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Έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της 
Πρωτεύουσας.  
(ΦΕΚ 16/Β/15-1-85) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ,  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΤΑΞΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου: "Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
ρύθµιση συναφών θεµάτων", όπως κυρώθηκε µε τον Ν. 1327/83 "κύρωση και συµπλήρωση 
της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Αντιµετώπιση έκτακτων 
Επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 21/Α/1983). 
Αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
Κλιµάκωση έκτακτων µέτρων 

 
Εάν κατά τον χρόνο ισχύος της απόφασης αυτής προβλεφθούν, µε βάση κύρια τα 

µετεωρολογικά δεδοµένα, ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
επιβάλλονται για ολιγοήµερο χρονικό διάστηµα, µέτρα που κλιµακώνονται κατά βαθµίδες ως 
εξής: 
 

Α' Βαθµίδα: 
1. Μέτρα περιορισµού της κυκλοφορίας: 
α. Επιβάλλονται οι περιορισµοί και οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση αρ. 26493/28.9.84 (ΦΕΚ 594/Β/1984) στην περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αθήνας 
που περικλείεται από τις Λεωφόρους και οδούς: 
 

Παραλιακής Λεωφόρου Αλίµου - Βουλιαγµένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιµετρική Υµηττού - 
Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου Παπανικολή (Κ. Παλαιολόγου) - 
Καποδιστρίου - Κύµης - Κασταµονής - Χαλανδρίου Αναγεννήσεως - Εθνικής οδού Αθηνών - 
Λαµίας - Λαµίας - Καβάλας Θηβών - Λεωφ. Αθηνών έως Κερατσίνι. 
 

β.Στους περιορισµούς της προηγούµενης περίπτωσης (α) υπάγονται και τα δηµόσιας 
χρήσης επιβατικά αυτ/τα (ταξί), εκτός εκείνων που κινούνται µε υγραέριο, αλλά µόνο στην 
περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηµατίζουν οι λεωφόροι και 
οδοί: Αλεξάνδρας – Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υµηττού 
- Χερσίφρονος - Α. Φραντζή - Καλλιρόης - Χαµοστέρνας - Πειραιώς - Ιεράς οδού - 
Κων/λεως 
- Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - ∆εληγιάννη - Ιουλιανού - Πατησίων - Λ. Αλεξάνδρας 
(µικρός δακτύλιος). 
 

γ. Από τους περιορισµούς της περίπτωσης α' εξαιρούνται και τα ιδιωτικά χρήσης 
επιβατικά και φορτηγά αυτ/τα που φθάνουν στα λιµάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του 
Λαυρίου µε πλοία, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν εφοδιαστεί από την οικεία λιµενική αρχή µε 
ειδικό σηµείωµα κυκλοφορίας διάρκειας ισχύος 1 1/2 ώρας στην περίπτωση αποβίβασης στον 
Πειραιά και (2 1/2) ωρών από την έκδοσή τους στις περιπτώσεις αποβίβασης στα Λιµάνια 
της Ραφήνας και του Λαυρίου. 
 



δ. Στις περιπτώσεις εκείνες της παρ. 2 της προαναφερόµενης κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Αρ. 26493/ 28.8.84) όπου απαιτείται, ως προϋπόθεση για την εξαίρεση από τους 
περιορισµούς, η ύπαρξη κατοικίας ή επαγγελµατικής έδρας στα όρια του δακτυλίου της παρ. 
1 της Απόφασης αυτής (µικρός δακτύλιος), στις ίδιες αυτές περιπτώσεις για την εφαρµογή 
της παρούσας Απόφασης, η παραπάνω προϋπόθεση νοείται σε σχέση µε εδαφικά όρια που 
καθορίζονται στην προηγούµενη περίπτωση (α). 
 

2. Μέτρα περιορισµού εστιών καύσης κτιρίων. 
Επί πλέον των µέτρων της προηγούµενης κατηγορίας Α1 (µέτρα περιορισµού 

κυκλοφορίας), στο λεκανοπέδιο της Πρωτεύουσας που ορίζεται από: Σχιστό - ∆αφνί - 
Κορυφογραµµή Αιγάλεω - Φυλής - Ανω Λιόσια - Αχαρναί (Μενιδί) - Σιδηροδροµική γραµµή 
- Εθνική οδός Αθηνών Λαµίας (στο ύψος Κρυονερίου) - Μπογιάτι - ∆ιόνυσος Θ. - 
Κορυφογραµµή Πεντέλης - Σταυρός Κορυφογραµµή Υµηττού - Βάρη - Σχιστό, 
επιβάλλονται: 
 

∆ιακοπή της λειτουργίας της Κεντρικής Θέρµανσης των δηµοσίων χωρών (δηµοσίων 
υπηρεσιών, οργανισµών, τραπεζών, σχολών - σχολείων, καταστηµάτων) πλην νοσοκοµείων, 
βρεφονηπιακών σταθµών και γηροκοµείων. 
 

