
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1180/81 
 

Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, 
βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ 
τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. 
(ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

 Έχοντες υπ’ όψει:  
 
 1. Τας διατάξεις: α) του άρθρου 7 του Νόµου ∆ΚΣΤ/1913 «περί των όρων ιδρύσεως 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων», β) του άρθρου 3, παράγραφος 2, του Ν. 3214/195 «περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. ∆ΚΣΤ του έτους 1912 «περί των όρων ιδρύσεως 
βιοµηχανικών εργοστασίων» ως και άλλων τινών διατάξεων αρµοδιότητος του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας». γ) Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4479/1965 «περί αδειών λειτουργίας και τεχνικού 
ελέγχου βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κλπ.» δ) Του άρθρου 5, παράγραφος 1, του Α.Ν. 207/1967 
«περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων», ε) Του άρθρου 29 
του Ν. 1116/1981 «Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της περιφερειακής και οικονοµικής 
αναπτύξεως της Χώρας και τη ρύθµιση συναφών θεµάτων. 
 2. Τας υπ’ αριθ. 24/81 και 28/81 Γνωµοδοτήσεις του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας 
και Ενεργείας Συµβουλίου Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας. 
 3.  Τας υπ’ αριθ. 1381/81 και 1394/81 Γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, αποφασίζοµεν: 
  

Άρθρον 1. 
 

Ορισµοί. 
 

 1. ∆ια την εφαρµογήν  του παρόντος ∆ιατάγµατος, νοούνται:  
 α) Ως «Περιβάλλον», ο περιβάλλων τον άνθρωπον χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος 
χώρος, µετά των εν αυτώ χλωρίδος και πανίδος, των φυσικών πόρων και στοιχείων πολιτισµού 
ως ταύτα διαµορφώθηκαν εκ της δραστηριότητος του ανθρώπου. 
 β) Ως «Ρύπανσις» η άµεσος ή έµµεσος εκποµπή εις το εν γένει περιβάλλον ουσιών, 
θορύβου ή ετέρων µορφών ενεργείας εις ποσότητα, συγκέντρωσιν ή διάρκειαν, δυναµένας να 
προκαλέσουν βλάβην εις την υγείαν του ανθρώπου υλικάς ζηµίας ή να επιδράσουν δυσµενώς 
επί των ζώντων οργανισµών ή των οικοσυστηµάτων και εν γένει να καταστήσουν το 
περιβάλλον ακατάλληλο δια τας κατά προορισµόν ωφελείς χρήσεις. 
 γ) Ως «Μόλυνσις», η ύπαρξις εις το περιβάλλον παθογόνων µικροοργανισµών ή στοιχείων 
ενδεικνυόντων εµµέσως δυνητικόν κίνδυνον υπάρξεως εν αυτώ τοιούτων µικροοργανισµών. 
 δ) Ως «Απόβλητα», παν στερεόν, υγρόν ή αέριον ή µορφή ενεργείας, αποβαλλόµενα εις το 
περιβάλλον εκ τινος εγκαταστάσεως, µετά ή άνευ επεξεργασίας. 
 ε) Ως «Επιτρεπόµενον Όριον Εκποµπής» (Equisition Standard), το καθοριζόµενον κατά 
τας διατάξεις του παρόντος ανώτατον επιτρεπόµενον ποσόν εκποµπής ρυπαινούσης ουσίας, 
θορύβου ή ετέρας µορφής ενεργείας υπό εγκαταστάσεώς τινος εις το περιβάλλον. 
 στ)  Ως «Κατευθυντήριαι τιµαί», τιµαί εκείναι εκ των οποίω θα καθορίζωνται εκάστοτε τα 
επιτρεπόµενα όρια εκποµπής ρυπαινουσών ουσιών δι’ έκαστον υδάτινον αποδέκτην, αναλόγως 
της χρήσεως και της αφοµοιωτικής ικανότητος αυτού, συµφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας 
υγειονοµικάς διατάξεις. 
 η) Ως «Εγκαταστάσεις», τα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά εργαστήρια, τα εργοστάσια, ως 
και αι, ανεξαρτήτως βιοµηχανικής δραστηριότητος, πάσης φύσεως µηχανολογικαί 



εγκαταστάσεις, αι µόνιµοι εστίαι καύσεως και αι αποθήκαι, αι οποίαι τελούν υπό 
εκµετάλλευσιν ή κατοχήν φυσικών προσώπων ή του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆. ή 
Ν.Π.Ι.∆., εκ της εκ της λειτουργίας ή χρήσεως των οποίων δύναται να προκύψη ρύπανσις του 
εν γένει περιβάλλοντος. 
 

