίας. 

 
Όπως είναι αναμενόμενο, στο αστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής Αθηνών και 

για τους Δήμους Γαλατσίου και Καισαριανής είναι προφανής η τάση της απασχόλησης 
στον τριτογενή τομέα με υψηλά ποσοστά της τάξεως του 70-73%. Η οικονομική 
δραστηριότητα εστιάζεται ιδιαίτερα στο εμπόριο. Επίσης, παρατηρείται σημαντική αύξηση 
των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, του κλάδου των τραπεζών, ασφαλειών και 
συναφών. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ακολουθεί η απασχόληση στο δευτερογενή 
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τομέα ενώ μηδαμινή είναι η απασχόληση του πρωτογενούς τομέα. Στις επίσημες 
στατιστικές ο δευτερογενής τομέας εμφανίζεται κυρίως επειδή αρκετές μεταποιητικές 
επιχειρήσεις έχουν μεν την έδρα τους στους ανωτέρω Δήμους αλλά όχι τις παραγωγικές 
τους δραστηριότητες. 
 
Συγκοινωνιακές Τεχνικές Υποδομές 

Σε ότι αφορά τις συγκοινωνιακές τεχνικές υποδομές σύμφωνα με σχετικές μελέτες της 
Αττικό Μετρό συνάγεται ότι η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών αναμένεται να 
είναι σχετικά περιορισμένη και περιλαμβάνει κυρίως μετατροπή λεωφορειακών γραμμών 
που σήμερα εξυπηρετούν, με απ’ ευθείας σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, τις περιοχές 
Καισαριανή, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή, σε τροφοδοτικές σε επιμέρους σταθμούς του 
τμήματος της Γραμμής 4 του Μετρό από το σταθμό του Ευαγγελισμού μέχρι το σταθμό 
Γουδή. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται: 
 Για τις γραμμές 203, 204, 220 και 235, μεταφορά της αφετηρίας από το κέντρο της 

Αθήνας (Ακαδημία) στους σταθμούς Ευαγγελισμό, Καισαριανή και Ζωγράφου κατά 
περίπτωση. 

 Για τη γραμμή 230, κατάργηση των δύο ακραίων τμημάτων της γραμμής 
(Ζωγράφου- Γουδή και Ακαδημία-Ακρόπολη) που συμπίπτουν με το δίκτυο των 
γραμμών του Μετρό. 

 Για τη γραμμή 250, μεταφορά της αφετηρίας από το σταθμό Ευαγγελισμός στο 
σταθμό Καισαριανή. 

 Επίσης, προβλέπεται δρομολόγηση μιας νέας λεωφορειακής γραμμής, της «225, 
Καισαριανή-Στ. Καισαριανής». 

 
Με βάση τις σχετικές αναλύσεις της Αττικό Μετρό , η λειτουργία της Γραμμής 4 

αναμένεται να επιφέρει αύξηση κατά 5.8% στις επιβιβάσεις της Γραμμής 2 και μείωση κατά 
4.8% στις επιβιβάσεις της Γραμμής 1. Η επιβατική κίνηση της Γραμμής 4 αναμένεται σε 
24,857 επιβάτες κατά την πρωινή ώρα αιχμής ή 311,000 επιβάτες ημερησίως (ποσοστό 
πρωινής ώρας αιχμής: 8%).  

Για το έτος 2030, με τη λειτουργία του τμήματος Α της Γραμμής 4, το Δίκτυο Μετρό μαζί 
με τα υπόλοιπα μέσα σταθερής τροχιάς (Τραμ, Προαστιακός) εξυπηρετούν το 51.7% του 
συνόλου της επιβατικής κίνησης με ΔΜΜ και το 60.9% των συνολικών επιβατο-
χιλιομέτρων. Η επιβατική κίνηση του Μετρό αυξάνεται κατά 17.8% ενώ των 
λεωφορείων/τρόλεϊ μειώνεται κατά 8.0%. Καταγράφεται εξοικονόμηση στο χρόνο 
μετακίνησης κατά 25,591 ώρες ημερησίως ή 7,677,300 ώρες ετησίως. 

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της Γραμμής 4, με έμφαση στον σταθμό Κολωνάκι, θα 
έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποφόρτιση του σταθμού του Συντάγματος. 
Έτσι κατά την πρωινή ώρα αιχμής καταγράφονται μειώσεις στις επιβιβάσεις και 
αποβιβάσεις στο σταθμό του Συντάγματος που κυμαίνονται από 15% έως 18% περίπου. 
Για το έτος 2030, η μείωση στο σύνολο των επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων 
υπολογίζεται σε περίπου 80,000 επιβάτες ημερησίως. 
 
Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Σήμερα περιορισμένες επιβιβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς εξακολουθούν να 
πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι της πρωτεύουσας με την επιβατική κίνηση να 
παρουσιάζει ανεπαίσθητη αύξηση και τις συγκοινωνίες στο σύνολό τους να έχουν 
«κερδίσει» μόλις 35 εκατ. μετακινήσεις. Ενθαρρυντική εικόνα παρουσιάζουν τόσο το μετρό 
όσο και το τραμ, γεγονός που συνδέεται φυσικά με τη διεύρυνση του δικτύου από το 2001 
έως σήμερα, για το μετρό, και από το 2004 για το τραμ. Ταυτόχρονα, οι αστικές 
μετακινήσεις έχουν αρνητική επίπτωση σε μια σειρά από παράπλευρα ζητήματα : 
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Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα 
Στοιχεία για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

Καταγραφή της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης Η 
διαχρονική μεταβολή των μέσων ετήσιων τιμών NO2, O3, NO, SO2, CO και Καπνού 
προέρχονται από τους σταθμούς μέτρησης Αθηνάς και Πατησίων (ωριαίες τιμές) ενώ 
παλαιότερα υπήρχε και ο σταθμός μέτρησης στο Γαλάτσι. Είναι φανερό ότι, οι 
πρωτογενείς ρύποι (CO, NO, SO2), παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές τους μήνες του 
χειμώνα. Αυτό οφείλεται για μεν το SO2 στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης, για δε το 
CO στη μεγαλύτερη κυκλοφορία που παρατηρείται τους χειμερινούς μήνες και τις 
χειρότερες συνθήκες λειτουργίας των μηχανών των αυτοκινήτων (ξεκίνημα με κρύα 
μηχανή). Ο δευτερογενής ρύπος όζον (Ο3) παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές τη θερινή 
περίοδο του έτους, ενώ το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) δεν παρουσιάζει σαφή μηνιαία 
μεταβολή. Σαφή μηνιαία μεταβολή δεν παρουσιάζουν και οι τιμές των αιωρούμενων 
σωματιδίων (ΑΣ10, ΑΣ2,5), λόγω των διαφόρων πηγών τους (φυσικές και ανθρωπογενείς 
πηγές). Οι αυξημένες τιμές της συγκέντρωσης του όζοντος τους καλοκαιρινούς μήνες 
οφείλονται στην αυξημένη ηλιοφάνεια σε διάρκεια και ένταση των μηνών αυτών, 
δεδομένου ότι αυτός ο ρύπος σχηματίζεται από φωτοχημικές διεργασίες στις οποίες 
καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλιακή ακτινοβολία. 

Για μια καλύτερη προσέγγιση της υφιστάμενης κατάστασης της ατμόσφαιρας στην 
περιοχή του έργου, δίνονται σε πίνακες οι μέσες μηνιαίες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
για τους ρύπους NO2, O3, NO, SO2, CO και καπνού στους σταθμούς μέτρησης Αθηνάς, 
Πατησίων και Γαλάτσι για το 2002. Από τις τιμές του σταθμού Γαλατσίου παρατηρείται ότι 
για τα SO2, CO, ΝΟ καθώς και για το NO2 οι μήνες Νοέμβριος - Φεβρουάριος 
παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Το όζον παρουσίασε υψηλές τιμές στους μήνες, 
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.  

Για τους σταθμούς της Αθηνάς και της Πατησίων παρατηρείται ότι οι υψηλότερες τιμές 
των SO2, CO διαμορφώνονται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, οι υψηλότερες 
τιμές για το ΝΟ και το NO2 παρουσιάζονται τους μήνες Νοέμβριο - Φεβρουάριο ενώ οι 
υψηλότερες τιμές για το Ο3 διαμορφώνονται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. 

Από την διαχρονική εξέλιξη των τιμών παρατηρούμε ότι οι ετήσιες τιμές των ΑΣ10 
βαίνουν μειούμενες ιδιαίτερα μετά το 2008. 
Από τις συγκρίσεις των συγκεντρώσεων των μετρούμενων ρύπων με τα ισχύοντα όρια 
ποιότητας ατμόσφαιρας και τις οριακές ενδεικτικές τιμές που καθορίζονται στις Κοινοτικές 
Οδηγίες, προκύπτουν υπερβάσεις σε ορισμένους ρύπους. 

Η κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά ρύπο, στην Αθήνα κατά το έτος 2015, 
ήταν : 
 Αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10: Τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10, παρουσιάζουν 

υπερβάσεις των ορίων σε αρκετά σημεία μέτρησης (μέση ημερήσια τιμή). Είναι από 
τους ρύπους που αποτελούν πρόβλημα για τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 Αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5: Τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5, δεν παρουσίασαν 
υπέρβαση της ενδεικτικής οριακής τιμής σε καμία θέση μέτρησης. 

 Διοξείδιο του θείου: Ο ρύπος αυτός που παλαιότερα αποτελούσε πρόβλημα, έχει 
καταπολεμηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια σε καμιά θέση μέτρησης. 

 Διοξείδιο του αζώτου: Το διοξείδιο του αζώτου παρουσιάζει υπερβάσεις της μέσης 
ετήσιας τιμής σε αρκετές θέσεις μέτρησης (σταθμοί κυκλοφορίας) ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του ορίου που αφορά στην μέση ωριαία τιμή. 

 Όζον: Για το ρύπο αυτό, παρουσιάστηκαν υπερβάσεις τόσο του ορίου ενημέρωσης 
όσο και του ορίου συναγερμού κατά κύριο λόγο στους περιφερειακούς σταθμούς 
μέτρησης. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική θέση 
της χώρας (μεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που ευνοούν το 
σχηματισμό του όζοντος) και παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες της Ε.Ε. 
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 Μονοξείδιο του άνθρακα: Δεν σημειώθηκε υπέρβαση της οριακής τιμής. 
 Βενζόλιο: Για το ρύπο αυτό σημειώθηκε υπέρβαση της οριακής τιμής σε μια θέση 

μέτρησης όπου υπήρχε μικρή πληρότητα μετρήσεων. 
 

Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 
Επιτρεπόμενα όρια θορύβου κατά την κατασκευή 

Το Π.Δ. 1180/81 καθορίζει το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται 
στο περιβάλλον από εγκαταστάσεις, που στην προκειμένη περίπτωση προτείνεται να 
εφαρμοσθεί και για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, όσο και μηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή της γραμμής. Το όριο αυτό πρέπει να ελέγχεται επί 
του φυσικού ορίου του ακινήτου (εργοταξίου ή γραμμής) επί του οποίου ευρίσκονται οι 
παραπάνω εγκαταστάσεις και προτείνεται για την περίπτωση του μετρό να οριοθετηθεί 
στα 65 dB(A). 

Πέραν του ανωτέρου Π.Δ. στην Ελλάδα δεν ευρίσκεται σε ισχύ ιδιαίτερη νομοθεσία που 
να αφορά τον θόρυβο που προέρχεται από εργοτάξια, αερόσφυρες κλπ. Στα πλαίσια της 
προστασίας από το θόρυβο της κατασκευής είναι υποχρέωση τόσο του κύριου του έργου, 
όσο και του κατασκευαστή όπως εφαρμόσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία από την κατασκευή. 

Επιτρεπόμενα όρια θορύβου κατά την λειτουργία 
Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και 

αεροπορικού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα : 
α. Για τον δείκτη Lden (24 –ωρος): τα 70 dB(A) και 
β. Για τον δείκτη Lnight (8 –ωρος νυκτερινός): τα 60 dB(A) 
Ορίζεται ως μετρούμενο μέγεθος η Α−σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης η οποία 

εκφράζεται σε decibel(Α) ή εν συντομία σε dB(A), και επιβάλλεται υποχρεωτικά η 
ταυτόχρονη τήρηση και των δύο ανωτέρω ορίων των αντίστοιχων δεικτών Οδικού 
Κυκλοφοριακού θορύβου και Σιδηροδρομικού θορύβου. Όλα τα ανωτέρω όρια αυτά, σε 
περιπτώσεις, των ανωτέρω ευαίσθητων δεκτών, όπου απαιτείται ειδική ακουστική 
προστασία, δύνανται να μειώνονται περαιτέρω έως και 5 (πέντε) dB(A). 

 
Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης θορύβου στην περιοχή μελέτης 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού 

περιβάλλοντος για τις περιοχές διέλευσης της υπό μελέτη γραμμής του μετρό 
διαπιστώθηκε ότι η σημαντικότερη όχληση του ακουστικού περιβάλλοντος προέρχεται 
από την τοπική κυκλοφορία, τη λειτουργία των καταστημάτων, κ.λπ., που επηρεάζουν την 
στάθμη θορύβου. Ειδικότερα όμως συμπεράσματα σχετικά με την εκτίμηση του 
ακουστικού περιβάλλοντος, διεξήχθησαν με την εκτέλεση ακουστικών μετρήσεων στην 
περιοχή κατά μήκος της προβλεπόμενης επέκτασης της γραμμής όπως αναφέρονται στην 
συνέχεια. Οι ακουστικές μετρήσεις έγιναν κατά μήκος της νέας χάραξης. Πιο συγκεκριμένα 
στα πλαίσια καταγραφής του ακουστικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
πάνω από 30 ενδεικτικές ακουστικές μετρήσεις - χρονικής διάρκειας 15 λεπτών εκάστης - 
σε αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις.  
 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ακουστικών μετρήσεων για την υφιστάμενη 
κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος κατά μήκος της προτεινόμενης γραμμής 4 του 
μετρό παρατηρούμε ότι οι ελάχιστες και μέγιστες στάθμες θορύβου Lmin και Lmax 
κυμαίνονται από 42,6 έως 65,2 dB(A) με μέση τιμή 57,4 dB(A) και από 72,7 έως 111,3 
dB(A) με μέση τιμή 87,0 dB(A), αντίστοιχα. Η ενεργειακά ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη 
LAeq κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα μεταξύ των τιμών 59,2 και 87,8 dB(A) με μέση 
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τιμή 70,6 dB(A). Όσον αφορά τους ποσοστομετρικούς δείκτες, η ηχοστάθμη L1 κυμαίνεται 
μεταξύ των τιμών 65,8 και 102,9 dB(A) με μέση τιμή 79,2 dB(A), η στάθμη L10 κυμαίνεται 
μεταξύ των τιμών 61,4 και 85,5 dB(A) με μέση τιμή 72,8 dB(A), ο δείκτης θορύβου L50 
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 54,1 και 79,0 dB(A) με μέση τιμή 67,1 dB(A), ο δείκτης 
θορύβου L90 κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 45,7 και 72,5 dB(A) με μέση τιμή 61,8 dB(A) και 
τέλος ο θόρυβος βάθους L95 κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα μεταξύ των τιμών 44,1 και 
70,8 dB(A) με μέση τιμή 60,6 dB(A). 
 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την θέση του σταθμού Βεΐκου (όπου στην άμεση περιοχή 
υπάρχει η εκκλησία της Ομορφοκκλησιάς έγινε ειδική 24ωρη καταγραφή του υφιστάμενου 
περιβάλλοντος προκειμένου να αναλυθεί το υπάρχον ακουστικό περιβάλλον και να 
αξιολογηθούν τυχόν επιπτώσεις. 
 

