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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 70601

  Βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ − 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. α. Τις διατάξεις του νόµου 1327/1983 «Κύρωση και συ−

µπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου «Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπαν−
σης περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 21). 

β. Τις διατάξεις του άρθρ. 19 παρ. 2 του νόµου 1735/1987 
«Προσλήψεις δηµόσιου τοµέα (Μόρια)− Κοινωνικός έλεγχος−
Πολιτικά ∆ικαιώµατα».

2. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. Γ΄ εδ 15 του νόµου 
2647/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και 
την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).

3. Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του νόµου 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του νόµου 2696/1999 «Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2960/2001 
(ΦΕΚ 265Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 
Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχηµάτων− Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
(Α΄ 209), όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθµ. 11824/1993 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύ−
πανσης στην Αθήνα» (Β΄ 369), όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθµ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 «Μέτρα για τη βελτί−
ωση της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού 

αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 21ης Μαΐου 2008» (Β΄ 488).

11. Την υπ’ αριθµ. 2876/2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Αλ−
λαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄2234).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (Α΄ 98).

13. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄153).

14. Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 99860/29.10.13 Έγ−
γραφο της ∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής 
Περιβάλλοντος, µε το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ το 
Πόρισµα της Επιτροπής Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης που συ−
γκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας 
(Α∆Α ΒΕ2ΩΘ−Ψ6Γ).

15. Την ανάγκη αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των εκτά−
κτων καταστάσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρού−
µενα σωµατίδια.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
α) Ο καθορισµός επιπέδων συγκεντρώσεων αιωρούµενων 

σωµατιδίων (ΑΣ
10
) για την ενηµέρωση του πληθυσµού, µέσω 

συστάσεων προφύλαξης, ή/και τη λήψη βραχυπρόθεσµων 
µέτρων µείωσης εκποµπών.

β) Ο καθορισµός των µέτρων ενηµέρωσης και προστασίας 
του πληθυσµού ανάλογα µε τα επίπεδα συγκεντρώσεων 
αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
).

γ) Ο καθορισµός των µέτρων µείωσης των εκποµπών αι−
ωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
) από εστίες καύσης, τη βιοµη−

χανία – βιοτεχνία και την κυκλοφορία οχηµάτων. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων των εποµένων άρθρων 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

1. Αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ
10
): τα σωµατίδια που διέρχο−

νται δια στοµίου κατά µέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη 
µέθοδο αναφοράς για τη δειγµατοληψία και µέτρηση ΑΣ

10
 

(ΕΝ12341), µε αποτελεσµατικότητα πενήντα τοις εκατό (50%) 
ως προς τη συγκράτηση των σωµατιδίων αεροδυναµικής 
διαµέτρου δέκα µικροµέτρων (10µm).

2. Επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ
10
): 

οι µέσες εικοσιτετράωρες τιµές των συγκεντρώσεων αιω−
ρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
), εκφρασµένες σε µικρογραµµά−
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ρια ανά κυβικό µέτρο περιβάλλοντα αέρα (µg/m3), µε βάση 
τις οποίες κηρύσσονται τα διάφορα στάδια ενηµέρωσης και 
προστασίας του πληθυσµού και τα βραχυπρόθεσµα µέτρα 
µείωσης των εκποµπών από εστίες καύσης, τη βιοµηχανία – 
βιοτεχνία και την κυκλοφορία οχηµάτων. 

3. Σταθµός µέτρησης: κάθε θέση µέτρησης συγκέντρωσης 
αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
) στον περιβάλλοντα αέρα, η 

οποία ικανοποιεί τα κριτήρια χωροθέτησης του Παραρτήµα−
τος ΙΙΙ, της υπ’ αριθµ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 488/2011). 

4. Μετεωρολογική πρόγνωση: η πρόγνωση επικράτησης 
µετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν ή όχι τη συσσώ−
ρευση ρύπανσης αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
), η οποία 

γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). 
5. Καύσιµο στερεής βιοµάζας: το στερεό καύσιµο το οποίο 

παράγεται από τις κατηγορίες βιοµάζας που καλύπτονται 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1. 

Άρθρο 3
Επίπεδα συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
) 

για την ενηµέρωση και προστασία του πληθυσµού µέσω 
συστάσεων και µέτρων προφύλαξης

1. Συστάσεις σε άτοµα αυξηµένου κινδύνου ανάλογα µε 
τη µέση εικοσιτετράωρη τιµή συγκέντρωσης αιωρούµενων 
σωµατιδίων (ΑΣ

10
):

α) Από 51 έως 75µg/m3: 
αα) ενήλικες µε αναπνευστικό πρόβληµα ή ενήλικες καρδι−

οπαθείς και παιδιά µε αναπνευστικά προβλήµατα θα πρέπει 
να περιορίσουν κάθε έντονη σωµατική άσκηση, ιδιαίτερα αν 
αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. 