Ως «Νέαι Εγκαταστάσεις». 
 
 1. Εκείναι δια τας οποίας, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται αίτησις 
χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως, όπου απαιτείται αύτη, ή αίτησις χορηγήσεως αδείας 
λειτουργίας. 
 2. Εκείναι δια τας οποίας, έχει µεν χορηγηθεί η άδεια εγκαταστάσεως, πλην όµως δεν έχει 
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας εντός δύο (2) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και  
 3. Εκείναι αι οποίαι ευρίσκονται εν λειτουργία κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος και 
δια τας οποίας υποβάλλεται αίτησις χορηγήσεως αδείας επεκτάσεως ή εκσυγχρονισµού ή 
µεταφοράς των, δια το τµήµα όµως εκείνο των εγκαταστάσεων εις το οποίον αναφέρεται η εν 
λόγω αίτησις. 
 
 θ) Ως «Παλαιαί Εγκαταστάσεις», αι µη αποτελούσαι νέας εγκαταστάσεις κατά την 
έννοιαν της προηγουµένης παραγράφου. 

 
Άρθρον 2. 

 
Επιτρεπόµενα Όρια Εκποµπής. 

 
 1. Το επιτρεπόµενον ποσόν εκποµπής ρυπαινούσης ουσίας εις την ατµόσφαιραν υπό 
εγκαταστάσεων, καθορίζεται ως ακολούθως :  
 α)  ∆ια τον καπνόν, τον προερχόµενον εκ των εστιών καύσεως των παλαιών και νέων 
εγκαταστάσεων, εις τον βαθµόν 1 της κλίµακος Ringelmann. 
 Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η υπέρβασις του ως άνω βαθµού 1. 
 α)  και µέχρι του βαθµού 2 δια συνολικόν χρόνον µέχρι τεσσάρων πρώτων λεπτών της 
ώρα (4΄) και δι’ έκαστον ηµίωρον λειτουργίας της εστίας καύσεως και β) και µέχρι λεπτών της 
ώρας (3΄) και δια το πρώτον τέταρτον της ώρας από της εναύσεως της εστίας καύσεως, ή από 
τυχόν σχετικής βλάβης. 
 β)  ∆ια το φθόριον, το υδροφθόριον και τας φθοριούχους ανοργάνους ενώσεις 
εκπεµπόµενα µεν υπό παλαιών εγκαταστάσεων εις 100 mg/NM3 εκπεµπόµενα δε υπό νέων 
εγκαταστάσεων εις 80 mg/NM3 πλην των εκπεµποµένων υπό εγκαταστάσεων πρωτογενούς 
παραγωγής αλουµινίου. 
 γ)  ∆ια τον ανόργανον µόλυβδον ή το αρσενικόν ή το κάδµιον εκπεµπόµενα µεν υπό 
παλαιών εγκαταστάσεων εις 100 mg/NM3 εκπεµπόµενα δε υπό νέων εγκαταστάσεων εις 10 
mg/NM3, δι’ εν έκαστον τούτων και ουχί αθροιστικώς. 
 δ)  ∆ια τα στερεά εν αιωρήσει (σκόνες) τα εκπεµπόµενα µεν υπό παλαιών εγκαταστάσεων 
εις 150 mg/Μ3, τα εκπεµπόµενα δε υπό νέων εγκαταστάσεων εις 100 mg/M3. 
 ε)  Υπό των εγκαταστάσεων παραγωγής τσιµέντου εις 150 mg στερεών εν αιωρήσει ανά 
ΝΜ3 υπό των παλαιών εγκαταστάσεων και εις 100 mg/ΝΜ3 τοιούτων των νέων 
εγκαταστάσεων. 
 Εις τας εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου επιτρέπεται η χρησιµοποίησις καυσίµων 
υψηλής περιεκτικότητος εις θείον, υπό τον όρον ότι το παραγόµενον διοξείδιον του θείου 
δεσµεύεται κατά την παραγωγικήν διαδικασίαν. 
 στ) Υπό των εγκαταστάσεων παραγωγής υδροχλωρικού οξέος ή υδροχλωρίου εις 40 
mg/NM3 υδροχλωρικού οξέος ή υδροχλωρίου, εκπεφρασµένου εις υδροχλώριον, εκπεµποµένου 
υπό των παλαιών εγκαταστάσεων και εις 20 mg/ΝΜ3 τοιούτων εκπεµποµένων υπό των νέων 
εγκαταστάσεων.  