∆ιακοπή της λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων στα νοσηλευτικά ιδρύµατα. 
 

Απαγόρευση των καύσεων σε ανοικτούς χώρους ή της αποτέφρωσης κάθε είδους 
απορριµµάτων και του εκκαπνισµού των πλοίων. 
 

Σε όσες από τις προηγούµενες περιπτώσεις, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, η λειτουργία 
εστιών καύσης, η µέγιστη Επιτρεπόµενη τιµή αιθάλης ορίζεται σε 2 βαθµούς της κλίµακας 
Bacharach και ο καπνοµετρικός έλεγχος διενεργείται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 525-1. 
 

3. Μέτρα περιορισµού της Βιοµηχανίας. 
Μειώνεται κατά 30% η κατανάλωση καυσίµου στις βιοµηχανίες που κατονοµάζονται στον 

Πίνακα 1 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 
Επίσης µειώνεται κατά 30% η παραγωγή των βιοµηχανιών εκείνων που η παραγωγική 

τους διαδικασία συµβάλλει σε ρύπους που έχουν σηµειώσει ανεπιθύµητη αύξηση. Τα µέτρα 
αυτά επιβάλλονται ύστερα από ενηµέρωση της βιοµηχανίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν. 
 

Β' Βαθµίδα: 
 

Εάν παρά τη λήψη των µέτρων, υπάρξει σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, επιβάλλονται τα εξής πρόσθετα µέτρα: 
 

1. Μέτρα περιορισµού της κυκλοφορίας. 
Επέκταση των περιορισµών κυκλοφορίας της Α βαθµίδας όλο το 24ωρο. 
 
2. Μέτρα περιορισµού των εστιών καύσης κτιρίων. 
Πλήρης απαγόρευση της λειτουργίας των εστιών καύσης κτιρίων, εκτός νοσοκοµείων, 

βρεφονηπιακών σταθµών και γηροκοµείων. 
 

Ως προς τον τρόπο διενέργειας καπνοµετρικού ελέγχου και τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή 
αιθάλης, στις κατ' εξαίρεση λειτουργούσες εστίες καύσης, ισχύουν όσα ορίζονται σχετικά µε 
τα θέµατα αυτά στην αντίστοιχη κατηγορία της Α Βαθµίδας µέτρων. 
 

3. Μέτρα περιορισµού της βιοµηχανίας. 
 



α) Απαγόρευση της λειτουργίας ρυπογόνων βιοµηχανιών που κατονοµάζονται στους 2,3 
και 4 που συνοδεύουν την παρούσα καθώς και άλλων που θα κριθεί απαραίτητο να 
διακόψουν ανάλογα µε τη ρύπανση που προκαλούν. 
 

β) Πρόσθετη µείωση κατά 10% της κατανάλωσης καυσίµων και της παραγωγής σε εκείνες 
τις βιοµηχανίες που αναφέρονται στα µέτρα περιορισµών της βιοµηχανίας της Α' Βαθµίδας. 
 

Άρθρο 2 
Ενεργοποίηση των βαθµίδων 

 
Η ενεργοποίηση της αντίστοιχης βαθµίδας έκτακτων µέτρων γίνεται µε ανακοίνωση του 
Υπουργού ΧΟΠ. 
 

Άρθρο 3 
 
Στους παραβάτες των άρθρων που καθορίζονται µε την απόφαση αυτή επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1327/(ΦΕΚ 21Α/7.2.82) για την 
κύρωση και συµπλήρωση της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αντιµετώπιση έκτακτων 
επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων". 

 
Άρθρο 4 

∆ιάρκεια ισχύος 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.1985. 
 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1985 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑ∆ΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν 4 πίνακες βιοµηχανιών και βιοτεχνιών  οι οποίοι εδώ 
παραλείπονται, και µπορείτε να τους βρείτε στη Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ. 