β) Από 76 έως 100µg/m3: 
αα) άτοµα µε αναπνευστικό πρόβληµα ή καρδιοπαθείς 

καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη 
σωµατική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε 
εξωτερικούς χώρους. Άτοµα µε άσθµα µπορεί να χρεια−
στούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρµάκου. 
Άτοµα άνω των 65 ετών επίσης, θα πρέπει να περιορίσουν 
τη σωµατική τους δραστηριότητα.

γ) Από 101 έως 150µg/m3: 
αα) άτοµα µε αναπνευστικό πρόβληµα ή καρδιοπαθείς 

καθώς και τα παιδιά και τα άτοµα άνω των 65 ετών θα 
πρέπει να περιορίσουν τη σωµατική άσκηση−δραστηριότη−
τα και το χρόνο παραµονής τους σε εξωτερικούς χώρους. 
Άτοµα µε άσθµα µπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές 
ανακουφιστικού φαρµάκου.

δ) Μεγαλύτερη από 150 µg/m3: 
αα) άτοµα µε αναπνευστικό πρόβληµα ή καρδιοπαθείς 

καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτοµα άνω των 65 ετών θα 
πρέπει να αποφύγουν κάθε σωµατική άσκηση−δραστηριότη−
τα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή 
παραµονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές 
µε αυξηµένη κυκλοφορία. Άτοµα µε άσθµα µπορεί να χρει−
αστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρµάκου. 
Επί επιµονής συµπτωµάτων συνιστάται επικοινωνία µε τον 
θεράποντα ιατρό.

2. Συστάσεις στο γενικό πληθυσµό ανάλογα µε τη µέση 
εικοσιτετράωρη τιµή συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµα−
τιδίων (ΑΣ

10
): 

α) Από 76 έως 100µg/m3: 
αα) κάθε άτοµο που αισθάνεται ενόχληση στα µάτια ή 

εµφανίζει βήχα, ρινική συµφόρηση ή ενόχληση στο λαιµό 
θα πρέπει να περιορίσει τη σωµατική του άσκηση−δραστη−
ριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. 

β) Από 101 έως 150µg/m3: 
αα) κάθε άτοµο θα πρέπει να περιορίσει τη σωµατική 

άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα µάτια ή εµ−
φανίζει βήχα, ρινική συµφόρηση ή ενόχληση στο λαιµό. 

γ) Μεγαλύτερη από 150 µg/m3: 
αα) σε κάθε άτοµο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωµατική 

άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο 

παραµονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές 
µε αυξηµένη κυκλοφορία.

3. Μέτρα για την προστασία του πληθυσµού όταν η µέση 
εικοσιτετράωρη τιµή συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατι−
δίων (ΑΣ10) είναι µεγαλύτερη από 150µg/m3: 

αα) διακοπή λειτουργίας των δηµόσιων ή ιδιωτικών βρεφι−
κών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων και 
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

Άρθρο 4
Επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
) 

για τη λήψη βραχυπρόθεσµων µέτρων µείωσης των εκπο−
µπών από εστίες καύσης 

1. Ανάλογα µε τη χωρική έκταση, την ένταση και το είδος 
του επεισοδίου είναι δυνατό να λαµβάνονται τα παρακάτω 
µέτρα µεµονωµένα ή σωρευτικά. Κατά περίπτωση και λαµ−
βάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας, 
είναι δυνατόν να λαµβάνονται και επιπρόσθετα µέτρα.

2. Μέτρα µείωσης των εκποµπών από εστίες καύσης ανά−
λογα µε τη µέση εικοσιτετράωρη τιµή συγκέντρωσης αιω−
ρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
):

α) από 101 έως 150µg/m3: 
αα) σύσταση για αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερµαστρών 

στερεών καυσίµων και θερµαστρών βιοµάζας και για χρήση 
εναλλακτικών καυσίµων και πηγών θέρµανσης έναντι της 
χρήσης στερεών καυσίµων και καυσίµων στερεής βιοµάζας,

ββ) σύσταση για ρύθµιση του θερµοστάτη στους 18οC σε 
περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήµατος θέρµανσης 
για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερµικής άνεσης χωρίς 
υπερκατανάλωση ενέργειας, 