Ιδιαίτερα στην περιοχή Σεπολίων και προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν επίπτωση στο 
ακουστικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής του εν λειτουργία Αμαξοστασίου στο πλαίσιο 
της παρούσης ΜΠΕ ολοκληρώθηκε η επικαιροποίησης της επανεξέτασης των 
επιπτώσεων στο υφιστάμενο ακουστικό περιβάλλον, από τις στάθμες θορύβου της 
διέλευσης των συρμών από και προς τη σήραγγα του μετρό. Για τον επανέλεγχο του 
υπάρχοντος θορύβου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε τρία σημεία της περιοχής γύρω 
από το αμαξοστάσιο. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν ακουστικές μετρήσεις στις θέσεις: Δημοτικά Σχολεία 
(Θ1), περίμετρο του αμαξοστασίου (Θ2) και στον 3ο όροφο γειτονικού κτιρίου (Θ3) (βλέπε 
ΜΠΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί η πλέον αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων 
ελήφθησαν υπόψη τα κυκλοφοριακά στοιχεία κίνησης συρμών από και προς το 
Αμαξοστάσιο που εδόθησαν ανωτέρω στο πλαίσιο περιγραφής του Αμαξοστασίου. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των 24ωρων καταγραφών διαπιστώνεται ότι στις 
θέσεις Θ2 και Θ3 υπάρχει οριακή υπέρβαση του ορίου Lden. Αντίθετα, παρατηρείται 
υπέρβαση του ορίου Lnight και στις δύο θέσεις λόγω των διελεύσεων των συρμών τις 
βραδινές ώρες από τη σήραγγα του ΜΕΤΡΟ προς το αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Στη 
θέση Θ1, που χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητη χρήση, δεν παρατηρείται καμία υπέρβαση 
των σχετικών ορίων. Επιπρόσθετα, προτείνεται η τοποθέτηση αντιθορυβικού 
ηχοαπορροφητικού (για την αποφυγή των ηχοανακλάσεων) πετάσματος ύψους 2-3 
μέτρων κατά μήκος της γραμμής δοκιμών (Test  Track). Η τοποθέτηση ηχοπετάσματος 
κατά μήκος της γραμμής δοκιμών καλύπτει κάποιο τμήμα των γραμμών ανόδου και 
καθόδου, όπως φαίνεται στις ανωτέρω εικόνες. Η προτεινόμενη λύση εκτιμάται ότι θα 
αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στο επίπεδου του πεζοδρομίου καθώς και το 
μεγαλύτερο τμήμα της πρόσοψης των κτιρίων μέχρι το επίπεδο του 3ου ορόφου. Ωστόσο, 
η τοποθέτηση πετάσματος δεν παρέχει ικανοποιητική ηχομόνωση σε υψηλούς ορόφους 
των γειτονικών κτιρίων, όπου η μείωση του θορύβου εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μικρή της 
τάξεως των 1–3 dB(A). 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκτιμάται ότι η 
ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή διέλευσης του έργου, ειδικά σε 
θέσεις όπου η χάραξη διέρχεται μέσα από τα κεντρικά σημεία της πόλης καθώς και σε 
περιοχές (Άλσος Βεΐκου) όπου παρατηρείται αυξημένη οδική κυκλοφορία ή υψηλές 
ταχύτητες των οχημάτων, είναι αρκετά επιβαρυμένη. Αντίθετα, ευνοϊκότερες εμφανίζονται 
οι μετρήσεις στις θέσεις των προβλεπόμενων σταθμών στις περιοχές Κυψέλη, Εξάρχεια, 
Ιλίσια και Γουδή. 

 
Υπάρχουσα κατάσταση δονητικού περιβάλλοντος – Βασική μεθοδολογία διερεύνησης 

επιπτώσεων & όρια  
Στην άμεση περιοχή του έργου δεν υφίστανται σημαντικές πηγές δονήσεων ή/και 
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εδαφομεταφερόμενου θορύβου. Η υπερισχύουσα πηγή θορύβου στην περιοχή είναι 
προφανώς ο Οδικός Κυκλοφοριακός Θόρυβος. 

Επισημαίνεται ότι η πλέον βασική περιβαλλοντική επίπτωση των νέων έργων σταθερής 
τροχιάς - που είναι πηγές ενόχλησης για τους κατοίκους αστικών περιοχών - είναι και οι 
προκαλούμενοι, από την κυκλοφορία συρμών, κραδασμοί και δονήσεις στα κτίρια. Όπως 
ο θόρυβος έτσι και οι δονήσεις, γίνονται άμεσα αντιληπτές ως δυσάρεστες αισθήσεις και 
επιπλέον οι δονήσεις ενοχλούν και λόγω του φόβου που προκαλούν για πιθανές ζημιές 
στα κτίρια. Μερικά βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά για την περιγραφή των δονήσεων, 
είναι η συχνότητά τους (Hertz, κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), το πλάτος ή εύρος της 
ταλάντωσης σε μικρά (μ) και (σε λιγότερο βαθμό) η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός 
σημείου που ταλαντώνεται. 

Οι συρμοί μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις που οφείλονται, τόσο σε διάφορες δυνάμεις 
προερχόμενες από τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης κίνησης στους τροχούς και την 
επαφή τους με τις σιδηροτροχιές, και οι οποίες μεταφέρονται από την ανάρτηση του 
οχήματος ή του συρμού στο οδόστρωμα ή στην υποδομή αντίστοιχα, όσο και σε δυνάμεις 
αντίδρασης από τους τροχούς και την ανάρτηση κατά την κίνηση. Οι δονήσεις αυτές 
μεταδίδονται μέσω της σήραγγας και κύρια της επιδομής στο έδαφος με την μορφή 
κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

Επιτρεπόμενα όρια δονήσεων κατά την κατασκευή 
Κατά την διάρκεια της κατασκευής οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν την δυνατότητα 

να δημιουργήσουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό ή σε διαχωριστικές κατασκευές 
κτιρίων και γενικά να γίνουν αντιληπτές και κατά συνέπεια τουλάχιστον ενοχλητικές στους 
κατοίκους των πλησιέστερων προς το έργο αστικών περιοχών, είναι οι εκρήξεις ή η 
έμπηξη πασσάλων ή η χρήση μηχανημάτων εκσκαφής σηράγγων πλήρους μετόπης. 

Γενικά ως προβλεπόμενο μέγεθος για την αξιολόγηση της δόνησης - και των 
επιπτώσεων της σε κτίρια και ανθρώπους - που προέρχεται από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου ορίζεται η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ (p.p.v. - peak particle 
velocity) σωματιδίου μετρούμενης σε χλστ/δευτερ. (mm/sec). Στον πίνακα στην συνέχεια 
παρουσιάζονται τα προτεινόμενα ανώτατα όρια ταχύτητας δόνησης βάσει του CHABA 
Report : 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (κατά την κατασκευή) 

 Σταθμισμένη επιτάχυνση (1) Ισοδύναμη Ταχύτητα (2) 
ΜΝΗΜΕΙΑ & ΚΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 
0,05 m/sec2 1,3 mm/sec 

ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΡΙΑ 0,5 έως 1 m/sec2 13 έως 28 mm/sec 

 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προστασία ειδικών χρήσεων και αρχαιολογικών μνημείων 

στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε στα πλαίσια της σχετικής ΜΠΕ από την κατασκευή και φάση 
λειτουργίας των υπογείων έργων του Μετρό της Αθήνας, σε ότι αφορά την προστασία του 
κτηρίου Βάιλερ στο σταθμό ΑΚΡΟΠΟΛΗ, όπου λειτούργησε ειδικό μόνιμο σύστημα 
παρακολούθησης της ταχύτητας δόνησης κατά την κατασκευή, προτάθηκε και υιοθετήθηκε 
το όριο  των 0,2 mm/sec για την προστασία των εκθεμάτων το οποίο και απεδείχθη μέχρι 
σήμερα απολύτως επαρκές. Το όριο αυτό είναι σημαντικά κατώτερο και συνεπώς 
αυστηρότερο από τα αντίστοιχα του DIN 4150 (part 3). Το γερμανικό πρότυπο δίνει όρια 
στη θεμελίωση του κτηρίου όταν η δόνηση είναι εδαφο-μεταφερόμενη καθώς επίσης και 
όρια πάνω στην κατασκευή. Το πρότυπο αυτό απαιτεί την ανάλυση των καταγραφών που 
έχουν ληφθεί στη θεμελίωση στο πεδίο των συχνοτήτων. Σύμφωνα με το DIN 4150 (Part 
3) οι ανώτερες τιμές της ταχύτητας δόνησης για κτήρια ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δονήσεις 
κυμαίνονται για την θεμελίωση και υπερκείμενους ορόφους ως εξής : 
 Θεμελίωση : για συχνότητες  10Ηz στα 3 mm/sec 
 Υπερκείμενοι όροφοι : για όλες τις συχνότητες στα 8 mm/sec 
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Σε ευαίσθητα κτήρια, η ταχύτητα δόνησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 έως 8 η 10 
mm/sec ανάλογα με την συχνότητα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η δημιουργία 
ρηγματώσεων βάσει του DIN 4150 Part 3 ξεκινά με ταχύτητα δόνησης μεγαλύτερη των 
8mm/sec για παροδικές δονήσεις, οι οποίες καταπονούν τα κτίσματα για μικρό χρονικό 
διάστημα. Όταν όμως η μέγιστη ταχύτητα δόνησης σημείου είναι ≥ 1mm/sec ο άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται σημαντικά τη δόνηση, ιδιαίτερα από τα 10Hz και άνω. Για να μην είναι 
αισθητή η δόνηση στον άνθρωπο, αναφέρεται σαν συγκριτικό σημείο αναφοράς για το 
ανωτέρω προταθέν όριο δονήσεων, η τιμή των 0.08 mm/s ppv η οποία αποτελεί ένα 
μέγεθος το οποίο ευρίσκεται στο κατώφλι της ανθρώπινης αντιληπτότητας των δονήσεων, 
δηλαδή όριο σημαντικά χαμηλότερο από τα τυπικά επίπεδα δονήσεων που 
δημιουργούνται με το περπάτημα των ανθρώπων μέσα σε ένα κτίριο. Με βάση τα 
ανωτέρω προτάθηκε η υιοθέτηση του ορίου των 0,2 mm/sec για το σύνολο των 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων επέκτασης 
του Μετρό Αθήνας. 
 
Εδαφομεταφερόμενος θόρυβος και δονήσεις κατά την λειτουργία – Μεθοδολογία 
προσέγγισης 

Οι δονήσεις και ο εδαφομεταφερόμενος θόρυβος που προκαλούνται στα κτίρια από 
διελεύσεις συρμών υπογείων συστημάτων σταθερής τροχιάς φθάνουν στον ενοχλούμενο 
σύμφωνα με τον παρακάτω μηχανισμό. 
 το συγκοινωνιακό έργο - στην προκειμένη περίπτωση νέα γραμμή του Μετρό Αθήνας 

- παράγει δονήσεις που μεταδίδονται στο έδαφος.  
 τα κύματα των δονήσεων μεταδίδονται μέσω του εδάφους προς τις γειτονικές 

κατοικίες.  η κίνηση του κύματος δόνησης (vibration wave) διεγείρει την βάση 
κατασκευής του κτιρίου. 

 το όλο κτίριο τίθεται σε δόνηση, και 
 οι ένοικοι του κτιρίου αντιλαμβάνονται την δόνηση μέσω του δαπέδου - ή των τοίχων 

- τις περισσότερες φορές σαν θόρυβο. 
Οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν τις δονήσεις στην σήραγγα και άρα και τις 

εδαφο- μεταφερόμενες στάθμες θορύβου στα παραπλήσια κτίρια είναι : 
(i) Ταχύτητα του τρένου  

Για ταχύτητες ενός εύρους από 24-113 km/h ένας τριπλασιασμός της ταχύτητας έχει 
σαν αποτέλεσμα 4 έως 6 dB αύξηση στις στάθμες δονήσεων του τούνελ και του 
εδάφους. 

(ii) Αξονικό φορτίο 
Αντίστοιχα ένας διπλασιασμός του αξονικού φορτίου έχει σαν αποτέλεσμα 2 έως 4 
dB αύξηση στις στάθμες δονήσεων του τοίχου του τούνελ ανεξαρτήτως της 
ταχύτητας του τρένου και του τύπου σιδηροτροχιάς. 

(iii) Ανάρτηση αμαξώματος συρμού 
Οι στάθμες δόνησης του τούνελ είναι ανεξάρτητες από τον τύπο της ανάρτησης του 
αμαξώματος στα τρένα της τελευταίας γενεάς. Όμως έχει παρατηρηθεί ορισμένες 
φορές ότι η κύρια ανάρτηση, αυτή δηλαδή μεταξύ του άξονα και του αμαξώματος 
μπορεί να επηρεάσει τον δομόφερτο θόρυβο. 

(iv) Ειδικοί τροχοί με ελαστικότητα (resilient wheels) 
Οι στάθμες δόνησης σε τούνελ και σε ακτίνα συχνοτήτων από 40-250 Hz έχουν 
μειωθεί από 4 έως 10 dB μετά από την χρήση ειδικών τροχών με ελαστικότητα. 

(v) Μάζα άνευ ελαστικότητας (Unsprung mass) 
Ως μάζα άνευ ελαστικότητας εννοείται το τμήμα της γραμμής που ευρίσκεται άνευ 
ουδεμίας μόνωσης ή αντικραδασμικού υλικού με τις ράγες. Μπορεί να περιλαμβάνει 
τροχούς, άξονες κλπ. Έχει βρεθεί ότι ο υποδιπλασιασμός της μάζας αυτής είναι 
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δυνατόν να μειώσει τις στάθμες δόνησης κατά 6 dB. 
(vi) Κατάσταση τροχών και σιδηροτροχιάς 

Η κακή συντήρηση των τροχών και της σιδηροτροχιάς είναι δυνατόν να προξενήσει 
στάθμες δονήσεων πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υπό κανονικές συνθήκες το 
σύστημα θα προκαλούσε. Η κακή κατάσταση τροχών (ανωμαλίες κλπ.), ασταθείς 
σύνδεσμοι ή/και σκουριασμένες τροχιές δύνανται να αυξήσουν τις στάθμες 
δονήσεων από 10 έως και 20 dB. 
Τραχείες επιφάνειες του τροχού ή της σιδηροτροχιάς σε σιδηροτροχιές χωρίς 
συνδέσμους μπορεί πάλι - εάν δεν υπάρχουν σοβαρές ανωμαλίες των τροχών - να 
προκαλέσουν 3-10 dB αύξηση. Το θέμα της ποιότητας των τροχών έχει τόσο 
σοβαρό αντίκτυπο στις στάθμες θορύβου ώστε έχει αναγκάσει σε χώρες του 
εξωτερικού ορισμένους φορείς σε διαρκή έλεγχο της φθοράς των τροχών μέσω 
εξειδικευμένων συστημάτων ελέγχου. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ύπαρξη αλλαγών 
αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν αυξητικά την εκπομπή δονήσεων μέχρι και άνω 
των 15 dB με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ενόχλησης σε υφιστάμενους 
ευαίσθητους δέκτες. 

(vii) Ειδικές αντιδονητικές συνδέσεις - εδράσεις 
Φυσικά καθοριστικό ρόλο ασκούν οι ειδικές αντιδονητικές εδράσεις όπως πλωτά 
δάπεδα (Floating slabs), ειδικές ελαστικές συνδέσεις (Resilient rail fasteners) αλλά 
όπως το είδος του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο το τούνελ, το πάχος 
του κλπ. 

 
Στο πλαίσιο της επιλογής πλέον επικαιροποιημένων ορίων λαμβανομένων υπόψη και 

των σχετικών όρων ΕΠΟ άλλων τμημάτων του Μετρό Αθήνας παρατίθενται στην συνέχεια 
οι επιτρεπόμενες στάθμες δονήσεων και εδαφομεταφερόμενου θορύβου κατά την 
λειτουργία Μετρό όπως αυτές υποδεικνύονται από την "American Public Transport 
Association" (βλέπε στην συνέχεια): 

 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις δονήσεις (ταχύτητα δόνησης), σύμφωνα με τις γνωστές 

Αγγλικές προδιαγραφές BS52284 (British Standards) τα προτεινόμενα όρια ταχύτητας 
δόνησης αντιστοιχούν σε τιμές 5 & 10 mm/sec αντίστοιχα για continuous & intermittent 
vibration και για κτήρια κατηγορίας 5 & 6 (σύμφωνα και με την σχετική κατηγοριοποίηση 
που αναλύεται το ΙSO4866/BS7385). Σε πραγματικά ευαίσθητες χρήσεις ιδιαίτερου 
πολιτιστικού χαρακτήρα όπως π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κλπ., η “κατηγορία 8 - 
class 14” είναι πλέον δόκιμη, όποτε και τα όρια πρέπει είναι ιδιαίτερα χαμηλότερα. 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια δόνησης σε μνημεία και ερείπια 
μνημείων η ιστορικών κτηρίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/5 έως 1/10 των 
αντίστοιχων ορίων για κτήρια σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα άλλωστε με το ανωτέρω 
Βρετανικό πρότυπο BS 5228 τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας δόνησης για την 
περίπτωση συνεχούς δόνησης μεγάλης συνιστάται να είναι διπλάσια των ορίων για μη 
επαλαμβανόμενες, μικρής διάρκειας διακεκομμένες δονήσεις. Τα ανωτέρα όρια έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα – στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων περιβαλλοντικών όρων 
– δεν υπάρχει ακόμα όμως σχετική νομοθεσία εν ισχύ. 

Ένα συγκριτικό σημείο αναφοράς για την επιλογή ενός πλέον επικαιροποιημένου ορίου 
δονήσεων, και λαμβανομένου υπόψη σχετικού ορίου των 0,12 mm/sec, για την πιθανή 
διέλευση του Μετρό της Αθήνας κάτωθεν του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού (που 
αποτελεί και την πλέον αυστηρή πρόταση ορίου σε Ελληνικές συνθήκες), είναι ότι η τιμή 
της ppv 0.08 mm/s η οποία αντιπροσωπεύει ένα μέγεθος το οποίο ευρίσκεται στο κατώφλι 
της ανθρώπινης αντιληπτότητας των δονήσεων, δηλαδή όριο σημαντικά χαμηλότερο από 
τα τυπικά επίπεδα δονήσεων που δημιουργούνται με το περπάτημα των ανθρώπων μέσα 
σε ένα κτίριο. Πέραν των ανωτέρω ορίων και ιδιαίτερα για την προστασία αρχαιολογικών 
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χώρων στην περίπτωση επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προβλέπεται η εφαρμογή 
πλωτών δαπέδων για την πληρέστερη προστασία των μνημείων. Στην περίπτωση αυτή 
προτείνεται εκ νέου η εφαρμογή του πλέον δυσμενούς ορίου των 25μm/sec κατά τα 
πρότυπα σχετικής εφαρμογής στο Βασικό Έργο του Μετρό της Αθήνας καθώς και στο 
Μετρό της Θεσσαλονίκης. 
 