 ζ) Υπό των εγκαταστάσεων παραγωγής νιτρικού οξέος εις 8 χιλιόγραµµα ΝΟ2 ανά 
παραγόµενον τόννον νιτρικού οξέος 100% υπό των παλαιών εγκαταστάσεων και εις 5 
χιλιόγραµµα υπό των νέων εγκαταστάσεων. 
 η) Υπό των εγκαταστάσεων παραγωγής θεϊκού οξέος 1) εις 10 χιλιόγραµµα SO2 ανά 
παραγόµενον τόννον θεϊκού οξέος 100% υπό παλαιών εγκαταστάσεων και εις 6 χιλιόγραµµα 
υπό των νέων εγκαταστάσεων και 2) εις 0,8 χιλιόγραµµα SO3 ανά τόννον παραγοµένου θεϊκού 
οξέος 100% υπό παλαιών εγκαταστάσεων και εις 0,5 χιλιόγραµµα υπό των νέων 
εγκαταστάσεων. 
 θ) Υπό των εγκαταστάσεων παραγωγής πρωτογενούς αλουµινίου εις 3 χιλιόγραµµα 
φθορίου ανά παραγόµενον τόννον αλουµινίου υπό παλαιών εγκαταστάσεων και εις 1 
χιλιόγραµµον υπό των νέων εγκαταστάσεων. 
 ι) Υπό των εγκαταστάσεων, παλαιών και νέων, διϋλίσεως πετρελαίου 1) εις 10 Mg 
H2S/NM3 και 2) εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν το παραγόµενον υδρόθειον είναι 
περισσότερον των δύο τόννων ηµερησίως, τα απαέρια τα περιέχοντα υδρόθειον, υποβάλλονται 
εις την κατάλληλον επεξεργασίαν µετατροπής του υδρόθειου εις θείον. 
 ια) Υπό των εγκαταστάσεων, παλαιών και νέων, προπαρασκευής άνθρακος, ήτοι 
θραύσεως, λειοτριβήσεως, κοσκινήσεως, µεταφοράς και φορτώσεως εις 100 mg κόνεως 
άνθρακος ανά ΝΜ3. 
 ιβ) Υπό των εγκαταστάσεων, παλαιών και νέων, παραγωγής ή επεξεργασίας ή 
βιοµηχανοποιήσεως αµιάντου εις δύο ίνας αµιάντου ανά κυβικόν εκατοστόν αέριος δι αµίαντος 
χαρακτηριζόµενο ως χρυσοτίλην και εις 0.2 ίνας αµιάντου ανά κυβικόν εκατοστόν αέρος δι 
αµίαντο χαρακτηριζόµενον ως κροκιδόλιθον. Ως ίνα αµιάντου, νοείται, κατά τας διατάξεις του 
παρόντος, κάθε ίνα της οποίας το µήκος είναι µεγαλύτερον των 5 µικρών και εις την οποίαν η 
σχέσις του µήκους ως προς το πλάτος είναι µεγαλύτεραν του 3 προς 1. Εις την περίπτωσιν κατά 
την οποίαν συνυπάρχουν και τα δύο είδη αµιάντου, το ανώτατον επιτρεπόµενο ποσόν εκποµπής 
υπολογίζεται επί τη βάσει του ποσοστού συµµετοχής εκάστου είδους. 
 