γγ) απαγόρευση λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων,
δδ) απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς 

χώρους.
β) µεγαλύτερη από 150 µg/m3: 
αα) σύσταση για διακοπή χρήσης τζακιών, θερµαστρών 

στερεών καυσίµων και θερµαστρών βιοµάζας και για χρήση 
εναλλακτικών καυσίµων και πηγών θέρµανσης έναντι της 
χρήσης στερεών καυσίµων και καυσίµων στερεής βιοµάζας, 

ββ) σύσταση για ρύθµιση του θερµοστάτη στους 18οC σε 
περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήµατος θέρµανσης 
για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερµικής άνεσης χωρίς 
υπερκατανάλωση ενέργειας, 

γγ) απαγόρευση λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων, 
δδ) απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς 

χώρους,
εε) διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κε−

ντρικής θέρµανσης σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, µε 
εξαίρεση των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν αέρια 
καύσιµα. Εξαιρούνται τα κτίρια περίθαλψης και κοινωνικής 
πρόνοιας και συγκεκριµένα τα νοσοκοµεία, οι κλινικές, τα 
αγροτικά – περιφερειακά ιατρεία, οι υγειονοµικοί σταθµοί, 
τα κέντρα υγείας, τα ψυχιατρεία, τα ιδρύµατα ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, τα ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, οι οίκοι 
ευγηρίας − γηροκοµεία, τα βρεφοκοµεία, τα οικοτροφεία – 
ορφανοτροφεία, οι ξενώνες, τα άσυλα καθώς και οι βρεφικοί, 
βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία και σχολεία 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Άρθρο 5
Επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων  (ΑΣ

10
) 

για τη λήψη βραχυπρόθεσµων µέτρων µείωσης των εκπο−
µπών από βιοµηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες 

1. Κατά περίπτωση και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερό−
τητες της κάθε Περιφέρειας, είναι δυνατόν να λαµβάνονται 
και πρόσθετα µέτρα επιπλέον των παρακάτω.

2. Μέτρα µείωσης των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εκ−
ποµπών ανάλογα µε τη µέση εικοσιτετράωρη τιµή συγκέ−
ντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
): 

α) από 101 έως 150µg/m3: 
αα) περιορισµός σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της 

δραστηριότητας. Ο περιορισµός αποδεικνύεται µε στοιχεία 
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µείωσης παραγωγής ή και κατανάλωσης καυσίµου, σε σχέση 
µε το µέσο όρο λειτουργίας των προηγούµενων επτά (7) 
ηµερών. 

β) µεγαλύτερη από 150µg/m3: 
αα) περιορισµός σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της 

δραστηριότητας. Ο περιορισµός αποδεικνύεται µε στοιχεία 
µείωσης παραγωγής ή και κατανάλωσης καυσίµου, σε σχέση 
µε το µέσο όρο λειτουργίας των προηγούµενων επτά (7) 
ηµερών. 

2. Από την εφαρµογή του παραπάνω µέτρου εξαιρούνται οι 
µονάδες συνεχούς πυράς και οι µονάδες που χρησιµοποιούν 
αέρια καύσιµα.

Άρθρο 6
Επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
) 

για τη λήψη βραχυπρόθεσµων µέτρων µείωσης των εκπο−
µπών από κυκλοφορία οχηµάτων

1. Ανάλογα µε τη χωρική έκταση, την ένταση και το είδος 
του επεισοδίου είναι δυνατό να λαµβάνονται τα παρακάτω 
µέτρα µεµονωµένα ή σωρευτικά. Κατά περίπτωση και λαµ−
βάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας, 
είναι δυνατόν να λαµβάνονται και επιπρόσθετα µέτρα.

2. Μέτρα µείωσης των κυκλοφοριακών εκποµπών ανάλογα 
µε τη µέση εικοσιτετράωρη τιµή συγκέντρωσης αιωρούµε−
νων σωµατιδίων (ΑΣ

10
):

α) από 101 έως 150µg/m3: 
αα) σύσταση για την εφαρµογή κανόνων οικολογικής οδή−

γησης και συµπεριφοράς (όπως: οδήγηση µε χαµηλότερη 
ταχύτητα, µείωση των συνεχόµενων εναλλαγών γκαζιού – 
φρένου, αλλαγή στο σωστό χρόνο των ταχυτήτων κ.α.) κατά 
µήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών,