Συμπερασματικά σύμφωνα με την ανάλυση ανωτέρω οι επιτρεπόμενες συνθήκες 
λειτουργίας, όπως αυτές υποδεικνύονται με τα παρακάτω προτεινόμενα όρια 
εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων θα αποτελούν ειδικό περιβαλλοντικό όρο 
και συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου: 
 για την προστασία κατοικιών στα 40 dΒ(Α), και 
 για τα ευαίσθητα κτήρια (Πανεπιστήμια, σχολεία βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, εκκλησίες, 

θέατρα, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) στα 35 dB(A) 
 για αίθουσες συναυλιών και στούντιο TV στα 25 dΒ(Α) 
Παράλληλα το αντίστοιχο όριο για τις δονήσεις (μέγιστη ταχύτητα δόνησης στην 

διεύθυνση z) κατά την λειτουργία προτείνεται να οριοθετηθεί στα : 
 0,5 mm/sec για κατοικίες και λοιπά ευαίσθητα κτήρια και 
 0,2 mm/sec για αρχαιολογικούς χώρους και 
 

x. Οι σημαντικότερες παρουσιαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τις 
φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του περιγραφόμενου ως άνω έργου συνοψίζονται 
ως εξής: 
Σχετικά με τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων που έγιναν στα πλαίσια της μελέτης, κατά την 

κατασκευή, υπολογίστηκαν τα παρακάτω: 
 Η κατανάλωση νερού (περίπου 911 m3/ημέρα) δεν εκτιμάται ιδιαίτερα σημαντική και 

συνεπώς δεν αναμένεται να δημιουργηθεί καμία έμμεση ή άμεση επίπτωση στο 
υπάρχον δίκτυο ύδρευσης. 

 Η εκτιμώμενη παροχή ακαθάρτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεν είναι 
σημαντική και δεν αναμένεται να προκαλέσει ουσιαστική επιβάρυνση στο υπάρχον 
δίκτυο αποχέτευσης. 

 Η ποσότητα των απορριμμάτων που εκτιμήθηκαν 565 m3/ημέρα, δεν θα είναι 
ιδιαίτερα σημαντική εφόσον υπάρχει η κατάλληλη διαχείριση στη συλλογή και τη 
διάθεση και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι δεν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
περιοχή και το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Γαλατσίου και 
Αθηναίων. Όσον αφορά το συνολικό όγκο χωματισμών, από την κατασκευή των 
σηράγγων, των σταθμών και των φρεάτων, είναι της τάξης των 3.001.793 m3. Για 
την απόθεση των προϊόντων εκσκαφής που προκύπτουν από τη μελετούμενη 
επέκταση και κατόπιν σχετικής διερεύνησης η ανωτέρω ποσότητα χωματισμών 
μπορεί να αποτεθεί σε ανενεργά λατομεία της Περιφέρειας Αττικής ως αυτά 
περιγράφονται σε επόμενο κεφάλαιο και στον ΧΥΤΑ Φυλής, σύμφωνα με την 
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων βάσει της οποίας γίνεται 
σήμερα η διαχείριση και επεξεργασία του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων που 
παράγονται στην μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής. 

 Όσον αφορά στην ατμόσφαιρα και τις εκπομπές αέριων ρύπων από τα οχήματα 
μεταφοράς εκσκαφών και υλικών αναμένεται να είναι χαμηλές και δεν εκτιμάται ότι θα 
επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τις 
σχετικές εκτιμήσεις, οι εκπομπές από τη λειτουργία του εργοταξίου αναμένονται να 
είναι περιορισμένες και να μην επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην 
περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και το βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα τους. 

 
Οικοσυστήματα - Χλωρίδα - Πανίδα 
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Στην περιοχή ανάπτυξης του έργου τα φυσικά οικοσυστήματα είναι περιορισμένα με την 
εξαίρεση των αστικών πνευμόνων πρασίνου κατά μήκος διέλευσης της χάραξης όπως: το 
Άλσος Βεΐκου, το Πάρκο Δικαστηρίων, ο Λόφος Στρέφη, το Άλσος Ευαγγελισμού κλπ. Οι 
μόνες αναμενόμενες επιπτώσεις περιορίζονται κατά τη διάρκεια κατασκευής και αφορούν 
την απώλεια βλάστησης στους εργοταξιακούς χώρους που δεσμεύονται από τα έργα 
επέκτασης της γραμμής. Συνεπώς, οι επιπτώσεις που δυνητικά μπορούν να προκληθούν 
στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή του υπό μελέτη έργου μπορούν να διακριθούν 
σε επιπτώσεις λόγω κατάληψης περιοχών πρασίνου (πάρκα, πλατείες, νησίδες) για την 
κατασκευή των εργοταξιακών εγκαταστάσεων ή την παρενόχληση ειδών της πανίδας των 
άμεσα γειτνιαζόντων με τα έργα φυσικά οικοσυστήματα. Όσον αφορά στην πρώτη 
παράμετρο, οι επιπτώσεις από την κατάληψη περιοχών πρασίνου αναμένεται να είναι 
μετρίως σημαντικές, διότι οι περιοχές που αναμένεται να καταληφθούν είναι μικρής 
έκτασης, περιορίζονται μόνο κατά την φάση κατασκευής, ενώ είναι πλήρως αναστρέψιμες 
με την λήξη της κατασκευής του έργου. Με το πέρας των εργασιών θα υπάρξει 
αποκατάσταση της χλωρίδας στους χώρους των εργοταξίων από πλευράς του αναδόχου 
και επομένως δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία 
του ΜΕΤΡΟ εφόσον στην περιοχή των σταθμών και των φρεάτων θα επαναφυτευθούν 
όσα δέντρα ή τμήμα βλάστησης χρειαστεί να απομακρυνθούν κατά την κατασκευή. Όσον 
αφορά στη δεύτερη παράμετρο, ο θόρυβος από τις κατασκευαστικές εργασίες (λειτουργία 
εργοταξίου, κινήσεις οχημάτων, εργασίες εκσκαφών, κ.λπ.) είναι η παράμετρος που 
αναμένεται να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων της γύρω 
περιοχής. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής θα είναι περιορισμένης κλίμακας και αξιολογούνται ως μη 
σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η επίδραση της κατασκευής του έργου στο τοπίο και στο μορφολογικό περιβάλλον της 
περιοχής μελέτης, σχετίζεται κυρίως με τις εργασίες εκσκαφών του έργου, τις αποθέσεις 
των προϊόντων εκσκαφής και τις εκχερσώσεις βλάστησης και δένδρων στις περιοχές 
κατάληψης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να 
επηρεάσει σχετικά αρνητικά το ανάγλυφο και τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
του έργου, κατά τη φάση της κατασκευής του, κυρίως λόγω των εκσκαφών για την 
κατασκευή των σταθμών και των φρεάτων. Οι μορφολογικές παρεμβάσεις θα αφορούν 
ένα πολύ μικρό τμήμα της άμεσης περιοχής μελέτης, ενώ μετά την κατασκευή του έργου 
αίρονται πλήρως με την τελική επίχωση και αποκατάσταση της περιοχής των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Συνεπώς οι επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
της άμεσης περιοχής μελέτης αξιολογούνται ως ελαφρώς σημαντικές, παροδικές και ολικά 
αναστρέψιμες. Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε ανενεργά λατομεία της 
Περιφέρειας Αττικής για την αποκατάστασή τους μόνο θετικές επιπτώσεις θα έχει στα 
μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών.  

Η αποκατάσταση των λατομείων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ειδική μελέτη 
μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης. Επομένως οι επιπτώσεις στα μορφολογικά 
και τοπιολογικά χαρακτηριστικά αναμένονται θετικές και μόνιμες. Αρνητικές επιπτώσεις 
χαμηλής έντασης, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και πλήρως αναστρέψιμες με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου αναμένεται να προκληθούν από απώλεια 
μονάδων πρασίνου στις περιοχές κατάληψης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (πάρκα, 
πλατείες, νησίδες). 
 
Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει κάποιο ειδικό γεωλογικό στοιχείο το οποίο θα 
μπορούσε δυνητικά να επηρεαστεί από τις εργασίες κατασκευής των προτεινόμενων 
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έργων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες εργασίες κατασκευής 
σχετίζονται με εργασίες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, κατάλληλος εξοπλισμός και καλά καταρτισμένο προσωπικό κατά τις εργασίες 
διάνοιξης της σήραγγας ΤΒΜ, λόγω του μεγάλου μήκους της και των εναλλαγών των 
γεωλογικών σχηματισμών που θα εκσκαφθούν, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 
διαταραχής και χαλάρωσης των υπερκείμενων  σχηματισμών και να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια κατασκευής του έργου. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στα εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης θα είναι περιορισμένης κλίμακας και αξιολογούνται 
ως μετρίως σημαντικές, οι οποίες όμως αίρονται πλήρως μετά το πέρας κατασκευής του 
έργου. 
 
Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Κατά την κατασκευαστική περίοδο του υπό μελέτη έργου εκτιμάται ότι υπάρχει μικρός 
κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα ή των επιφανειακών υδατικών πόρων 
λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη επανορθωτικών μέτρων τα οποία περιγράφονται αναλυτικά 
στην παρούσα ΜΠΕ.  

Επίσης, τα υλικά κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν, θα υπάρχουν στο χώρο του 
εργοταξίου σε μικρές ποσότητες και ως εκ τούτου δεν αναμένεται από αυτές να 
προκύψουν ουσιαστικές ποσότητες ρύπανσης προς το υδατικό περιβάλλον. Όσον αφορά 
στις διαρροές βενζίνης και καταλοίπων λαδιών από τα μηχανήματα κατασκευής του 
έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος του έργου εκτιμάται ότι οι πιθανότητες 
να εμφανιστούν κάποια φαινόμενα ρύπανσης από διαρροές είναι περιορισμένες. 

Αναφορικά με την ποσότητα των υδατικών πόρων, το έργο δεν θα προξενήσει, κατά τη 
φάση κατασκευής του, επιπτώσεις στον ως άνω τομέα περιβάλλοντος, δεδομένου ότι οι 
απαιτούμενες ποσότητες για τις κατασκευαστικές εργασίες θα είναι μικρές, σε σχέση με τις 
δυνατότητες του δικτύου ύδρευσης. 

Όσο αφορά την διαχείριση των αντλούμενων από τις υπόγειες εκσκαφές υδάτων, 
προβλέπεται η διάθεση τους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ενώ έχουν επεξεργαστεί αρχικά από 
σύστημα καθαρισμού το οποίο θα κατακρατεί τα αιωρούμενα στερεά, θα ρυθμίζει το pH 
των υδάτων και θα αφαιρεί τις μικρό-ποσότητες ορυκτών ελαίων που πιθανά θα 
περιέχουν. 

Κατά την λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της 
περιοχής λόγω ότι το έργο λειτουργεί κάτω από συνθήκες απόλυτης στεγανότητας. Η 
διαχείριση των επιφανειακών υδάτων (απορροές – πλημμυρικά φαινόμενα) θα γίνει μετά 
από την εκπόνηση ειδικών μελετώ αντιπλημμυρικής προστασίας και ως εκ τούτου δεν 
αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις. Επιπλέον, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν φαινόμενα 
ρύπανσης λόγω διαρροών ή κακής συντήρησης του εξοπλισμού, δεδομένου ότι ο 
σχεδιασμός του έργου έχει συμπεριλάβει τις πλέον βέλτιστες τεχνικές προστασίας του 
περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές (λεκάνες για την συγκράτηση διαρροών, υδραυλικά 
συστήματα τροφοδότησης καυσίμων, κ.λ.π.). Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στο υδατικό 
περιβάλλον της περιοχής μελέτης από τα προτεινόμενα έργα θα είναι περιορισμένης 
κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και 
αφετέρου τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και ως εκ 
τούτου αξιολογούνται ως μη σημαντικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Τεχνικές Υποδομές – Δίκτυα ΟΚΩ 

Οι επιπτώσεις που δυνητικά μπορούν να προκληθούν στις τεχνικές υποδομές και τα 
δίκτυα της περιοχής μελέτης από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου σχετίζονται με :  
 Κυκλοφοριακές παρακάμψεις στα σημεία κατάληψης των υφιστάμενων οδικών 

δικτύων για την κατασκευή των έργων. 
 τις μετατοπίσεις των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ για την κατασκευή των σταθμών και 



 34 

των φρεάτων του έργου. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνει εν μέρει 
κατάργηση ορισμένων τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ και επαναλειτουργία 
τους σε νέες θέσεις που δεν θα επηρεάζονται από τα κατασκευαστικά έργα. 

 την κατασκευή νέων υποδομών στον τομέα της ενέργειας (υποσταθμοί μέσης τάσης 
ηλεκτρικού ρεύματος) λόγω αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
κατασκευή του έργου (εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ΤΒΜ) 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις της κατασκευής του έργου στα δίκτυα ΟΚΩ της ευρύτερης 
περιοχής αξιολογούνται ως μη σημαντικές, ενώ θα είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες. 
Όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο τοπικό οδικό δίκτυο της άμεσης 
περιοχής του έργου θα είναι μέτρια σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Ακουστικό περιβάλλον 

Σύμφωνα με την σχετική ανάλυση της παρούσης ΜΠΕ, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 
κατά την διάρκεια της κατασκευής - σε ότι αφορά το ακουστικό περιβάλλον και ιδιαίτερα 
τον αερόφερτο θόρυβο και τις δονήσεις – αναμένονται να είναι σχετικά σημαντικές αλλά 
και αναστρέψιμες σε ελεγχόμενα επίπεδα. Πιο αναλυτικά οι σχετικές προβλέψεις σε ότι 
αφορά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την κάλυψη των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων του έργου απαιτούν την εκπόνηση ειδικού μηνιαίου 
προγράμματος παρακολούθησης πριν και κατά την διάρκεια λειτουργίας κάθε εργοταξίου. 
Ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά τις δονήσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές αναλύσεις σε 
εργοτάξια του Μετρό της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης (βασικό έργο και 
επεκτάσεις), έχει διαπιστωθεί ότι η επίπτωση των δονήσεων, δεν αναμένεται ως 
σημαντική, σε επίπεδο ζημιών, ενώ η πιθανότητα αρνητικής αντίδρασης από τους 
περίοικους του κάθε εργοταξίου, εκτιμήθηκε ως χαμηλή. Σύμφωνα με την ανάλυση 
ανωτέρω το μηνιαίο πρόγραμμα αερόφερτου θορύβου που προτείνεται να εφαρμοστεί – 
πέραν των αναφερομένων στις σχετικές γενικές προδιαγραφές - εξασφαλίζει – στα 
πλαίσια ενός αποτελεσματικού ελέγχου του αερόφερτου θορύβου – στην περίμετρο των 
εργοταξίων (θέση προς την πλησιέστερη ανθρωπογενή χρήση που χρήζει προστασίας), 
με βάση την επαρκή καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του ακουστικού 
περιβάλλοντος (στο πλαίσιο της αρχικής καταγραφής υπάρχουσας κατάστασης στο 
σύνολο των θέσεων εργοταξίων). Περιλαμβάνει : 
 Καταγραφή των μέγιστων εκπομπών θορύβου από την λειτουργία των εργοταξίων, 

στο όριο του που ευρίσκεται πλησιέστερα στο υπό προστασία ανθρωπογενές 
περιβάλλον (ευαίσθητων δεκτών) μέσω εκτέλεσης μίας 24ωρης μέτρησης σε μηνιαία 
βάση σε τυπική ημέρα λειτουργίας ανά λειτουργούν διακριτό εργοτάξιο (σταθμός ή/ 
και φρεάτιο), 

 Αξιολόγηση τυχόν υπερβάσεων θορύβου - βάση της ισχύουσας νομοθεσίας - για 
συνθήκες «ΜΕ Έργα» (κατάσταση λειτουργίας εργοταξίου), και στη συνέχεια 
εφαρμογή των κατάλληλων αντιθορυβικών διατάξεων και μέτρων διαχείρισης. 

Εκτιμάται ότι η ακουστική όχληση από τις εργασίες κατασκευής του έργου στους δέκτες 
που θα είναι σε άμεση επαφή με τα επιφανειακά εργοτάξια (απόσταση ≤ 10 m) θα 
κυμαίνεται σε επίπεδα που θεωρούνται σχετικά υψηλά, συγκρινόμενα με τα όρια του Π.Δ. 
1180/1981, τα οποία πάντως αφορούν σε βιομηχανίες ή σταθερές μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις και όχι σε εργοτάξια προσωρινής λειτουργίας. Με την εφαρμογή όμως 
μέτρων αντιθορυβικής προστασίας (προσωρινά πετάσματα και κατάλληλος χρονισμός για 
την αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας περισσότερων της μιας πηγών θορύβου), η 
όχληση θα περιορίζεται σε πιο χαμηλά επίπεδα.  Επίσης, η κατασκευή του έργου θα είναι 
περιορισμένης διάρκειας, γεγονός που συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του μεγέθους 
της αρνητικής επίπτωσης. Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από την κίνηση 
των βαρέων οχημάτων θεωρείται αμελητέα.  

Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις για τις δονήσεις κατά την κατασκευή του έργου, καμία 
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υπέρβαση των τεθέντων περιβαλλοντικών ορίων ΔΕΝ παρατηρείται για τους 
πλησιέστερους ευαίσθητους δέκτες όλων των εξετασθέντων εργοταξίων, τόσο σε ότι 
αφορά την μέγιστη τιμή ταχύτητας δόνησης (m/sec) - ppv, όσο και σε ότι αφορά τον 
έλεγχο της τιμής της Δόσης Δόνησης (vdv) όπως αυτά αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο. 
Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο βάθος του έργου επηρεάζει θετικά στη μείωση του 
αερόφερτου και δομόφερτου θορύβου σε επιφανειακούς δέκτες, με εξαίρεση 
συγκεκριμένων τμημάτων της χάραξης – με έμφαση σε θέσεις αλλαγών – όπου 
προτείνεται η λήψη σχετικών μέτρων. 

Δεδομένης της ευαισθησίας ως προς την αρχαιολογική κληρονομιά, ειδικά στις 
περιοχές του κέντρου της Αθήνας, η ύπαρξη αρχαιοτήτων σε περιοχές των έργων του 
Μετρό του Βασικού Έργου αποτέλεσε σημαντική παράμετρο στην επιλογή της χάραξης 
και στην επιλογή του τρόπου κατασκευής των γραμμών και των σταθμών. Για το 
μελετούμενο έργο συντάχθηκε Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης 
(Ε.Α.Α.Τ.) από τις Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΠΟΤ (Γ’ ΕΠΚΑ, Β’ ΕΠΚΑ, 1η 
ΕΒΑ, ΕΝΜΑ) (η οποία παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα) βάσει της οποίας 
ελήφθησαν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις στην τελική χάραξη του υπό μελέτη τμήματος. 
Γενικά, κατά την κατασκευή δεν εκτιμάται ότι το έργο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις 
υφιστάμενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης (κατοικία, εμπόριο, ή αναψυχή), 
δεδομένου ότι στο διαμορφωμένο αστικό περιβάλλον δεν αναμένεται να προκληθούν 
σημαντικές και άμεσες μεταβολές των χρήσεων γης. Σε κάθε περίπτωση κατά τη φάση 
κατασκευής τόσο των σταθμών, όσο και των φρεατίων αναμένονται επιπτώσεις κυρίως 
όσον αφορά πρόσθετο θόρυβο και ατμοσφαιρική ρύπανση στους εργοταξιακούς χώρους 
και κατά μήκος των οδών που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση βαρέων οχημάτων, στην 
κίνηση των πεζών, στις ενοχλήσεις λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων κοντά στα 
εργοτάξια, κλπ. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η κατασκευή του έργου θα είναι περιορισμένης 
διάρκειας και ότι οι χώροι των εργοταξίων θα είναι περιφραγμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια. 

Όσον αφορά την κυκλοφορία γύρω από τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αναμένεται να 
δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης από την κίνηση των 
φορτηγών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο εκσκαφής και σκυροδέτησης. Προβλήματα πιθανόν 
να δημιουργηθούν και με τη στάθμευση των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία 
του εργοταξίου. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο με τον 
κατάλληλο προγραμματισμό των εργασιών από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

Η λειτουργία του αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην μείωση των ατμοσφαιρικών 
εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

Η κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία αφορά σε ποσότητες για τις οποίες έχει ληφθεί 
μέριμνα να αποχετεύονται στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Τα ύδατα 
αποστράγγισης από τη σήραγγα, τους σταθμούς και τα φρέατα θα οδηγούνται μέσω των 
αγωγών αποστράγγισης, είτε απευθείας είτε μέσω αντλιοστασίου, στα υφιστάμενα δίκτυα 
ομβρίων και αποχέτευσης. 

Εκτιμάται ότι το σύνολο των υγρών αποβλήτων θα έχει κυρίως οργανική φόρτιση, 
μικροβιακή φόρτιση και στοιχεία απορρυπαντικών και άλλων οργανικών ενώσεων και 
μετάλλων (σε μικρές οπωσδήποτε συγκεντρώσεις). Η σύσταση αυτή δεν είναι διαφορετική 
από τη σύσταση των αποβλήτων που φτάνουν τελικά στους αγωγούς των ακαθάρτων της 
ΕΥΔΑΠ από τις λειτουργίες της πόλης. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στο δίκτυο και τον 
τελικό αποδέκτη δεν θα είναι σημαντικές αφού η προσθήκη των εν λόγω αποβλήτων δε θα 
επηρεάσει τελικά τη φύση των αστικών αποβλήτων. 

Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας του έργου στα φυσικά 
και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Το έργο θα λειτουργήσει σε πλήρη βαθμό 
στεγανότητας (βάσει προδιαγραφών) και κατά συνέπεια δεν αναμένονται διαρροές προς 
τα περιβάλλοντα πετρώματα. 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις δραστηριότητες λειτουργίας του αμαξοστασίου Σεπολίων, 
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καθώς και στον τρόπο με τον οποίο (σήμερα και στο μέλλον) εκπληρώνονται οι απαιτήσεις 
διαχείρισης και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και την κατανάλωση του 
νερού, επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εφαρμογή σχετικό διαχειριστικό σχέδιο επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων αποβλήτων της ΑΜΕΛ Α.Ε. (02/2010). 

Γενικά, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις 
στην πανίδα και χλωρίδα δεδομένου ότι ο περιβάλλων χώρος κάθε σταθμού και φρεατίου 
θα αποκατασταθεί πλήρως μετά το πέρας της κατασκευής. Εφόσον χρειαστεί να γίνουν 
φυτεύσεις για τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων των σταθμών θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν είδη της αστικής χλωρίδας, συμβατά με τη φυτοκοινωνία της άμεσης 
περιοχής ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή και τακτική τους συντήρηση. 

Η ποσότητα των απορριμμάτων ανά σταθμό εκτιμάται ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντική, 6.214 kg/ημέρα σύνολο σε όλους τους σταθμούς, με την προϋπόθεση 
βέβαια της σωστής οργάνωσης εκ μέρους της διαχείρισης της εταιρείας λειτουργίας και 
της τοποθέτησης κάδων (επαρκούς αριθμού και χωρητικότητας σε κατάλληλες θέσεις) για 
τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων. Σχετικά με το χώρο τελικής διάθεσης θα 
πρέπει να λεχθεί ότι οι ανωτέρω ποσότητες δε μεταβάλλουν ουσιαστικά τις ποσότητες που 
συλλέγονται και διατίθενται σε επίπεδο πόλης, έτσι οι πρόσθετες επιπτώσεις στο χώρο 
τελικής διάθεσης θα είναι αμελητέες. Οι ποσότητες χημικών ουσιών που θα 
χρησιμοποιούνται και οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με τις κοινοτικές 
οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία, θα είναι κυρίως λιπαντικά για την κίνηση και 
συντήρηση των συρμών, μπαταρίες και πετρελαιοειδή κατάλοιπα συγκρατούμενα από 
τους πετρέλαιό-διαχωριστήρες για τα οποία προβλέπεται ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 
ελέγχου και ιδιαίτερη επιτόπια φροντίδα. 

Η λειτουργία της νέας επέκτασης δεν αναμένεται να επιφέρει καμία επιβάρυνση του 
ακουστικού περιβάλλοντος στο σύνολο του εξεταζόμενου οδικού δικτύου “ΧΩΡΙΣ” και 
“ΜΕ” τη λειτουργία του έργου για το μελετώμενο χρονικό ορίζοντα 2030, αντίθετα 
προκύπτει μικρή μείωση στο εξεταζόμενο οδικό δίκτυο γύρω από τους σταθμούς με 
επιπλέον θετικές συνέπειες βελτίωσης της κίνησης, των ταχυτήτων, της χρήσης κόρνας, 
κλπ. 

Όσον αφορά στις δονήσεις μετά τη σχετική ανάλυση κατά τη λειτουργία του έργου 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην Γραμμή 4 το σύστημα επανατακτικής έδρασης τροχιάς 
τύπου STEDEF «bibloc unballasted track» με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο 
κεφ.6 καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια με εξαίρεση: α) σε ότι αφορά στις θέσεις αλλαγών 
(κλειδιά) στα τμήματα/θέσεις 58 (Κτήριο Φοιτ. Λέσχης Παν, Αθηνών Ακαδημίας & 
Ιπποκράτους), 65 (Κτήριο Ακαδημίας 47 & Σίνα 12) και 88 (Βουλή), σύμφωνα τόσο με τα 
σχετικά αποτελέσματα της σχετικής μελέτης «NOISE & VIBRATION STUDY FOR 
FLOATING SLAB IN DIRECT FIXATION TURNOUTS - CASE STUDY : NATM TUNNEL 
SOIL II - SEGMENT 33 - STAVROS EXTENTION» όσο και τα επικαιροποιημένα 
αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων σε – εν λειτουργία – αλλαγές τύπου VAE β) σε ότι 
αφορά στις θέσεις 25 (Αττικό Θεραπευτήριο) και 59 (Πανεπιστήμιο Αθηνών), η παρούσα 
εκτίμηση δεν απαιτεί εφαρμογή πλωτής πλάκας, όμως λόγω των σχετικά ενισχυμένων 
τιμών της στάθμης εκτιμήθηκε ότι απαιτείται επιβεβαίωση της εκτίμησης με επι τόπου 
μετρήσεις διάδοσης της δόνησης οι οποίες μπορούν να γίνουν μετά την διάνοιξη της 
σήραγγας και με χρήση του «muck train» ως γραμμικής πηγής δονήσεων. Αναλυτικά 
στοιχεία υπάρχουν στη συνημμένη Μελέτη Εδαφομεταφερόμενου θορύβου και Δονήσεων 
από την λειτουργία της «Γραμμής 4 Μετρό: Άλσος Βεΐκου – Γουδή» που παρατίθεται στο 
Παράρτημα της παρούσας ΜΠΕ. 
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην νέα Γραμμή 4 το σύστημα 

επανατακτικής έδρασης τροχιάς τύπου STEDEF «bibloc unballasted track» καλύπτει 
τα σχετικά κριτήρια με εξαίρεση : 

 τις θέσεις αλλαγών (κλειδιά) στα τμήματα/θέσεις 138, 140, 146 σύμφωνα τόσο με τα 
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σχετικά αποτελέσματα της σχετικής μελέτης «NOISE & VIBRATION STUDY FOR 
FLOATING SLAB IN DIRECT FIXATION TURNOUTS - CASE STUDY: NATM 
TUNNEL SOIL II - SEGMENT 33 - STAVROS EXTENTION» όσο και τα 
επικαιροποιημένα αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων σε – εν λειτουργία – 
αλλαγές τύπου VAE. Στις θέσεις αυτές απαιτείται η εφαρμογή ΠΠ. 

 ενώ σε ότι αφορά σε θέσεις Με η Χωρίς αλλαγές : 8, 24, 25, 31, 58, 96, 97, 98, 99, 
129, 134α, 148, 149, 152 και 153, λόγω σχετικά ενισχυμένων τιμών της στάθμης και 
την πιθανότητα σύγκλισης η και υπέρβασης του ορίου απαιτείται επιβεβαίωση της 
εκτίμησης με επι τόπου μετρήσεις διάδοσης της δόνησης μετά την διάνοιξη της 
σήραγγας με χρήση του «muck train» ως γραμμικής πηγής δονήσεων. Ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τους ευαίσθητους δέκτες υγείας (25 και 148) και ειδικών χρήσεων (152-
Βουλή), προτείνεται η εφαρμογή ΠΠ ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων των ανωτέρω 
μετρήσεων.  επισημαίνεται ότι κατάλληλη διαμόρφωση της πλωτής πλάκας για τις 
θέσεις 138 έως 140 θα καλύψει και τυχόν απαίτηση των θέσεων 96, 97, 98, 99 και 
134α. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του και την προβλεπόμενη – προς 
εκπόνηση πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου και στο πλαίσιο της κατασκευής του - 
«Ειδική μελέτη προσδιορισμού πλωτών πλακών και λοιπών μέτρων αντιδονητικής 
προστασίας » η οποία – όπως αναλύθηκε ανωτέρω - αφορά στην διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας εφαρμογής Πλωτών Πλακών ή άλλων εναλλακτικών αντιδονητικών 
εφαρμογών για την προστασία – από τον Εδαφομεταφερόμενο Θόρυβο και τις Δονήσεις – 
ευαίσθητων δεκτών όπου έχει εκτιμηθεί υπέρβαση ορίου με έμφαση σε θέσεις αλλαγών, 
με: 
 μετρήσεις θεμελιώδους ιδιο-συχνότητας σε όλες τις Πλωτές Πλάκες (ΠΠ) των 

αλλαγών κλπ όπου με βάση την παρούσα ΜΠΕ την Ειδική Ακουστική Μελέτη και την 
Μελέτη Προσδιορισμού ΠΠ, καθώς και 

 ταυτοχρονισμένες μετρήσεις στάθμης ταχύτητας δόνησης σε όλες τις θέσεις ΠΠ 
(tunnel invert η tunnel wall) και στους πλησιέστερους δέκτες (κτήρια κατοικίας) ώστε 
να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα τους 

Από τη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ δεν αναμένονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο της 
περιοχής αλλά ούτε και στα δίκτυα ΟΚΩ. 
 

xi. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
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συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  
5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 

<<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική 
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Μεταφορά Επικινδύνων: ΚΥΑ υπ αριθμ. 40955/4862 (ΦΕΚ2514/Β΄/7-10-2013) 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ 
της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

11. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 

ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας 
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

12. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

13. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 
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β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9272/471/2007.  

15. Συγκοινωνιακός Θόρυβος: ΚΥΑ οικ211773/27-4-2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-2013)  
περί Καθορισμού Δεικτών Αξιολόγηση ς και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων 
Δεικτών Περιβαλλοτικού Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών 
υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές 
προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις 

16. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες 
ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των 
εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

17. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ 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 διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

18. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
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από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 40 του Ν4030/12 

 
xii. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα 
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
εφαρμοσθούν: 

1. Πρόσθετοι όροι πριν την έναρξη της κατασκευής: 
1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 

έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Δασαρχείο, Υπηρεσίες Δόμησης, 
Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών 
όρων που απαιτούνται για επί μέρους έργα ή εγκαταστάσεις. 

2. Σε κάθε επιμέρους περιοχή και πριν την έναρξη των εργασιών να αναζητηθεί η 
πρόσφατα ενημερωμένη υφιστάμενη κατάσταση όλων των υπαρχόντων δικτύων 
κοινής ωφελείας με τα οποία συναντιέται ή βρίσκεται αρκετά κοντά το σχεδιαζόμενο 
έργο. Για όλα τα δίκτυα για τα οποία επιτραπεί ο επηρεασμός τους θα πρέπει 
αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών. 

3. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει 
να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά 
περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και 
εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να 
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

4. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα.  

5. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

6. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες 
στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

7. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε 
τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές 
που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων 
και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του 
εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και 
σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και 
προς το έργο. 

8. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη 
φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό 
διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να 
παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα. Για το διάστημα 
αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει 
γι’αυτό η κατάλληλη σήμανση. 

9. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, να είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών 
επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, 
αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
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κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-
2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

10. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται κατά προτίμηση από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

11. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω και 
προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, 
απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης 
δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του 
για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από 
το αρμόδιο δασαρχείο. 

13. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, 
(και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν 
βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και 
διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο 
αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

14. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

15. Να προσδιορισθούν πριν την έναρξη του έργου με κατάλληλη επιλογή, οι χώροι 
προσωρινής εναπόθεσης των εξορυχθέντων υλικών αλλά και αυτοί της τελικής 
διαθέσής τους, για τους οποίους θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη αποκατάσταση. 
Οι αντίσοιχοι χώροι και διαδικασίες θα συμπεριληφθούν στην Τεχνική Περιβαλλοντική 
Μελέτη.  

16. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 
και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, μπετά 
κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης 
περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

18. Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου και στο πλαίσιο της κατασκευής του θα 
εκπονηθεί «Ειδική μελέτη προσδιορισμού πλωτών πλακών και λοιπών μέτρων 
αντιδονητικής προστασίας» η οποία θα αφορά στην διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας εφαρμογής Πλωτών Πλακών ή άλλων εναλλακτικών 
αντιδονητικών εφαρμογών για την προστασία - από τον Εδαφομεταφερόμενο Θόρυβο 
και τις Δονήσεις – ευαίσθητων δεκτών όπου έχει εκτιμηθεί υπέρβαση ορίου με έμφαση 
σε θέσεις αλλαγών. Οι επιβαλλόμενες τιμές είναι αυτές της εγκεκριμένης ΜΠΕ, και 
συγκεκριμένα: 
 Οι επιτρεπόμενες στάθμες εδαφομεταφερόμενου θορύβου κατά την λειτουργία δεν 

θα υπερβαίνουν αυτές του κατωτέρω πίνακα, 
 Κατοικίες 40 dB(A) 
 Ευαίσθητα κτίρια (εκπαίδευση, Νοσοκομεία, εκκλησίες, θέατρα, Αρχαιολογικοί 

χώροι κλπ.) 35 dB(A) 
 Αίθουσες συναυλιών, ΤV & Radio Studios 25 dB(A) 

 Ως όρια μέγιστης ταχύτητας δόνησης (ppv σε mm/s) κατά την λειτουργία, ορίζονται 
τα παρακάτω: 
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 Χρήσεις - Δέκτες Ισοδύναμη Ταχύτητα 
 Κατοικίες κλπ. ευαίσθητα κτίρια 0,5 mm/s 
 Αρχαιολογικοί χώροι 0,2 mm/s 

 Ειδικά στις θέσεις αλλαγών (κλειδιά) στα τμήματα/θέσεις 138, 140, 146 της 
σχετικής ακουστικής μελέτης, απαιτείται άμεσα η εφαρμογή Πλωτής Πλάκας. 

 Σε ότι αφορά σε θέσεις Με η Χωρίς αλλαγές : 8, 24, 25, 31, 58, 96, 97, 98, 99, 
129, 134α, 148, 149, 152 και 153, λόγω σχετικά ενισχυμένων τιμών της στάθμης 
και την πιθανότητα σύγκλισης η και υπέρβασης του ορίου απαιτείται επιβεβαίωση 
της εκτίμησης με επι τόπου μετρήσεις διάδοσης της δόνησης μετά την 
διάνοιξη της σήραγγας με χρήση του «muck train» ως γραμμικής πηγής δονήσεων. 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους ευαίσθητους δέκτες υγείας (25 και 148) και ειδικών 
χρήσεων (152-Βουλή), προτείνεται η εφαρμογή ΠΠ ανεξάρτητα των 
αποτελεσμάτων των ανωτέρω μετρήσεων.  

 Με βάση την ως άνω ενημερωμένη σχετική μελέτη να διαμορφωθούν και οι λοιπές 
θέσεις στις οποίες θα παρατηρείται σχετική υπέρβαση 

 
19. Οι υπέργειες κατασκευές τόσο στους μελετώμενους σταθμούς του μετρό όσο και στο 

προς αδειοδότηση αμαξοστάσιο να ενσωματώνονται ομαλά στο υφιστάμενο τοπίο   

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
20. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 

κατασκευή του έργου. 
21. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
22. Να αποφεύγεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες 

των έργων πλησίον ευαίσθητων ομάδων πληθυσμών. Σε έκτακτες ή ειδικές 
περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που 
επιβάλουν την κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς 
επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον 
μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα 
είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα, με χαμηλές ταχύτητες. 

23. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου οι εργοταξιακοί χώροι θα επαναφερθούν  
από τον Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από 
τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, 
ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για 
τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του 
Έργου. 

24. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

25. Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους προβλεπόμενους 
από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

26. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας 

27. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
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πυρκαγιάς. 
28. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 
σε παρακείμενες περιοχές.  

29. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την και κατά την κατασκευή του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας στα σημεία του υπάρχοντος 
δικτύου για τα οποία θα κριθεί αυτό αναγκαίο, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και 
συνδιοργάνωση των συνυπεύθυνων φορέων όπως: ο κύριος του έργου, ο 
κατασκευαστής, η τροχαία, η αδειοδοτούσα αρχή, οι τεχικές υπηρεσίες των τοπικών 
δήμων και της περιφέρειας, ο φορέας ή/και ο υπέυθυνος λειτουργίας της κάθε 
επηρεαζόμενης οδού 

30. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς και τα 
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.  

31. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και 
βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κλπ. 

32. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

33. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά την 
οπισθοκίνηση. 

34. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
35. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 

κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. Να 
καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών και να προσδιορισθούν τα σημεία εκείνα χρήζοντα 
τοποθέτησης αντιθορυβικών πετασμάτων και βέλτιστης τοποθέτησης των 
χρησιμοποιούμενων υλών. 

36. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο 
προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων 
ρύπων και θορύβου. 

37. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ1418/Β΄/03) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
ΗΠ9272/471 (ΦΕΚ286/Β΄/07). 

38. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, 
λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να απομακρύνονται από 
τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 
14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

39. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

40. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

41. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του 
έργου.  

42. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 



 44 

(ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 
43. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 

απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων ή 
μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

44. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με των Δήμων. 

45. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 

46. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη 
νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας 
εκπλυμάτων. 

 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα 
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν 
αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές ουσίες. 

 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός 
χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί 
τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για 
μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά 
κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

47. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που 
θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

48. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την 
αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του χώρου, 
αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ). 

49. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του 
φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 

50. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

51. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004). 

52. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα οποία 
θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, 
και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας 
καυσαερίων κλπ. 

53. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται 
ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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54. Κάθε διείσδυση νερού εντός των εκσκαφών για την κατασκευή σταθμών, φρεάτων και 
σηράγγων ανοιχτού ορύγματος, θα αποχετεύεται μέσω προσωρινού 
αποστραγγιστικού συστήματος, ούτως ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διάβρωσης 
του εδάφους ή δημιουργίας εστιών μόλυνσης από λιμνάζοντα νερά. Το νερό που 
προκύπτει από γεωτρήσεις ή καθαρισμούς θα αποχετεύεται αμέσως. Το ανωτέρω 
αποστραγγιστικό σύστημα θα κατασκευαστεί κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζει την 
ταχεία απορροή του νερού που συγκεντρώνεται εντός της εκσκαφής, την αποφυγή 
των φαινομένων διάβρωσης λόγω της ανεξέλεγκτης ροής του νερού, και την 
ελεγχόμενη μεταφορά όλων των εισερχομένων υδάτων μέσω του εγκατεστημένου 
συστήματος αποχέτευσης. Το αποστραγγιστικό σύστημα θα περιλαμβάνει οπές 
αποστράγγισης στα τοιχώματα της εκσκαφής, όπου απαιτούνται, με διάτρητους 
σωλήνες τυλιγμένους σε γεω-ύφασμα για να συλλέγουν τα νερά του υδροφόρου. Το 
νερό αυτό θα ρέει ελεγχόμενα προς το δάπεδο της εκσκαφής και από εκεί μέσω του 
στρώματος από χαλίκι θα οδηγείται με ροή βαρύτητας σε διάτρητους σωλήνες προς 
το φρεάτιο άντλησης. Ο πυθμένας της εκσκαφής θα έχει κατ' ελάχιστον κατά μήκος 
κλίση 0,3% και εγκάρσιες κλίσεις 0,5%, ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στους 
διάτρητους σωλήνες, μέσω των οποίων θα καταλήγουν στο επίσης διάτρητο φρεάτιο 
άντλησης. 

55. Το συγκεντρωμένα ύδατα στο φρεάτιο άντλησης του αποστραγγιστικού συστήματος, 
θα αντλούνται με ένα συνδυασμό εύκαμπτων και άκαμπτων σωλήνων πιέσεως σε 
δεξαμενή καθίζησης αιωρουμένων στερεών, τοποθετημένη στον εκτός της εκσκαφής 
εργοταξιακό χώρο. Εκεί θα γίνεται ο διαχωρισμός της ιλύος, των ελαίων και των 
λοιπών ρύπων, ώστε στο αποχετευτικό σύστημα ομβρίων της πόλης να μεταφέρεται 
νερό σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας. Η υπερχείλιση από τη δεξαμενή θα 
καταλήγει μέσω προσωρινής σύνδεσης στο πλησιέστερο φρεάτιο ή αγωγό του 
δικτύου ομβρίων της πόλης. Εφόσον απαιτηθεί, για την σύνδεση αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί αντλία και καταθλιπτικός αγωγός. 

56. Οι δεξαμενές καθίζησης των εργοταξιακών χώρων θα είναι εύκολα προσβάσιμες για 
έλεγχο, θα συντηρούνται και θα καθαρίζονται περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία τους. Η ιλύς θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται σε κατάλληλη 
εγκατάσταση επεξεργασίας και απόθεσης. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει μια 
επιπλέον ενδιάμεση δεξαμενή καθίζησης στο επίπεδο της εκσκαφής και επιπρόσθετα 
μία ακόμη διάταξη αντλιών μετά την ενδιάμεση δεξαμενή, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
απορροή προς το δίκτυο ομβρίων της πόλης θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα 
ποιότητας.  

57. Στην είσοδο και στην έξοδο των δεξαμενών καθίζησης, όπου συγκεντρώνονται τα 
νερά των εκσκαφών, θα γίνεται μηνιαία δειγματοληψία και ανάλυση των παραμέτρων 
pH, αγωγιμότητας, αιωρούμενων σωματιδίων, και θα ελέγχεται η τήρηση του 
κανονισμού της ΕΥΔΑΠ. Η διάθεση τους θα πραγματοποιείται μετά από τη χημική 
τους ανάλυση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (είτε στον 
πλησιέστερο στόμιο του μόνιμου συστήματος αποστράγγισης επιφανειακών υδάτων, 
είτε σε κατάλληλο Χ.Δ.Α.). 

58. Όσον αφορά τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση σπαστηροτριβείου εντός 
αστικού ιστού να αποφευχθεί ενώ όσον αφορά την παραγωγή σκυροδέματος εφόσον 
αυτή εγκατασταθεί, να εφαρμοστούν τα ακόλουθα:  
 Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου θα γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή 

χοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων. 
 Για την παρασκευή σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κλειστά συστήματα υγρού 

τύπου. 
 Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι 

βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα. 
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59. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο θόρυβος και 
οι δονήσεις θα διατηρούνται μέσα στα επιτρεπτά όρια κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής των έργων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλο 
πρόγραμμα παρακολούθησης (όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ) των 
επιπέδων θορύβου και δονήσεων σε συνεχή βάση. Σε περιπτώσεις που 
παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα θορύβου και δονήσεων σε σχέση με τα 
επιτρεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία όρια θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα 
αντιμετώπισης θορύβου και δονήσεων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η 
τοποθέτηση ηχοπετασμάτων/ ηχοπαγίδων γύρω από θορυβώδη μηχανήματα καθώς 
και στα όρια του εργοταξιακού χώρου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γειτνίασης με 
κατοικίες, και ο προγραμματισμός των έργων ώστε να αποφεύγονται οι θορυβώδεις 
δραστηριότητες κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. Ο φορέας του έργου θα 
υποβάλλει για έγκριση στην Αδειοδοτούσ την σχετική μελέτη για τον έλεγχο του 
θορύβου και των δονήσεων, πριν την έναρξη των εργασιών. 

60. Σχετικά με το θόρυβο κατά την κατασκευή ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα 
πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, 
θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των 
μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα 
βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
Το όριο αυτό πρέπει να ελέγχεται επί του φυσικού ορίου του ακινήτου (εργοταξίου ή 
γραμμής) επί του οποίου ευρίσκονται οι παραπάνω εγκαταστάσεις οριοθετείται στα 65 
dB(A) για τον δείκτη Leq(T) όπου Τ ο χρόνος λειτουργίας του εργοταξίου (με ανάλυση 
ανά βάρδια όπου αυτό εφαρμόζεται).  

61. Τα μεγέθη αξιολόγησης δονήσεων κατά την κατασκευή θα είναι:  
 Η τιμή της Δόσης Δόνησης (vdv), θα υπολογίζεται και θα αξιολογείται σύμφωνα με τα 

Βρετανικά Πρότυπα BS 6472. Αν η αξιολόγηση της vdv καταλήξει σε «πιθανές» ή/και 
«δυνατές» αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, ο Ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωμένος να προτείνει, και κατόπιν έγκρισης της ΑΜ, να εφαρμόσει μέτρα 
μείωσης των δονήσεων. 

 Η ανώτατη ταχύτητα σωματιδίου (ppv) -κύρια στον κάθετο άξονα z - μετρούμενη εις 
χιλιοστά του μέτρου ανά δευτερόλεπτο, ορίζεται ως η ανώτατη ταχύτητα ενός 
σωματιδίου το οποίο διεγείρεται προς δόνηση.  

62. Ως ανώτατα όρια ταχύτητας δόνησης κατά την κατασκευή, καθορίζονται βάσει των 
προτάσεων της ΜΠΕ σε συνάρτηση με τη συχνότητα, ως ακολούθως: 
 Για τη θεμελίωση: για f 50 Hz τα 3 mm/sec και για 50<f 100 Hz τα 8 mm/s 
 Για τους υπερκείμενους ορόφους: για όλες τις συχνότητες τα 8 mm/s 
 ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ Ή ΜΟΥΣΕΙΑ 0,2mm/sec (στη βάση του μνημείου, αρχαίου, εκθέματος, στο 
δάπεδο ή στον τοίχο του κτιρίου) 

 ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (π.χ. νοσοκομεία, θέατρα, σχολεία, Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα, βιβλιοθήκες, αίθουσες συναυλιών, αίθουσες ακροατηρίου, κτλ) 
0,5 mm/sec 

 ΑΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ (Ταξινόμηση σύμφωνα με το ISO 4866) 5 mm/sec για συνεχείς 
δονήσεις 10 mm/sec για διακεκομμένες δονήσεις 

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία: 

63. Ο εκμεταλλευτής του έργου οφείλει να πραγματοποιεί συστηματική καθημερινή 
παρακολούθηση για την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών. Για ικανό χρονικό 
διάστημα από την περάτωση των έργων θα πρέπει να ελέγχει για τυχόν  τυχόν 
αστοχίες του έργου όπως καθιζήσεις, μετατοπίσεις, υποχωρήσεις 

64. Να πραγματοποιείται επίσης τακτικός περιοδικός έλεγχος για φθορές, διαβρώσεις, 
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αποκολλήσεις κλπ  μεταβολές τόσο των υπόγειων όσο και των υπέργειων 
κατασκευών. Να ελέγχονται όλα τα στοιχεία του έργου των οποίων η διαφοροποίησή 
τους μπορεί να οδηγεί σε δυσλειτουργίες.  

65. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός τόσο εντός των 
χώρων των σταθμών όσο και  γύρω από αυτούς από έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, 
αέριες εκλύσεις και ύδατα τα οποία μπορούν να  προκαλέσουν ανεπιθύμητες 
καταστάσεις 

66. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των χώρων του 
αμαξοστασίου και γύρω από αυτό από απορρίμματα, ξερά χόρτα\ και 
συμπαρασύρσεις ομβρίων 

67. Οι σιδηροτροχιές θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες 
ασφάλειας. Τυχόν επισφαλή σημεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται 
άμεσα.  

68. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των εγκαταστάσεων 
(τροχιογραμμών, συρμών, Η/Μ εξοπλισμού κλπ). 

69. Απαιτείται η εκπόνηση ειδικού μηνιαίου πρόγραμμα παρακολούθησης τόσο κατά το 
στάδιο κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας σε κάθε εργοτάξιο / συαθμό, 
το οποίο θα εξασφαλίζει – στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού ελέγχου του 
αερόφερτου θορύβου – στην περίμετρο των εν λόγω θέσεων (και προς την 
πλησιέστερη ανθρωπογενή χρήση που χρήζει προστασίας), την επαρκή καταγραφή 
της υπάρχουσας κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος (στα πλαίσια της αρχικής 
καταγραφής υπάρχουσας κατάστασης στο σύνολο των θέσεων εργοταξίων), 
σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

70. Όλα τα μεταλλικά (σιδηροτροχιές, λοιπό τροχιακό υλικό κλπ) και μη μεταλλικά 
(συσσωρευτές, ηλεκτρολογικό υλικό, ξύλινα στοιχεία κλπ) υλικά (ως άνω) θα πρέπει 
να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες 
υγειονομικές συνθήκες και να παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες (για παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.).  

71. Για την αντιθορυβική προστασία από την λειτουργία του Αμαξοστασίου Σεπολίων 
προτείνεται η εφαρμογή πετασμάτων κατά μήκος της γραμμής δοκιμών και των 
γραμμών άφιξης και αναχώρησης των σε κατάλληλο ακουστικό ύψος >3μ για την 
κάλυψη δεκτών που ευρίσκονται στα ανωτέρω επίπεδα των παραπλήσιων 
πολυκατοικιών . Επιβάλλεται συνεπώς η άμεση εκπόνηση επικαιροποιημένης Ειδικής 
Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) Αντιθορυβικών 
Πετασμάτων από τον σιδηροδρομικό περιβαλλοντικό θόρυβο σύμφωνα με την ΚΥΑ με 
αριθμ. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012). 

72. Για την λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού (στομίων, αεραγωγών κλπ.) 
υποσταθμών και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων)εφαρμόζεται το Π.Δ. 1180/81.  