 2. Το κατά την προηγούµενην παράγραφον ποσόν αντιπροσωπεύει τον µέσον όρον τιµών 
τουλάχιστον 3 µετρήσεων εντός ενός 24ώρου. 
 
 3. Η µέτρησις των κατά την προηγουµένην παράγραφον καθοριζοµένων ορίων εκποµπής 
γίνεται εις το σηµείον εκποµπής της ρυπαινούσης ουσίας και προ της αναµίξεώς της µε τον 
ατµοσφαιρικόν αέρα. 
 
 4. Εις την κατά νόµον χορηγουµένην άδειαν εγκαταστάσεως ή λειτουργίας δύναται να 
ορίζωνται το επιτρεπόµενον ποσόν εκποµπής ρυπαινούσης υπό της εγκαταστάσεως, εφ’ όσον 
τούτο δεν καθορίζεται υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
 
 5. Το ανώτατον επιτρεπόµενον όριον θορύβου, εκπεµπόµενον εις το περιβάλλον υπό των 
εγκαταστάσεων, καθορίζεται ως τούτο αναφέρεται εις τον κατωτέρω παρατιθέµενον πίνακα, 
µετρούµενον επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάστασις. 
 
 

ΠΙΝΑΞ 1 
 

Ανωτάτου Επιτρεποµένου Ορίου Θορύβου 
 

α/α Περιοχή Ανώτατον όριον θορύβου εις 
dBA 

1. Νοµοθετηµένοι Βιοµηχανικαί Περιοχαί 70 
2. Περιοχαί εις ας το επικρατέστερον στοιχείον είναι το 

βιοµηχανικόν 65 



3. Περιοχαί εις ας επικρατεί εξ ίσου το βιοµηχανικόν και 
αστικόν στοιχείον 55 

4. Περιοχαί εις ας επικρατεί το αστικόν στοιχείον 50 
 
 ∆ια τας εγκαταστάσεις τας ευρισκοµένας εν επαφή µετά κατοικουµένων κτισµάτων, το 
ανώτατον επιτρεπόµενον όριον θορύβου καθορίζεται εις 45 dBA, ανεξαρτήτως της περιοχής εις 
ήν ευρίσκεται η εγκατάστασις µετρούµενον εντός του κατοικουµένου κτίσµατος µε ανοικτάς 
θύρας και παράθυρα. 
 

Άρθρον 3. 
 

 1. Αι κατευθυντήριαι τιµαί, περί ων η περίπτωσις στ, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
παρόντος, καθορίζονται ως αύται αναφέρονται εις τον κατωτέρω παρατιθέµενον πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΞ 2 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ 
Είδος Εγκαταστάσεως Χαρακτηριστικά 

Αποβλήτων 
Ανωτάτη µέση τιµή 

24ώρου 
Μέσος όρος τιµών 
δια 30 συνεχείς 

ηµέρας 
Σφαγή ζώων, πλην 
πουλερικών  

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον ζώντος ζώου) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
λίπη ....................... 
άζωτον .................... 

 
 

1.60 
 

2.00 
0.53 
0.20 

 
 

0.8 
 

1.00 
0.26 
0.10 

Σφαγή πουλερικών  (χιλιόγραµµα ανά 
1000 πουλερικά) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

3.50 
 

5.00 

 
 

1.80 
 

2.50 
Γαλακτοκοµικά 
προϊόντα 

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον γάλακτος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

0.80 
 

0.43 

 
 

0.4 
 

0.23 
Κονσερβοποιία 
φρούτων και 
λαχανικών 

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει στερεά 
.............................. 

 
 

1.90 
 

0.85 

 
 

0.95 
 

0.45 
Κονσερβοποιία 
ιχθυρών 

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
λίπη  και έλαια ......... 
οργανικόν άζωτον ... 