ββ) σύσταση για την αποφυγή της κυκλοφορίας σε αστικές 
περιοχές µέσω κατά µήκος των οδικών αξόνων αστικών 
περιοχών, 

γγ) απαγόρευση κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) 
επιβατικών µη καταλυτικών βενζινοκίνητων οχηµάτων στις 
περιοχές που καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της 
εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων, 

δδ) απαγόρευση κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) 
επιβατικών πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στις περιοχές που 
θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής 
των βραχυπρόθεσµων µέτρων. Εξαιρούνται του µέτρου τα 
ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα, 
εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προ−
διαγραφές του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2007 (Euro 5 ή 6) όπως 
ισχύει, ή της οδηγίας 2005/55 στάδιο G ή K (Euro 5), όπως 
ισχύει, ή του Κανονισµού (ΕΚ) 595/2009 (Euro 6), όπως ισχύει, 
ή µεταγενέστερων κανονισµών ή οδηγιών. 

εε) Επιτρέπεται µόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία µε βάση 
το τελευταίο ψηφίο αριθµού κυκλοφορίας των ελαφρών 
πετρελαιοκίνητων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) µε µεικτό 
βάρος µικρότερο των τεσσάρων τόνων (4 tn) στις περιοχές 
που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµο−
γής των βραχυπρόθεσµων µέτρων. Εξαιρούνται του µέτρου 
τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης 
(ΙΧ), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2007 (Euro 5 ή 6) 
όπως ισχύει, ή της οδηγίας 2005/55 στάδιο G ή K (Euro 5), 
όπως ισχύει, ή του Κανονισµού (ΕΚ) 595/2009 (Euro 6), όπως 
ισχύει, ή µεταγενέστερων κανονισµών ή οδηγιών. 

στστ) Επιτρέπεται µόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία µε 
βάση το τελευταίο ψηφίο αριθµού κυκλοφορίας των ελα−
φρών πετρελαιοκίνητων φορτηγών δηµόσιας χρήσης (∆Χ) 
µε µεικτό βάρος µικρότερο των τεσσάρων τόνων (4 tn) στις 
περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης 
της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων. Εξαιρούνται 
του µέτρου τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήµατα δηµοσίας 
χρήσης (∆Χ), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατα−
σκευής τις προδιαγραφές του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2007 
(Euro 5 ή 6) όπως ισχύει, ή της οδηγίας 2005/55 στάδιο G ή 

K (Euro 5), όπως ισχύει, ή του Κανονισµού (ΕΚ) 595/2009 (Euro 
6), όπως ισχύει, ή µεταγενέστερων κανονισµών ή οδηγιών. 

ζζ) Επιτρέπεται µόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία µε βάση 
το τελευταίο ψηφίο αριθµού κυκλοφορίας των βαρέων πε−
τρελαιοκίνητων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) µε µεικτό 
βάρος άνω των τεσσάρων τόνων (4 tn) στις περιοχές που 
θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής 
των βραχυπρόθεσµων µέτρων. 

ηη) Επιτρέπεται µόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία µε 
βάση το τελευταίο ψηφίο αριθµού κυκλοφορίας των βαρέων 
πετρελαιοκίνητων φορτηγών δηµόσιας χρήσης (∆Χ) µε µει−
κτό βάρος άνω των τεσσάρων τόνων (4 tn) στις περιοχές που 
θα καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής 
των βραχυπρόθεσµων µέτρων. 

θθ) Ενηµέρωση οδηγών µέσω ηλεκτρονικών πινακίδων 
µεταβλητών µηνυµάτων κατά µήκος των οδικών αξόνων 
αστικών περιοχών, για την απαγόρευση ή την εκ περιτρο−
πής κυκλοφορία των οχηµάτων στις περιοχές που θα κα−
θορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής των 
βραχυπρόθεσµων µέτρων των προηγούµενων περιπτώσεων.

β) µεγαλύτερη από 150 µg/m3: 
αα) σύσταση για την εφαρµογή κανόνων οικολογικής οδή−

γησης και συµπεριφοράς (όπως: οδήγηση µε χαµηλότερη 
ταχύτητα, µείωση των συνεχόµενων εναλλαγών γκαζιού 
– φρένου, αλλαγή στο σωστό χρόνο των ταχυτήτων κ.α.) 
µέσω ενηµέρωσης των οδηγών από ηλεκτρονικές πινακίδες 
µεταβλητών µηνυµάτων κατά µήκος των οδικών αξόνων 
αστικών περιοχών,