73. Τα όμβρια πριν από τη τελική διάθεσή τους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ να διοχετεύονται 
σε ελαιοδιαχωριστή για τη συγκράτηση τυχόν ελαίων και ιλύος τα οποία θα 
διαχειρίζονται από κατάλληλη αδειοδοτημένη εταιρεία 

74. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 

75. Η ποιότητα αέρα εντός των σταθμών να ακολουθεί κατ’ αναλογία τα πρότυπα που 
προτείνονται στην ΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/11, (ΦΕΚ488/Β΄/30-3-11) σε συνδυασμό 
με τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ 2425/86 και 2423/86 και την αναφοράν της WHO: Air 
quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide: 
global update 2005: Summary of risk assessment. WHO Press, Geneva, 2006.  
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2γ. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία του αμαξοστασίου: 

Για τα συνεργεία 
76. Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, 

πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. Να γίνει συνδυασμός δενδριλίων τόσο μικρής όσο και 
μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από 
οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, σακούλες, οπτική όχληση, κλπ.). Να προσκομισθεί στην 
Υπηρεσία μας φωτογραφικό υλικό με τις εφαρμοσμένες δενδροφυτέυσεις, εντός 
τριμήνου. 

77. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά με ευθύνη του 
φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία.  

78. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για 
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των 
όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων 
όπως λιμνάζοντα νερά, εμφάνιση θερμικών νησίδων κλπ.  

79. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία τη εταιρείας ή αποχώρησης από τον εν λόγο χώρο, 
επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση αυτού και η απομάκρυνση τυχών επικινδύνων 
αποβλήτων που θα προκύψουν να γίνει μέσω αδειδοτημένων φορέων κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

80. Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους 
χώρου 

81. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, 
προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, πέραν των προβλεπομένων από την 
παρούσα Απόφαση 

82. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν λόγω έκτασης.  
83. Κατάλληλος χρωματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας  
84. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη 

δεξαμενή και σε χώρο όπου θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή 
κινδύνου φωτιάς, για αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης 
αποβλήτων που μπορούν να καταστήσουν τα ΑΛΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η 
διάθεσή τους να γίνεται από επιχείρηση που κατέχει άδεια διαχείρισης λιπαντικών 
ελαίων σύμφωνα με το σχετικό 82/04ΠΔ. 

85. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ και 
Ε του  σχετικού 82/04ΠΔ.  

86. Η διάθεση των αποβλήτων που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
(Απόφαση 2001/118 ΕΚ) με Κωδ. 16 01 13 (υγρά φρένων) να γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική 24944/06 ΚΥΑ. 

87. Τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά να διατίθενται μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του σχετικού 116/04ΠΔ. 

88. Τα στερεά απόβλητα, απορρίμματα να διατίθενται στους εγκεκριμένους χώρους 
διάθεσης και να απομακρύνονται τακτικά. 

89. Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, μεταλλικές, 
χαρτοκιβώτια κλπ.) να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συμβεβλημένος με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών  ΄΄ΚΕΠΕΔ 
Α.Ε.΄΄ (Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών………….ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄. 

90. Σύμφωνα με το άρθρο 6, κεφ. IIΑ, παρ.2.2.1α του σχετικού 115/04ΠΔ: «Οι 
συσσωρευτές μολύβδου – οξέος που χρησιμοποιούνται για εκκίνηση κινητήρων, 
πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μόνο από τις επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με 
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την ισχύουσα νομοθεσία διαθέτουν άδεια πώλησης συσσωρευτών και αντικατάστασης 
των χρησιμοποιημένων. Απαγορεύεται η πώληση καινούργιου συσσωρευτή εάν δεν 
επιστραφεί από τον καταναλωτή ο χρησιμοποιημένος συσσωρευτής ίδιας περίπου 
χωρητικότητας (ΑΗ) στην επιχείρηση πώλησης των συσσωρευτών ή αντικατάστασης 
των χρησιμοποιημένων, εκτός εάν αποδεικνύεται επαρκώς η καταστροφή του 
συσσωρευτή, ή η για πρώτη φορά τοποθέτησή του». 

91. Σύμφωνα με το άρθρο 6, κεφ. IIΑ, παρ.2.2.1ε του σχετικού 115/04ΠΔ. «τα συνεργεία 
εφόσον προβαίνουν σε πώληση, ή αντικατάσταση συσσωρευτών σε οχήματα 
υποχρεούνται: 
 Για την ασφαλή πρωτογενή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 

συμπεριλαμβανομένης και της επαρκούς συντήρησης των ειδικών κάδων 
 Να μην διακινούν προϊόντα τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης 
 Να παραδίδουν τις αποθηκευμένες ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 

σε νόμιμο συλλέκτη 
 Να διατηρούν βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών 
Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση ή ανανέωση της 
άδειας λειτουργίας των συνεργείων αυτών. 

92. Οι κατεστραμμένοι συσσωρευτές να συλλέγονται σε ορθογώνιους πλαστικούς κάδους 
ενδεικτικής χωρητικότητας 500 έως 1000lt, πλήρους στεγανότητας, με κατάλληλη 
επισήμανση (σύμβολο ανακύκλωσης, σύμβολο συσσωρευτή), σύμφωνα με το άρθρο 
6, κεφ. IIΑ, παρ. 1.2.1 του σχετικού 115/04ΠΔ και να παραδίδονται για διαχείριση σε 
επιχείρηση που να διαθέτει άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

93. Να ακολουθείται πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το σχετικό 117/04.  

94. Tα μεταχειρισμένα ελαστικά να διατίθενται μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχετικού 109/04Π.Δ. 

95. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει κάθε Φεβρουάριο στο ΥΠΕΝ/ Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ετήσια έκθεση 
αποβλήτων  

96. Οι εργασίες σφυρηλάτησης να γίνονται εντός ειδικού ηχομονωμένου χώρου, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ38/96 (ΦΕΚ26/Α/16-2-1996). 

97. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων. 

98. Οι περιέκτες αποβλήτων και οι κάδοι παλαιών εξαρτημάτων να τοποθετούνται σε 
στεγασμένες θέσεις μη εκτιθέμενες σε καιρικές συνθήκες 

99. Οι χώροι του αμαξοστασίου να διατηρούνται καθαροί. Μη χρησιμοποιούμενα 
εμπορευματοκιβώτια, παλαιό υλικό και εξαρτήματα, απόβλητα κλπ, και σε περίπτωση 
που δεν θα δύναται να μην παραμένουν εκτεθειμένα εντός του χώρου θα πρέπει να 
απομακρύνονται άμεσα 

 
Για τη λειτουργία των θέσεων πλυντηρίου και των σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων 
100. Να ληφθεί η κατάλληλη αδειοδότηση από την Διεύθυνση Μεταφορών της 

Περιφέρειας 
101. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι για 

την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον δίκτυο 
ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των δεξαμενών 
αποθήκευσης  

102. Να τοποθετηθεί Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) “Μέτρα και 
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όροι για έλεγχο VOC….”. 
103. Στην αντλία να τοποθετηθεί ειδική βαλβίδα ασφάλειας (Shut – off valves) και 

σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break way connectory) σύμφωνα με το Ν.2801/2000 
ΦΕΚ Α’ 46 άρθρ.4 παραγρ.4 εδάφιο 4.2. 

104. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό της δεξαμενής πετρελαίου και 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με ονοματολογία 
Αναφοράς 13 07 01*, 13 07 02* και 13 07 03*, να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
παραπάνω 24944/1159/06 σχετική. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά 
υδρογονανθράκων. 

105. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι για 
την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον δίκτυο 
ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των δεξαμενών 
αποθήκευσης  

106. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή μετάδοσης θορύβων στους 
περιοίκους από την πλύση των οχημάτων (π.χ. ηχομονωμένος χώρος πλυντηρίου, 
κινητά ηχοπετάσματα, αυτόματα ανοιγοκλειόμενες θύρες). 

107. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του πλυντηρίου (αεροσυμπιεστής, σκούπα, αντλίες 
νερού, μηχάνημα πλύσης κλπ) να βρίσκεται εντός κλειστού ηχομονωμένου χώρου. 

108. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις /στηρίξεις. 

109. Στην επιχείρηση επιβάλλεται η υποχρέωση της τακτικής καθαριότητας του 
αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων και ελέγχου αυτού για τη σωστή λειτουργία της 
διάθεσης των αποβλήτων, την τήρηση αρχείου παραστατικών διακίνησης των 
αποβλήτων από τις συμβαλλόμενες εταιρείες (τιμολόγια εκκένωσης της στεγανής 
δεξαμενής, ημερομηνίες παράδοσης γράσων και ορυκτελαίων, ιλύος ημερομηνίες 
παραλαβών κλπ) 

110. Τα απόνερα της πλύσης από το πλυντήριο να συλλέγονται, με κατάλληλες σχάρες, 
να οδηγούνται σε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμένο αμμολιποσυλλέκτη, 
ελαιοσυλλέκτη (η καταλληλότητα του οποίου να δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία) 
και στη συνέχεια μέσω συστήματος φρεατίων δειγματοληψίας και αγωγών να 
οδηγούνται στη στεγανή δεξαμενή.  

111. Τα επιπλέοντα λάδια του ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα απόβλητα 
λιπαντικών ελαίων σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

112. Η λάσπη από τον αμμοσυλλέκτη να διατίθεται σύμφωνα με τη 24944/1159/09 
σχετική ΚΥΑ. 

113. Τα στερεά απόβλητα, απορρίμματα να διατίθενται στους εγκεκριμένους χώρους 
διάθεσης σύμφωνα με την ΚΥΑ50910/2727/03 σχετική. 

114. Να τηρούνται μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με το Ν.2801/00 άρθρ.4 παραγρ.4 
εδάφιο 4.3, 4.4. μετά από έγκριση σχεδίου πυρασφάλειας από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

115. Για τις ανάγκες της πυρόσβεσης, των φυτεύσεων και λοιπών αναγκών σε μη πόσιμο 
νερό, να συλλέγονται και να αξιοποιούνται τα όμβρια ύδατα. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί ανόρυξη υδρογεώτρησης για τους ως άνω λόγους θα απαιτηθεί άδεια από 
την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται υπέρ της έγκρισης των έργων του θέματος με την λήψη των ως άνω όρων, 
καθώς και με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 πριν την έναρξη των έργων όπως αυτά περιγράφονται στην υποβληθείσα μελέτη, θα 
πρέπει να έχει καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών για την ελαχιστοποίηση των 
προκαλούμενων οχλήσεων και να έχουν προσδιορισθεί τα σημεία εκείνα που χρήζουν 
λήψης μέτρων ηχοπροστασίας και σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

 πριν την έναρξη των έργων να προηγηθεί η γνωμοδότηση/ έγκριση της κυκλοφοριακής 
μελέτης τόσο σε θέματα κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και ασφαλείας από την 
αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Έργων  

 κατά την κατασκευή του έργου να προβλεφθεί η τοποθέτηση σε κύριες αρτηρίες (πχ 
Γαλατσίου, Βεΐκου, Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Παπάγου, Υμηττού, Εθνικής Αντιστάσεως 
κλπ) ηλεκτρονικών πινακίδων άμεσης ενημέρωσης στις οποίες θα εμφανίζονται οι 
επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και οι εκτιμούμενες καθυστερήσεις, ενώ θα 
προτείνονται και εναλλακτικές διαδρομές 

 μέσα από σχετικές μελέτες να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις αυξημένης εκπομπής 
θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά την λειτουργία του 
κατάλληλα ηχοπετάσματα. Σε σημεία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως στο 
αμαξοστάσιο Σεπολίων σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητές μειώσεις, 
πέραν της τοποθέτησης επαρκών ηχοπετασμάτων για την αποφυγή πρόκλησης 
οχλήσεων στους περιοίκους, να διερευνηθεί η λήψη συμπληρωματικών μέτρων όπως 
μείωση ταχυτήτων, συχνός έλεγχος των τροχιογραμμών, ακόμα και η πλήρης κάλυψη 
με στέγαστρα των τμημάτων εκείνων που συνδέονται με πηγές αυξημένων εκπομπών 
(όπως θέσεων συστηματικής πέδησης, μεταβολές ευθυγράμμισης, κενών 
σιδηροτροχιών) 

 τα φυτά (δένδρα και θάμνοι) που θα απομακρυνθούν κατά την κατασκευή του έργου 
να αναπληρωθούν με αντίστοιχα είδη και αριθμό. Τα στάδια και οι σχετικές ενέργειες 
που θα ακολουθηθούν θα περιγράφονται σε κατάλληλη φυτοτεχνική μελέτη η οποία θα 
πρέπει να εγκριθεί από την αδειοδοτούσα αρχή και την αρμόδια δασική υπηρεσία 
σύμφωνα πάντα και με το άρθρο 59 του Ν998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
36 του Ν4280/14. Σε κάθε περίπτωση, επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, 
υποχρεούνται (Ν4280/14) σε δάσωση-αναδάσωση αλλά και καταβολή ανταλλάγματος 
χρήσης το οποίο καθορίζεται από την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης 

 να μην επηρεαστούν μελλοντικά υδραυλικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις 
περιοχές των έργων (επικοινωνία με Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων) 

 να διερευνηθεί με σύνταξη σχετική μελέτης η χρήση του εξορυσσόμενου υλικού είτε για 
την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων στην περιοχή της Αττικής είτε εάν δύναται 
τμήμα αυτού, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με κατάλληλη ανάμιξη με άλλα υλικά να 
χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό υλικό σε άλλες εφαρμογές  

 για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Πολυτεχνειούπολης 
και της Πανεπιστημιούπολης προτείνεται η διερεύνηση της λειτουργίας τοπικών 
λεωφοριακών γραμμών στους σταθμούς Γουδή και Γαρδένιας Ζωγράφου  

 σε συνεργασία με την αρμόδια αρχαιολογική εφορεία να συνταχθεί σχέδιο εργασιών 
συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης της σχεδόν εν επαφή με το αμαξοστάσιο 
Σεπολίων, μεταβυζαντινής εκκλησίας του Αγ Δημητρίου επί της οδού Νικ 
Χατζηαποστόλου. Να διερευνηθεί η πρόσδοση μεγαλύτερης “χάρης” στην είσοδο του 
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ναού 

 για όλους του χώρους του έργου (κατά την κατασκευή και τη λειτουργία) να υπάρχει 
εγκεκριμένο σχέδιο πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, το οποίο 
να θεωρείται τακτικά 

 φάκελος μετά πλήρους αποτυπώσεως όλων των έργων και κατασκευών να βρίσκεται 
ενημερωμένο στα γραφεία του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας και της 
αδειοδοτούσας αρχής, διαθέσιμο σε κάθε αρμόδια αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εισηγείται στο Σώμα τη 
θετική γνωμοδότηση για την αναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει επιπρόσθετα  ::    

11))  ΝΝαα  εεξξεετταασσττεείί  θθεεττιικκάά  ττοο  ααίίττηημμαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς  66ηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ττοουυ  
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν,,  όόππωωςς  εεκκφφρράάζζεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ααννάάλλοογγηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ττοουυςς  
ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ππρρόόσσθθεεττοουυ  σσττααθθμμοούύ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  σσττηηνν  οοδδόό  
ΠΠάάρρννηηθθοοςς,,  σσττηηνν  ΚΚυυψψέέλληη..  

22))  ΝΝαα  εεξξεετταασσττεείί  θθεεττιικκάά  ττοο  ααίίττηημμαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚααιισσααρριιααννήήςς,,  όόππωωςς  
εεκκφφρράάζζεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ααννάάλλοογγηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ττοουυςς  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  σσεε  σσχχέέσσηη  
μμεε  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  θθέέσσηηςς  ττοουυ  σσττααθθμμοούύ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ««ΝΝΗΗΑΑΡΡ  ΗΗΣΣΤΤ»»..  

 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Γραμμής 4 
Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή, σύμφωνα με : 

 τους όρους, τα μέτρα και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

Α) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 
<<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
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Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική 
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Μεταφορά Επικινδύνων: ΚΥΑ υπ αριθμ. 40955/4862 (ΦΕΚ2514/Β΄/7-10-2013) 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ 
της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

11. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 

ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας 
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

12. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

13. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
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θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9272/471/2007.  

15. Συγκοινωνιακός Θόρυβος: ΚΥΑ οικ211773/27-4-2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-2013)  
περί Καθορισμού Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων 
Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών 
υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές 
προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις 

16. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και 
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

17. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ 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 διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

18. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12 

 
Β) Μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος που επιβάλλεται να εφαρμοσθούν: 

1. Πρόσθετοι όροι πριν την έναρξη της κατασκευής: 
1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 

έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Δασαρχείο, Υπηρεσίες Δόμησης, 
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Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών 
όρων που απαιτούνται για επί μέρους έργα ή εγκαταστάσεις. 

2. Σε κάθε επιμέρους περιοχή και πριν την έναρξη των εργασιών να αναζητηθεί η 
πρόσφατα ενημερωμένη υφιστάμενη κατάσταση όλων των υπαρχόντων δικτύων 
κοινής ωφελείας με τα οποία συναντιέται ή βρίσκεται αρκετά κοντά το σχεδιαζόμενο 
έργο. Για όλα τα δίκτυα για τα οποία επιτραπεί ο επηρεασμός τους θα πρέπει 
αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών. 

3. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει 
να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά 
περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και 
εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να 
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

4. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα.  

5. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

6. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες 
στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

7. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε 
τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές 
που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων 
και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του 
εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και 
σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και 
προς το έργο. 

8. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη 
φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό 
διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να 
παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα. Για το 
διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και 
να υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη σήμανση. 

9. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, να 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών 
επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, 
αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-
2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

10. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται κατά προτίμηση από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

11. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω και 
προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, 
απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, 
διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε 
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άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη 
σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

13. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, 
(και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν 
βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και 
διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο 
αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

14. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

15. Να προσδιορισθούν πριν την έναρξη του έργου με κατάλληλη επιλογή, οι χώροι 
προσωρινής εναπόθεσης των εξορυχθέντων υλικών αλλά και αυτοί της τελικής 
διαθέσής τους, για τους οποίους θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη 
αποκατάσταση. Οι αντίστοιχοι χώροι και διαδικασίες θα συμπεριληφθούν στην 
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη.  

16. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 
και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, μπετά 
κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης 
περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

18. Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου και στο πλαίσιο της κατασκευής του θα 
εκπονηθεί «Ειδική μελέτη προσδιορισμού πλωτών πλακών και λοιπών μέτρων 
αντιδονητικής προστασίας» η οποία θα αφορά στην διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας εφαρμογής Πλωτών Πλακών ή άλλων εναλλακτικών 
αντιδονητικών εφαρμογών για την προστασία - από τον Εδαφομεταφερόμενο 
Θόρυβο και τις Δονήσεις – ευαίσθητων δεκτών όπου έχει εκτιμηθεί υπέρβαση ορίου 
με έμφαση σε θέσεις αλλαγών. Οι επιβαλλόμενες τιμές είναι αυτές της εγκεκριμένης 
ΜΠΕ, και συγκεκριμένα: 
 Οι επιτρεπόμενες στάθμες εδαφομεταφερόμενου θορύβου κατά την λειτουργία δεν 

θα υπερβαίνουν αυτές του κατωτέρω πίνακα, 
 Κατοικίες 40 dB(A) 
 Ευαίσθητα κτίρια (εκπαίδευση, Νοσοκομεία, εκκλησίες, θέατρα, Αρχαιολογικοί 

χώροι κλπ.) 35 dB(A) 
 Αίθουσες συναυλιών, ΤV & Radio Studios 25 dB(A) 

 Ως όρια μέγιστης ταχύτητας δόνησης (ppv σε mm/s) κατά την λειτουργία, ορίζονται 
τα παρακάτω: 
 Χρήσεις - Δέκτες Ισοδύναμη Ταχύτητα 
 Κατοικίες κλπ. ευαίσθητα κτίρια 0,5 mm/s 
 Αρχαιολογικοί χώροι 0,2 mm/s 

 Ειδικά στις θέσεις αλλαγών (κλειδιά) στα τμήματα/θέσεις 138, 140, 146 της 
σχετικής ακουστικής μελέτης, απαιτείται άμεσα η εφαρμογή Πλωτής Πλάκας. 

 Σε ότι αφορά σε θέσεις Με η Χωρίς αλλαγές : 8, 24, 25, 31, 58, 96, 97, 98, 99, 
129, 134α, 148, 149, 152 και 153, λόγω σχετικά ενισχυμένων τιμών της στάθμης 
και την πιθανότητα σύγκλισης η και υπέρβασης του ορίου απαιτείται 
επιβεβαίωση της εκτίμησης με επί τόπου μετρήσεις διάδοσης της δόνησης 
μετά την διάνοιξη της σήραγγας με χρήση του «muck train» ως γραμμικής πηγής 
δονήσεων. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους ευαίσθητους δέκτες υγείας (25 και 148) και 
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ειδικών χρήσεων (152-Βουλή), προτείνεται η εφαρμογή ΠΠ ανεξάρτητα των 
αποτελεσμάτων των ανωτέρω μετρήσεων.  

 Με βάση την ως άνω ενημερωμένη σχετική μελέτη να διαμορφωθούν και οι λοιπές 
θέσεις στις οποίες θα παρατηρείται σχετική υπέρβαση 

19. Οι υπέργειες κατασκευές τόσο στους μελετώμενους σταθμούς του μετρό όσο και στο 
προς αδειοδότηση αμαξοστάσιο να ενσωματώνονται ομαλά στο υφιστάμενο τοπίο   

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
20. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 

κατασκευή του έργου. 
21. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
22. Να αποφεύγεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 

ανάγκες των έργων πλησίον ευαίσθητων ομάδων πληθυσμών. Σε έκτακτες ή ειδικές 
περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που 
επιβάλουν την κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς 
επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον 
μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα 
είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα, με χαμηλές ταχύτητες. 

23. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου οι εργοταξιακοί χώροι θα επαναφερθούν  
από τον Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από 
τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, 
ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και 
για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του 
Έργου. 

24. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

25. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους προβλεπόμενους 
από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

26. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας 

27. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

28. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 
σε παρακείμενες περιοχές.  

29. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την και κατά την κατασκευή του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας στα σημεία του υπάρχοντος 
δικτύου για τα οποία θα κριθεί αυτό αναγκαίο, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και 
συνδιοργάνωση των συνυπεύθυνων φορέων όπως: ο κύριος του έργου, ο 
κατασκευαστής, η τροχαία, η αδειοδοτούσα αρχή, οι τεχνικές υπηρεσίες των τοπικών 
δήμων και της περιφέρειας, ο φορέας ή/και ο υπεύθυνος λειτουργίας της κάθε 
επηρεαζόμενης οδού 
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30. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς και τα 
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.  

31. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και 
βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κλπ. 

32. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

33. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 

34. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
35. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 

κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. Να 
καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών και να προσδιορισθούν τα σημεία εκείνα χρήζοντα 
τοποθέτησης αντιθορυβικών πετασμάτων και βέλτιστης τοποθέτησης των 
χρησιμοποιούμενων υλών. 

36. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

37. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ1418/Β΄/03) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
ΗΠ9272/471 (ΦΕΚ286/Β΄/07). 

38. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

39. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

40. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

41. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του 
έργου.  

42. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 
(ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

43. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων 
ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

44. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με των Δήμων. 

45. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 

46. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
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 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 
εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη 
νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας 
εκπλυμάτων. 

 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το 
μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές ουσίες. 

 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός 
χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί 
τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για 
μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά 
κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

47. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που 
θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

48. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του 
χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ). 

49. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του 
φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 

50. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

51. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004). 

52. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα 
οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, 
άδειες, και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, 
κάρτας καυσαερίων κλπ. 

53. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται 
ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

54. Κάθε διείσδυση νερού εντός των εκσκαφών για την κατασκευή σταθμών, φρεάτων και 
σηράγγων ανοιχτού ορύγματος, θα αποχετεύεται μέσω προσωρινού 
αποστραγγιστικού συστήματος, ούτως ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διάβρωσης 
του εδάφους ή δημιουργίας εστιών μόλυνσης από λιμνάζοντα νερά. Το νερό που 
προκύπτει από γεωτρήσεις ή καθαρισμούς θα αποχετεύεται αμέσως. Το ανωτέρω 
αποστραγγιστικό σύστημα θα κατασκευαστεί κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζει την 
ταχεία απορροή του νερού που συγκεντρώνεται εντός της εκσκαφής, την αποφυγή 
των φαινομένων διάβρωσης λόγω της ανεξέλεγκτης ροής του νερού, και την 
ελεγχόμενη μεταφορά όλων των εισερχομένων υδάτων μέσω του εγκατεστημένου 
συστήματος αποχέτευσης. Το αποστραγγιστικό σύστημα θα περιλαμβάνει οπές 
αποστράγγισης στα τοιχώματα της εκσκαφής, όπου απαιτούνται, με διάτρητους 
σωλήνες τυλιγμένους σε γεω-ύφασμα για να συλλέγουν τα νερά του υδροφόρου. Το 
νερό αυτό θα ρέει ελεγχόμενα προς το δάπεδο της εκσκαφής και από εκεί μέσω του 
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στρώματος από χαλίκι θα οδηγείται με ροή βαρύτητας σε διάτρητους σωλήνες προς 
το φρεάτιο άντλησης. Ο πυθμένας της εκσκαφής θα έχει κατ' ελάχιστον κατά μήκος 
κλίση 0,3% και εγκάρσιες κλίσεις 0,5%, ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στους 
διάτρητους σωλήνες, μέσω των οποίων θα καταλήγουν στο επίσης διάτρητο φρεάτιο 
άντλησης. 

55. Το συγκεντρωμένα ύδατα στο φρεάτιο άντλησης του αποστραγγιστικού συστήματος, 
θα αντλούνται με ένα συνδυασμό εύκαμπτων και άκαμπτων σωλήνων πιέσεως σε 
δεξαμενή καθίζησης αιωρουμένων στερεών, τοποθετημένη στον εκτός της εκσκαφής 
εργοταξιακό χώρο. Εκεί θα γίνεται ο διαχωρισμός της ιλύος, των ελαίων και των 
λοιπών ρύπων, ώστε στο αποχετευτικό σύστημα ομβρίων της πόλης να μεταφέρεται 
νερό σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας. Η υπερχείλιση από τη δεξαμενή θα 
καταλήγει μέσω προσωρινής σύνδεσης στο πλησιέστερο φρεάτιο ή αγωγό του 
δικτύου ομβρίων της πόλης. Εφόσον απαιτηθεί, για την σύνδεση αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί αντλία και καταθλιπτικός αγωγός. 

56. Οι δεξαμενές καθίζησης των εργοταξιακών χώρων θα είναι εύκολα προσβάσιμες για 
έλεγχο, θα συντηρούνται και θα καθαρίζονται περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία τους. Η ιλύς θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται σε κατάλληλη 
εγκατάσταση επεξεργασίας και απόθεσης. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει μια 
επιπλέον ενδιάμεση δεξαμενή καθίζησης στο επίπεδο της εκσκαφής και επιπρόσθετα 
μία ακόμη διάταξη αντλιών μετά την ενδιάμεση δεξαμενή, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
απορροή προς το δίκτυο ομβρίων της πόλης θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα 
ποιότητας.  

57. Στην είσοδο και στην έξοδο των δεξαμενών καθίζησης, όπου συγκεντρώνονται τα 
νερά των εκσκαφών, θα γίνεται μηνιαία δειγματοληψία και ανάλυση των παραμέτρων 
pH, αγωγιμότητας, αιωρούμενων σωματιδίων, και θα ελέγχεται η τήρηση του 
κανονισμού της ΕΥΔΑΠ. Η διάθεση τους θα πραγματοποιείται μετά από τη χημική 
τους ανάλυση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (είτε στον 
πλησιέστερο στόμιο του μόνιμου συστήματος αποστράγγισης επιφανειακών υδάτων, 
είτε σε κατάλληλο Χ.Δ.Α.). 

58. Όσον αφορά τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση σπαστηροτριβείου εντός 
αστικού ιστού να αποφευχθεί ενώ όσον αφορά την παραγωγή σκυροδέματος εφόσον 
αυτή εγκατασταθεί, να εφαρμοστούν τα ακόλουθα:  
 Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου θα γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή 

χοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων. 
 Για την παρασκευή σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κλειστά συστήματα υγρού 

τύπου. 
 Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι 

βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα. 
59. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο θόρυβος και 

οι δονήσεις θα διατηρούνται μέσα στα επιτρεπτά όρια κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής των έργων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλο 
πρόγραμμα παρακολούθησης (όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ) των 
επιπέδων θορύβου και δονήσεων σε συνεχή βάση. Σε περιπτώσεις που 
παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα θορύβου και δονήσεων σε σχέση με τα 
επιτρεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία όρια θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα 
αντιμετώπισης θορύβου και δονήσεων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, 
η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων/ ηχοπαγίδων γύρω από θορυβώδη μηχανήματα 
καθώς και στα όρια του εργοταξιακού χώρου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γειτνίασης με 
κατοικίες, και ο προγραμματισμός των έργων ώστε να αποφεύγονται οι θορυβώδεις 
δραστηριότητες κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. Ο φορέας του έργου θα 
υποβάλλει για έγκριση στην Αδειοδοτούσα αρχή τη σχετική μελέτη για τον έλεγχο του 
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θορύβου και των δονήσεων, πριν την έναρξη των εργασιών. 
60. Σχετικά με το θόρυβο κατά την κατασκευή ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα 

πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, 
θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των 
μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα 
βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
Το όριο αυτό πρέπει να ελέγχεται επί του φυσικού ορίου του ακινήτου (εργοταξίου ή 
γραμμής) επί του οποίου ευρίσκονται οι παραπάνω εγκαταστάσεις οριοθετείται στα 
65 dB(A) για τον δείκτη Leq(T) όπου Τ ο χρόνος λειτουργίας του εργοταξίου (με 
ανάλυση ανά βάρδια όπου αυτό εφαρμόζεται).  

61. Τα μεγέθη αξιολόγησης δονήσεων κατά την κατασκευή θα είναι:  
 Η τιμή της Δόσης Δόνησης (vdv), θα υπολογίζεται και θα αξιολογείται σύμφωνα με 

τα Βρετανικά Πρότυπα BS 6472. Αν η αξιολόγηση της vdv καταλήξει σε «πιθανές» 
ή/και «δυνατές» αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, ο Ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωμένος να προτείνει, και κατόπιν έγκρισης της ΑΜ, να εφαρμόσει μέτρα 
μείωσης των δονήσεων. 

 Η ανώτατη ταχύτητα σωματιδίου (ppv) -κύρια στον κάθετο άξονα z - μετρούμενη εις 
χιλιοστά του μέτρου ανά δευτερόλεπτο, ορίζεται ως η ανώτατη ταχύτητα ενός 
σωματιδίου το οποίο διεγείρεται προς δόνηση.  

62. Ως ανώτατα όρια ταχύτητας δόνησης κατά την κατασκευή, καθορίζονται βάσει των 
προτάσεων της ΜΠΕ σε συνάρτηση με τη συχνότητα, ως ακολούθως: 
 Για τη θεμελίωση: για f 50 Hz τα 3 mm/sec και για 50<f 100 Hz τα 8 mm/s 
 Για τους υπερκείμενους ορόφους: για όλες τις συχνότητες τα 8 mm/s 
 ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ Ή ΜΟΥΣΕΙΑ 0,2mm/sec (στη βάση του μνημείου, αρχαίου, εκθέματος, 
στο δάπεδο ή στον τοίχο του κτιρίου) 

 ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (π.χ. νοσοκομεία, θέατρα, σχολεία, Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα, βιβλιοθήκες, αίθουσες συναυλιών, αίθουσες ακροατηρίου, κτλ) 
0,5 mm/sec 

 ΑΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ (Ταξινόμηση σύμφωνα με το ISO 4866) 5 mm/sec για συνεχείς 
δονήσεις 10 mm/sec για διακεκομμένες δονήσεις 

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία: 

63. Ο εκμεταλλευτής του έργου οφείλει να πραγματοποιεί συστηματική καθημερινή 
παρακολούθηση για την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών. Για ικανό χρονικό 
διάστημα από την περάτωση των έργων θα πρέπει να ελέγχει για τυχόν  αστοχίες του 
έργου όπως καθιζήσεις, μετατοπίσεις, υποχωρήσεις 

64. Να πραγματοποιείται επίσης τακτικός περιοδικός έλεγχος για φθορές, διαβρώσεις, 
αποκολλήσεις κλπ μεταβολές τόσο των υπόγειων όσο και των υπέργειων 
κατασκευών. Να ελέγχονται όλα τα στοιχεία του έργου των οποίων η διαφοροποίησή 
τους μπορεί να οδηγεί σε δυσλειτουργίες.  

65. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός τόσο εντός των 
χώρων των σταθμών όσο και  γύρω από αυτούς από εύφλεκτα υλικά, απορρίμματα, 
αέριες εκλύσεις και ύδατα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες 
καταστάσεις 

66. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των χώρων του 
αμαξοστασίου και γύρω από αυτό από απορρίμματα, ξερά χόρτα και 
συμπαρασύρσεις ομβρίων 

67. Οι σιδηροτροχιές θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες 
ασφάλειας. Τυχόν επισφαλή σημεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να 
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αποκαθιστώνται άμεσα.  
68. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των εγκαταστάσεων 

(τροχιογραμμών, συρμών, Η/Μ εξοπλισμού κλπ). 
69. Απαιτείται η εκπόνηση ειδικού μηνιαίου πρόγραμμα παρακολούθησης τόσο κατά το 

στάδιο κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας σε κάθε εργοτάξιο / 
σταθμό, το οποίο θα εξασφαλίζει – στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού ελέγχου του 
αερόφερτου θορύβου – στην περίμετρο των εν λόγω θέσεων (και προς την 
πλησιέστερη ανθρωπογενή χρήση που χρήζει προστασίας), την επαρκή καταγραφή 
της υπάρχουσας κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος (στα πλαίσια της 
αρχικής καταγραφής υπάρχουσας κατάστασης στο σύνολο των θέσεων εργοταξίων), 
σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

70. Όλα τα μεταλλικά (σιδηροτροχιές, λοιπό τροχιακό υλικό κλπ) και μη μεταλλικά 
(συσσωρευτές, ηλεκτρολογικό υλικό, ξύλινα στοιχεία κλπ) υλικά (ως άνω) θα πρέπει 
να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες 
υγειονομικές συνθήκες και να παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες (για παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.).  