 
 

2.40 
 

3.00 
0.90 
0.12 

 
 

1.20 
 

1.50 
0.45 
0.6 

Παραγωγή σακχάρεως 
εκ τεύτλων 

(χιλ/µα ανά τόννον 
προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 

 
 

3.00 
 

 
 

1.50 
 



στερεά .................... 15.00 7.50 
Παραγωγή αµύλου και 
γλυκόζης 

(χιλ/µα ανά τόννον 
προϊόντος) 
ΒΟD5 …………….. 
COD………………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

4.00 
6.00 

 
3.00 

 
 

2.00 
3.00 

 
1.50 

Οινοπνευµατοποιία  ΒΟD5 ……………. 
(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον ανύδρου 
αλκοόλης) 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον ανύδρου 
αλκοόλης) 
λίπη  και έλαια .......... 
(χιλ/µα ανά τόννον 
προϊόντος) 

1.58* 
 
 

67.2** 
 

3.50* 
 
 

2.40** 
 
 

1.70 

0.79* 
 
 

33.6** 
 

1.80* 
 
 

1.20** 
 
 

0.85 
Παραγωγή ζύθου (χιλ/µα ανά κ.κ. 

ζύθου) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

1.00 
 

2.20 

 
 

0.655 
 

1.10 
Επεξεργασία ερίου 
 
α) Ακαθάριστη πρώτη 
ύλη  
 
 
 
 
 
β) Μετά καθαρισµόν 
πρώτη ύλη  
 

(χιλ/µα ανά τόννον 
προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
φαινόλαι................... 
λίπη και έλαια........... 
χρώµιον- 6 ............... 
 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
φαινόλαι................... 
χρώµιον- 6 ............... 

 
 

47.00 
 

47.0 
0.40 
28.6 
0.20 

 
26.00 

 
20.00 
0.40 
0.20 

 
 

23.50 
 

23.5 
0.20 
14.3 
0.10 

 
13.00 

 
10.00 
0.20 
0.10 

Κατεργασία βάµβακος  (χιλ/µα ανά τόννον 
προϊόντος) 
ΒΟD5……………… 
εν αιωρήσει στερεά 
................................ 

 
 

30.15 
 

20.0 

 
 

15.00 
 

10.0 
 
 

*  Μετά από καθίζησιν του τρυγικού οξέος µε Ca (OH)2 
**  Χωρίς την καθίζησιν του τρυγικού οξέος 



 
Είδος Εγκαταστάσεως Χαρακτηριστικά 

Αποβλήτων 
Ανωτάτη µέση τιµή 

24ώρου 
Μέσος όρος τιµών 
δια 30 συνεχείς 

ηµέρας 
Βυρσοδεψεία (χιλιόγραµµα ανά 

τόννον 
ακατεργάστων 
δορών) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
ολικόν χρώµιον......... 
θειούχα .................... 
λίπη  και έλαια ......... 

 
 
 
 

13.30 
 

20.7 
0.50 
1.00 
3.50 

 
 
 
 

6.65 
 

10.35 
0.25 
0.50 
1.75 

Παραγωγή 
χαρτοπολτού 
 
α) Θειϊκός 
χαρτοπολτός 
(CRAFT) 
 
β) Θειώδης 
χαρτοπολτός 
 
 
γ) Ηµιχηµικός 
χαρτοπολτός 
 

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 
 

13.00 
 

7.00 
 

20.0 
 

8.0 
 

10.00 
 

5.00 

 
 
 

6.50 
 

3.5 
 

10.00 
 

4.00 
 

5.00 
 

2.50 
Παραγωγή χάρτου (χιλιόγραµµα ανά 

τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

5.00 
 

6.00 

 
 

2.50 
 

3.00 
Παρασκευή σαπώνων 
και παρασκευασµάτων 
καθαρισµού 

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
COD……………… 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
έλαια  και λίπη  .........

 
 

0.09 
1.5 

 
0.6 

0.13 

 
 

0.45 
0.75 

 
0.3 

0.65 
Παραγωγή, 
επεξεργασία φυτικών, 
ζωικών λιπών και 
ελαίων. 

(χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
COD……………… 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 
λίπη και έλαια ...........