ββ) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των ιδιωτικής χρήσης 
(ΙΧ) επιβατικών µη καταλυτικών βενζινοκίνητων οχηµάτων και 
των ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) επιβατικών πετρελαιοκίνητων οχη−
µάτων στις περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση 
κήρυξης της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων, 

γγ) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των πετρελαιοκίνη−
των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)) στις περιοχές που θα 
καθορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής των 
βραχυπρόθεσµων µέτρων, 

δδ) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των σχολικών λεωφο−
ρείων στις περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση 
κήρυξης της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων, 

εε) απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών δηµό−
σιας χρήσης (∆Χ) στις περιοχές που θα καθορίζονται στην 
ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων 
µέτρων,

στστ) επιτρέπεται µόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία µε 
βάση το τελευταίο ψηφίο αριθµού κυκλοφορίας, των επιβα−
τικών δηµόσιας χρήσης (∆Χ) πετρελαιοκίνητων οχηµάτων 
(TAXI) στις περιοχές που θα καθορίζονται στην ανακοίνωση 
κήρυξης της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων, 

ζζ) ενηµέρωση οδηγών µέσω ηλεκτρονικών πινακίδων 
µεταβλητών µηνυµάτων κατά µήκος των οδικών αξόνων 
αστικών περιοχών, για την απαγόρευση ή την εκ περιτρο−
πής κυκλοφορία των οχηµάτων στις περιοχές που θα κα−
θορίζονται στην ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής των 
βραχυπρόθεσµων µέτρων των προηγούµενων περιπτώσεων.

2. Από την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων εξαιρούνται 
τα οχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της ∆ΜΕΟ/
οικ.3253/ΣΤ/0718/Φ911/2013 υπουργικής απόφασης «Μέτρα πε−
ριορισµού κυκλοφορίας οχηµάτων στο κέντρο της Αθήνας» 
(Β΄ 2048), εκτός της περίπτωσης κε. 

3. Από τα κυκλοφοριακά µέτρα εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
µετάβασης από και προς λιµάνια, αεροδρόµια και εµπο−
ρευµατικούς σταθµούς, φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας και 
ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ και ∆Χ) που µεταφέρουν ζώντα ζώα, πα−
στεριωµένο γάλα, νωπά ψάρια, νωπά οπωροκηπευτικά προ−
ϊόντα, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του 
φορτίου των παραπάνω προϊόντων που µεταφέρονται είναι 
τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του ωφέλιµου φορτίου. 
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4. Ανεξαρτήτως των µέτρων που περιγράφονται στο πα−
ρόν άρθρο και της κατά περίπτωση λήψης τους ή όχι, ισχύ−
ουν σε περίπτωση λήψης βραχυπρόθεσµων µέτρων όλες οι 
γενικές ή ειδικές απαγορευτικές διατάξεις που προβλέπο−
νται στην κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 7
Κήρυξη εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων

1. Η εφαρµογή των µέτρων που καθορίζονται στην πα−
ρούσα απόφαση κηρύσσεται µετά από εισήγηση των κατά 
περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών µε ανακοίνωση: 

α) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής, 

β) του καθ’ ύλην αρµόδιου Περιφερειάρχη για το χωρικό 
πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας.

2. Η ανακοίνωση κήρυξης εφαρµογής των µέτρων εκδί−
δεται όταν:

α) οι µετρούµενες τιµές υπερβούν ή προσεγγίζουν τις 
οριακές τιµές κάθε επιπέδου µε τάση διατήρησης ή πε−
ραιτέρω αύξησης των τιµών των αιωρούµενων σωµατιδίων 
(ΑΣ

10
) ή όταν υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν 

µεγάλη συγκέντρωση αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ
10
) για 

την επόµενη ηµέρα, 
β) οι µετρούµενες τιµές είναι αρκετά χαµηλότερες των 

οριακών τιµών κάθε επιπέδου, αλλά υπάρχει πρόβλεψη δυ−
σµενούς εξέλιξης των µετεωρολογικών συνθηκών ή όταν 
συντρέχουν σχετικοί επιβαρυντικοί παράγοντες. 

3. Όταν προβλέπεται σύντοµη και σηµαντική αλλαγή των 
µετεωρολογικών συνθηκών, τέτοια που να ευνοεί τη µείωση 
των συγκεντρώσεων, η εφαρµογή των διαφόρων µέτρων 
µπορεί να µην κηρυχθεί, ώστε να µην υπάρξει άσκοπη διατά−
ραξη στο ρυθµό λειτουργίας των αστικών περιοχών, ακόµα 
και αν πρόσκαιρα σηµειωθεί µικρή υπέρβαση των οριακών 
τιµών συγκέντρωσης του κάθε επιπέδου. 