71. Για την αντιθορυβική προστασία από την λειτουργία του Αμαξοστασίου Σεπολίων 
προτείνεται η εφαρμογή πετασμάτων κατά μήκος της γραμμής δοκιμών και των 
γραμμών άφιξης και αναχώρησης των σε κατάλληλο ακουστικό ύψος >3μ για την 
κάλυψη δεκτών που ευρίσκονται στα ανωτέρω επίπεδα των παραπλήσιων 
πολυκατοικιών. Επιβάλλεται συνεπώς η άμεση εκπόνηση επικαιροποιημένης Ειδικής 
Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) Αντιθορυβικών 
Πετασμάτων από τον σιδηροδρομικό περιβαλλοντικό θόρυβο σύμφωνα με την ΚΥΑ 
με αριθμ. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012). 

72. Για την λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού (στομίων, αεραγωγών κλπ.) 
υποσταθμών και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων)εφαρμόζεται το Π.Δ. 1180/81.  

73. Τα όμβρια πριν από τη τελική διάθεσή τους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ να διοχετεύονται 
σε ελαιοδιαχωριστή για τη συγκράτηση τυχόν ελαίων και ιλύος τα οποία θα 
διαχειρίζονται από κατάλληλη αδειοδοτημένη εταιρεία 

74. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 

75. Η ποιότητα αέρα εντός των σταθμών να ακολουθεί κατ’ αναλογία τα πρότυπα που 
προτείνονται στην ΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/11, (ΦΕΚ488/Β΄/30-3-11) σε συνδυασμό 
με τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ 2425/86 και 2423/86 και την αναφορά της WHO: Air 
quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide: 
global update 2005: Summary of risk assessment. WHO Press, Geneva, 2006.  

 
2γ. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία του αμαξοστασίου: 

Για τα συνεργεία 
76. Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, 

πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής όσο και 
μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από 
οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, σακούλες, οπτική όχληση, κλπ.). Να προσκομισθεί στην 
Υπηρεσία μας φωτογραφικό υλικό με τις εφαρμοσμένες δεντροφυτεύσεις, εντός 
τριμήνου. 

77. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά με ευθύνη του 
φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία.  
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78. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για 
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των 
όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων 
όπως λιμνάζοντα νερά, εμφάνιση θερμικών νησίδων κλπ.  

79. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία τη εταιρείας ή αποχώρησης από τον εν λόγο χώρο, 
επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση αυτού και η απομάκρυνση τυχών επικινδύνων 
αποβλήτων που θα προκύψουν να γίνει μέσω αδειοδοτημένων φορέων κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

80. Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους 
χώρου 

81. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, 
προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων πέραν των προβλεπομένων. 

82. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν λόγω έκτασης.  
83. Κατάλληλος χρωματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας  
84. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη 

δεξαμενή και σε χώρο όπου θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή 
κινδύνου φωτιάς, για αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης 
αποβλήτων που μπορούν να καταστήσουν τα ΑΛΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η 
διάθεσή τους να γίνεται από επιχείρηση που κατέχει άδεια διαχείρισης λιπαντικών 
ελαίων σύμφωνα με το σχετικό 82/04ΠΔ. 

85. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ και 
Ε του  σχετικού 82/04ΠΔ.  

86. Η διάθεση των αποβλήτων που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
(Απόφαση 2001/118 ΕΚ) με Κωδ. 16 01 13 (υγρά φρένων) να γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική 24944/06 ΚΥΑ. 

87. Τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά να διατίθενται μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του σχετικού 116/04ΠΔ. 

88. Τα στερεά απόβλητα, απορρίμματα να διατίθενται στους εγκεκριμένους χώρους 
διάθεσης και να απομακρύνονται τακτικά. 

89. Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, μεταλλικές, 
χαρτοκιβώτια κλπ.) να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συμβεβλημένος με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών  ΄΄ΚΕΠΕΔ 
Α.Ε.΄΄ (Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών………….ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄. 

90. Σύμφωνα με το άρθρο 6, κεφ. IIΑ, παρ.2.2.1α του σχετικού 115/04ΠΔ: «Οι 
συσσωρευτές μολύβδου – οξέος που χρησιμοποιούνται για εκκίνηση κινητήρων, 
πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μόνο από τις επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία διαθέτουν άδεια πώλησης συσσωρευτών και 
αντικατάστασης των χρησιμοποιημένων. Απαγορεύεται η πώληση καινούργιου 
συσσωρευτή εάν δεν επιστραφεί από τον καταναλωτή ο χρησιμοποιημένος 
συσσωρευτής ίδιας περίπου χωρητικότητας (ΑΗ) στην επιχείρηση πώλησης των 
συσσωρευτών ή αντικατάστασης των χρησιμοποιημένων, εκτός εάν αποδεικνύεται 
επαρκώς η καταστροφή του συσσωρευτή, ή η για πρώτη φορά τοποθέτησή του». 

91. Σύμφωνα με το άρθρο 6, κεφ. IIΑ, παρ.2.2.1ε του σχετικού 115/04ΠΔ. «τα συνεργεία 
εφόσον προβαίνουν σε πώληση, ή αντικατάσταση συσσωρευτών σε οχήματα 
υποχρεούνται: 
 Για την ασφαλή πρωτογενή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 

συμπεριλαμβανομένης και της επαρκούς συντήρησης των ειδικών κάδων 
 Να μην διακινούν προϊόντα τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης 
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 Να παραδίδουν τις αποθηκευμένες ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 
σε νόμιμο συλλέκτη 

 Να διατηρούν βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών 
Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση 
ή ανανέωση της άδειας λειτουργίας των συνεργείων αυτών. 

92. Οι κατεστραμμένοι συσσωρευτές να συλλέγονται σε ορθογώνιους πλαστικούς 
κάδους ενδεικτικής χωρητικότητας 500 έως 1000lt, πλήρους στεγανότητας, με 
κατάλληλη επισήμανση (σύμβολο ανακύκλωσης, σύμβολο συσσωρευτή), σύμφωνα 
με το άρθρο 6, κεφ. IIΑ, παρ. 1.2.1 του σχετικού 115/04ΠΔ και να παραδίδονται για 
διαχείριση σε επιχείρηση που να διαθέτει άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

93. Να ακολουθείται πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το σχετικό 117/04.  

94. Tα μεταχειρισμένα ελαστικά να διατίθενται μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχετικού 109/04Π.Δ. 

95. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει κάθε Φεβρουάριο στο ΥΠΕΝ/ Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ετήσια έκθεση 
αποβλήτων  

96. Οι εργασίες σφυρηλάτησης να γίνονται εντός ειδικού ηχομονωμένου χώρου, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ38/96 (ΦΕΚ26/Α/16-2-1996). 

97. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων. 

98. Οι περιέκτες αποβλήτων και οι κάδοι παλαιών εξαρτημάτων να τοποθετούνται σε 
στεγασμένες θέσεις μη εκτιθέμενες σε καιρικές συνθήκες 

99. Οι χώροι του αμαξοστασίου να διατηρούνται καθαροί. Μη χρησιμοποιούμενα 
εμπορευματοκιβώτια, παλαιό υλικό και εξαρτήματα, απόβλητα κλπ, και σε περίπτωση 
που δεν θα δύναται να μην παραμένουν εκτεθειμένα εντός του χώρου θα πρέπει να 
απομακρύνονται άμεσα 

 
Για τη λειτουργία των θέσεων πλυντηρίου και των σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων 
100. Να ληφθεί η κατάλληλη αδειοδότηση από την Διεύθυνση Μεταφορών της 

Περιφέρειας 
101. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι για 

την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον δίκτυο 
ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των δεξαμενών 
αποθήκευσης  

102. Να τοποθετηθεί Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) “Μέτρα και 
όροι για έλεγχο VOC….”. 

103. Στην αντλία να τοποθετηθεί ειδική βαλβίδα ασφάλειας (Shut – off valves) και 
σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break way connectory) σύμφωνα με το Ν.2801/2000 
ΦΕΚ Α’ 46 άρθρ.4 παραγρ.4 εδάφιο 4.2. 

104. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό της δεξαμενής πετρελαίου και 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με ονοματολογία 
Αναφοράς 13 07 01*, 13 07 02* και 13 07 03*, να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
παραπάνω 24944/1159/06 σχετική. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά 
υδρογονανθράκων. 

105. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι για 
την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον δίκτυο 
ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των δεξαμενών 
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αποθήκευσης  
106. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή μετάδοσης θορύβων στους 

περιοίκους από την πλύση των οχημάτων (π.χ. ηχομονωμένος χώρος πλυντηρίου, 
κινητά ηχοπετάσματα, αυτόματα ανοιγοκλειόμενες θύρες). 

107. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του πλυντηρίου (αεροσυμπιεστής, σκούπα, αντλίες 
νερού, μηχάνημα πλύσης κλπ) να βρίσκεται εντός κλειστού ηχομονωμένου χώρου. 

108. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές αντικραδασμικές βάσεις /στηρίξεις. 

109. Στην επιχείρηση επιβάλλεται η υποχρέωση της τακτικής καθαριότητας του 
αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων και ελέγχου αυτού για τη σωστή λειτουργία της 
διάθεσης των αποβλήτων, την τήρηση αρχείου παραστατικών διακίνησης των 
αποβλήτων από τις συμβαλλόμενες εταιρείες (τιμολόγια εκκένωσης της στεγανής 
δεξαμενής, ημερομηνίες παράδοσης γράσων και ορυκτελαίων, ιλύος ημερομηνίες 
παραλαβών κλπ) 

110. Τα απόνερα της πλύσης από το πλυντήριο να συλλέγονται, με κατάλληλες σχάρες, 
να οδηγούνται σε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμένο αμμολιποσυλλέκτη, 
ελαιοσυλλέκτη (η καταλληλότητα του οποίου να δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία) 
και στη συνέχεια μέσω συστήματος φρεατίων δειγματοληψίας και αγωγών να 
οδηγούνται στη στεγανή δεξαμενή.  

111. Τα επιπλέοντα λάδια του ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα απόβλητα 
λιπαντικών ελαίων σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

112. Η λάσπη από τον αμμοσυλλέκτη να διατίθεται σύμφωνα με τη 24944/1159/09 
σχετική ΚΥΑ. 

113. Τα στερεά απόβλητα, απορρίμματα να διατίθενται στους εγκεκριμένους χώρους 
διάθεσης σύμφωνα με την ΚΥΑ50910/2727/03 σχετική. 

114. Να τηρούνται μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με το Ν.2801/00 άρθρ.4 παραγρ.4 
εδάφιο 4.3, 4.4. μετά από έγκριση σχεδίου πυρασφάλειας από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

115. Για τις ανάγκες της πυρόσβεσης, των φυτεύσεων και λοιπών αναγκών σε μη πόσιμο 
νερό, να συλλέγονται και να αξιοποιούνται τα όμβρια ύδατα. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί ανόρυξη υδρογεώτρησης για τους ως άνω λόγους θα απαιτηθεί άδεια από 
την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Γ) Επιπλέον παρατηρήσεις : 
 
 πριν την έναρξη των έργων όπως αυτά περιγράφονται στην υποβληθείσα μελέτη, θα 

πρέπει να έχει καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών για την ελαχιστοποίηση των 
προκαλούμενων οχλήσεων και να έχουν προσδιορισθεί τα σημεία εκείνα που χρήζουν 
λήψης μέτρων ηχοπροστασίας και σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

 πριν την έναρξη των έργων να προηγηθεί η γνωμοδότηση/ έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης τόσο σε θέματα κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και ασφαλείας 
από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Έργων  

 κατά την κατασκευή του έργου να προβλεφθεί η τοποθέτηση σε κύριες αρτηρίες (πχ 
Γαλατσίου, Βεΐκου, Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Παπάγου, Υμηττού, Εθνικής 
Αντιστάσεως κλπ) ηλεκτρονικών πινακίδων άμεσης ενημέρωσης στις οποίες θα 
εμφανίζονται οι επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και οι εκτιμούμενες 
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καθυστερήσεις, ενώ θα προτείνονται και εναλλακτικές διαδρομές 

 μέσα από σχετικές μελέτες να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις αυξημένης εκπομπής 
θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά την λειτουργία του 
κατάλληλα ηχοπετάσματα. Σε σημεία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως στο 
αμαξοστάσιο Σεπολίων σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητές 
μειώσεις, πέραν της τοποθέτησης επαρκών ηχοπετασμάτων για την αποφυγή 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους, να διερευνηθεί η λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων όπως μείωση ταχυτήτων, συχνός έλεγχος των τροχιογραμμών, ακόμα και η 
πλήρης κάλυψη με στέγαστρα των τμημάτων εκείνων που συνδέονται με πηγές 
αυξημένων εκπομπών (όπως θέσεων συστηματικής πέδησης, μεταβολές 
ευθυγράμμισης, κενών σιδηροτροχιών) 

 τα φυτά (δένδρα και θάμνοι) που θα απομακρυνθούν κατά την κατασκευή του έργου 
να αναπληρωθούν με αντίστοιχα είδη και αριθμό. Τα στάδια και οι σχετικές ενέργειες 
που θα ακολουθηθούν θα περιγράφονται σε κατάλληλη φυτοτεχνική μελέτη η οποία 
θα πρέπει να εγκριθεί από την αδειοδοτούσα αρχή και την αρμόδια δασική υπηρεσία 
σύμφωνα πάντα και με το άρθρο 59 του Ν998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
36 του Ν4280/14. Σε κάθε περίπτωση, επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, 
υποχρεούνται (Ν4280/14) σε δάσωση-αναδάσωση αλλά και καταβολή ανταλλάγματος 
χρήσης το οποίο καθορίζεται από την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης 

 να μην επηρεαστούν μελλοντικά υδραυλικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις 
περιοχές των έργων (επικοινωνία με Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων) 

 να διερευνηθεί με σύνταξη σχετική μελέτης η χρήση του εξορυσσόμενου υλικού είτε 
για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων στην περιοχή της Αττικής είτε εάν 
δύναται τμήμα αυτού, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με κατάλληλη ανάμιξη με άλλα 
υλικά να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό υλικό σε άλλες εφαρμογές  

 για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Πολυτεχνειούπολης 
και της Πανεπιστημιούπολης προτείνεται η διερεύνηση της λειτουργίας τοπικών 
λεωφορειακών γραμμών στους σταθμούς Γουδή και Γαρδένιας Ζωγράφου  

 σε συνεργασία με την αρμόδια αρχαιολογική εφορεία να συνταχθεί σχέδιο εργασιών 
συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης της σχεδόν εν επαφή με το αμαξοστάσιο 
Σεπολίων, μεταβυζαντινής εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου επί της οδού Νικ. 
Χατζηαποστόλου. Να διερευνηθεί η πρόσδοση μεγαλύτερης “χάρης” στην είσοδο του 
ναού 

 για όλους του χώρους του έργου (κατά την κατασκευή και τη λειτουργία) να υπάρχει 
εγκεκριμένο σχέδιο πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, το 
οποίο να θεωρείται τακτικά 

 φάκελος μετά πλήρους αποτυπώσεως όλων των έργων και κατασκευών να βρίσκεται 
ενημερωμένος στα γραφεία του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας και της 
αδειοδοτούσας αρχής, διαθέσιμος σε κάθε αρμόδια αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή 

 
 τις κάτωθι επιπρόσθετες παρατηρήσεις : 

 
11))  ΝΝαα  εεξξεετταασσττεείί  θθεεττιικκάά  ττοο  ααίίττηημμαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς  66ηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ττοουυ  
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν,,  όόππωωςς  εεκκφφρράάζζεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ααννάάλλοογγηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ττοουυςς  
ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ππρρόόσσθθεεττοουυ  σσττααθθμμοούύ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  σσττηηνν  οοδδόό  
ΠΠάάρρννηηθθοοςς,,  σσττηηνν  ΚΚυυψψέέλληη..  
22))  ΝΝαα  εεξξεετταασσττεείί  θθεεττιικκάά  ττοο  ααίίττηημμαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚααιισσααρριιααννήήςς,,  όόππωωςς  
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εεκκφφρράάζζεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ααννάάλλοογγηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ττοουυςς  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  
ττηηνν  ααλλλλααγγήή  θθέέσσηηςς  ττοουυ  σσττααθθμμοούύ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ««ΝΝΗΗΑΑΡΡ  ΗΗΣΣΤΤ»»..  

 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, 
Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος. 
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