 
 

4.00 
6.00 

 
5.00 
1.00 

 
 

2.00 
3.00 

 
2.00 
0.50 

Άλεσις δηµητριακών  (χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

0.17 
 

0.24 

 
 

0.85 
 

0.12 



Μη αλκοολούχα ποτά (χιλιόγραµµα ανά 
τόννον προϊόντος) 
ΒΟD5 ……………. 
εν αιωρήσει 
στερεά .................... 

 
 

0.60 
 

0.50 

 
 

0.30 
 

0.25 
∆ι’ όλας τας 
εγκαταστάσεις ΡΗ 6 – 9 

 
 2. Ως BOD5 δια την εφαρµογήν του παρόντος, νοείται το βιοχηµικώς απαιτούµενον 
οξυγόνον των 5 ηµερών και ως COD το χηµικώς απαιτούµενον οξυγόνου. 
 
 3. ∆ια τας εγκαταστάσεις και τας ρυπαινούσας ουσίας τας µη αναφερόµενας εις τον 
πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως κατευθυντήριοι τιµαί θα λαµβάνονται τα 
ποσά των ρυπαινουσών ουσιών, τα προκύπτοντα εκ της καταλλήλου επεξεργασίας των 
αποβλήτων µε βαθµόν αποδόσεως 85% δια τον µέσον όρον τιµών τριάκοντα συνεχών ηµερών. 
Το ποσοστόν αυτό υπολογίζεται επί των ρυπαντικών φορτίων ακατεργάστων αποβλήτων. 
 
 4. ∆ια, τας κατατάξεις του παρόντος, απαιτουµένας δειγµατοληψίας, αναλύσεις, 
προσδιορισµούς και µετρήσεις ισχύουν αι υπό του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποιήσεως 
(ΕΛΟΤ) πρότυποι µέθοδοι, ελλείψει δε τοιούτων αι εις τας χώρας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ισχύουσαι τοιαύται, οριζόµεναι εκάστοτε εις την άδειαν εγκαταστάσεως ή 
λειτουργίας. 
 

Άρθρον 4. 
 

 1. ∆ια την κατά τας κειµένας διατάξεις, χορήγησιν αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας 
εις τας εγκαταστάσεις τας κατονοµαζοµένας εις τον κάτωθι παρατιθέµενον πίνακα 3, απαιτείται 
προηγουµένως η υποβολή εις την ∆ιεύθυνσιν Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας και Ενεργείας µελέτης περιβαλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Α της οποίας ο 
τύπος και το περιεχόµενο καθορίζεται εις το Παράρτηµα Α του παρόντος. 
 
(Το άρθρο 4 έχει αντικατασταθεί από την κ.υ.α 69269/90 (678/Β)). 
 

ΠΙΝΑΞ 3 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α΄ 

 
1. Παραγωγής σακχάρεως εκ τεύτλων. 
2. Παραγωγής βασικών ανοργάνων χηµικών προϊόντων. 
3. Παραγωγής χηµικών λιπασµάτων. 
4. Παραγωγής πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών. 
5. Παραγωγής πετροχηµικών. 
6. Παραγωγής βασικών οργανικών ενδιαµέσων. 
7. Παραγωγής χαρτοπολτού. 
8. ∆ιυλίσεως ακαθάρτου πετρελαίου. 
9. Παραγωγής κωκ, λιγνιτοπλίνθων και άλλων τυποποιηµένων καυσίµων. 
10. Αποθηκεύσεως, διανοµής και επεξεργασίας άνθρακος άνω των 200 τόννων ηµερησίως. 
11. Παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου. 
12. Παραγωγής τσιµέντων. 
13. Φρύξεως προϊόντων λευκολίθου. 
14. Παραγωγής αµιάντου και ειδών αυτού. 