4. Τα µέτρα που αναφέρονται στα διάφορα επίπεδα συ−
γκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ

10
) της παρούσας 

απόφασης είναι δυνατό να λαµβάνονται µεµονωµένα ή σε 
συνδυασµό ή σωρευτικά, ανάλογα µε την ένταση της ρύ−
πανσης, τη χωρική της κατανοµή και λαµβάνοντας υπόψη 
τις πηγές πρόκλησής της (ανθρωπογενείς ή φυσικές). 

5. Η ανακοίνωση κήρυξης της εφαρµογής των µέτρων εκ−
δίδεται µετά από εισήγηση των κατά περίπτωση αρµόδιων 
υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη την προβλεπόµενη εξέλιξη 
των µετεωρολογικών συνθηκών, τις µετρήσεις των σταθµών 
και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της εφαρµογής των 
βραχυπρόθεσµων µέτρων, και πρέπει να καθορίζει σαφώς:

α) τα βραχυπρόθεσµα µέτρα που λαµβάνονται, 
β) τα συγκεκριµένα χωρικά όρια εφαρµογής των µέτρων,
γ) τη διάρκεια ισχύος (έναρξη και λήξη) της εφαρµογής 

των µέτρων. 
6. Τα χωρικά όρια εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων 

µέτρων καθορίζονται σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες 
υπηρεσίες. Για την Περιφέρεια Αττικής τα χωρικά όρια κα−
θορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας. 

7. Η ανακοίνωση κήρυξης εφαρµογής των µέτρων απο−
στέλλεται και στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστα−
σίας, η οποία δύναται να αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο, 
εφόσον ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των 
Περιφερειών.

Άρθρο 8
Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων και επιβολή

κυρώσεων

1. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρµογής των 
βραχυπρόθεσµων µέτρων των άρθρων 4 και 5 που τίθενται 
µε την παρούσα απόφαση είναι:

α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (Α΄ 228), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 

β) οι αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος των Αποκεντρω−
µένων ∆ιοικήσεων και των Περιφερειών εντός του πεδίου 
της χωρικής αρµοδιότητάς τους, 

γ) τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, κατά 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Νόµου 
4014/2011 (Α΄ 209), εντός του πεδίου της χωρικής αρµοδι−
ότητάς τους. 

2. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρµογής των 
έκτακτων µέτρων του άρθρου 6 που τίθενται µε την πα−
ρούσα απόφαση είναι οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ−
νοµίας που ασκούν καθήκοντα τροχαίας και οι Λιµενικές 
και Τελωνειακές αρχές κατά περίπτωση.

3. Στους παραβάτες των µέτρων των άρθρων 4 και 5 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις δια−
τάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Νόµου 1650/1986 (Α΄ 
160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Στους παραβάτες των µέτρων του άρθρου 6 επιβάλλο−
νται οι κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά−
φου 6 του άρθρου 52 του Νόµου 2696/1999 «Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 9
Βραχυπρόθεσµα µέτρα για την Περιφέρεια Αττικής

1. Η εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για το χω−
ρικό πεδίο της Περιφέρειας της Αττικής κηρύσσεται µε 
ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής.

2. Τα βραχυπρόθεσµα µέτρα επιβάλλονται στον Κεντρικό, 
Βόρειο, Νότιο και ∆υτικό Τοµέα Αθήνας και στον Πειραιά, 
ενώ κατά περίπτωση δύνανται να επιβληθούν µέτρα και σε 
περιοχές της Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, όπως αυτοί 
ορίζονται από το άρθρο 3 του Νόµου 3852/2010 (Α΄ 87).

3. Από τα κυκλοφοριακά µέτρα εξαιρούνται οι παρακάτω 
οδικοί άξονες: η Νέα Εθνική οδός Αθηνών – Λαµίας, η Λε−
ωφόρος Αθηνών − Κορίνθου (από τη διασταύρωση µε την 
Νέα Εθνική οδό Αθηνών – Λαµίας), η Λεωφόρος Σχιστού, η 
Αττική Οδός, η Λεωφόρος Ποσειδώνος, η Λεωφόρος Βάρης 
Κορωπίου, καθώς και οι συνδετήριοι οδοί των παραπάνω 
αξόνων µε το Λιµάνι του Πειραιά και το ∆ιεθνή Αερολιµένα 
«Ελ. Βενιζέλος». 

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2013
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