15. Παραγωγής χυτοσιδήρου. 
16. Παραγωγής χάλυβος. 
17. Μεταλλουργίας µολύβδου. 
18. Μεταλλουργίας σιδηρονικελίου. 
19. Μεταλλουργίας χαλκού και κραµµάτων αυτού. 
20. Μεταλλουργίας αλουµινίου και κραµµάτων αυτού. 
21. Μεταλλουργίας άλλων κοινών µετάλλων και κραµµάτων αυτών. 
22. Ναυπηγήσεως µεταλλικών σκαφών. 
23. Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (θερµικής). 
24. Αεριοποιήσεως θείου. 
25. Παραγωγής θείου. 
26. Νοµοθετηµέναι βιοµηχανικαί περιοχαί. 
 

 2. ∆ια την χορήγησιν αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας, εις τας εγκαταστάσεις τας 
κατονοµαζοµένας εις τον κάτωθι παρατιθέµενον πίνακα 4, απαιτείται η υποβολή οµοίως 
µελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Β΄, της οποίας ο τύπος και το περιεχόµενον 
καθορίζεται εις το Παράρτηµα Β του παρόντος. 
 

ΠΙΝΑΞ 4 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β 

 
1. Σφαγής ζώων και εκδοράς αυτών, εκτός πουλερικών. 
2. Κονσερβοποιίας κρέατος. 
3. Πτηνοσφαγείων και επεξεργασίας κρέατος πουλερικών. 
4. Παρασκευής διατηρουµένου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης. 
5. Παρασκευής χυµού εξ οπωρών. 
6. Παρασκευής διατηρουµένων λαχανικών. 
7. Καθαρισµού – επεξεργασίας σταφίδος. 
8. Πυρηνελαιουργίας. 
9. Σπορελαιουργίας. 
10. Χηµικού καθαρισµού και υδρογονώσεως, ελαίων και λιπών. 
11. Αλέσεως δηµητριακών. 
12. Παραγωγής αµύλου και αµυλοσακχάρου. 
13. Παραγωγής ζυµών. 
14. Οινοπνευµατοποιϊας. 
15. Βυνοποιίας και ζυθοποιίας. 
16. Παρασκευής και εµφιαλώσεως ποτών εκ χυµών και αναψυκτικών. 
17. Πλύσεως και απολιπάνσεως φυσικού ερίου. 
18. Βαφείων, λευκαντηρίων, φινιριστηρίων και τυποβαφείων (άνω των 1.000 Kg α΄ ύλης 

ανά ηµέρα). 
19. Κατασκευής τεχνητής ξυλείας. 
20. Παραγωγής χάρτου και χαρτονίου. 
21. Παραγωγής σολοδερµάτων και επανωδερµάτων. 
22. Παραγωγής λοιπών δερµάτων. 
23. Παραγωγής συνθετικού δέρµατος. 
24. Κατασκευής επισώστρων και αεροθαλάµων. 
25. Παραγωγής παντός είδους εκ πλαστικής ύλης δι’ αναµίξεως µε ίνας αµιάντου. 
26. Αναµίξεως και συσκευασίας χηµικών λιπασµάτων (εξέτασης κατά περίπτωσιν). 
27. Παραγωγής τεχνητών ινών µετάξης, ερίου, βάµβακος. 
28. Παραγωγής οργανικών χρωστικών ουσιών. 
29. Παραγωγής γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης. 



30. Παραγωγής λοιπών βασικών χηµικών προϊόντων. 
31. Παραγωγής ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών. 
32. Παραγωγής ναφθαλίνης. 
33. Κατασκευής ειδών εκ πυριµάχων και οξυµάχων υλικών. 
34. Κατασκευής υαλοπινάκων και σκευών εξ υάλου εν γένει. 
35. Παραγωγής ινών εξ υάλου (υαλοβάµβακος). 
36. Βιοµηχανικής κατεργασίας µπετονίτου, περλίτου, καολίνου κ.λπ. 
37. Ασβέστου. 
38. Παραγωγής γύψου. 
39. Κατασκευής ειδών εξ αµιαντοτσιµέντου. 
40. Επεξεργασίας θείου. 
41. Παραγωγής λοιπών προϊόντων εκ µη µεταλλικών ορυκτών. 
42. Κατασκευής αντικειµένων εκ χυτοχάλυβας. 
43. Εξελάσεως σιδήρου. 
44. Κατασκευής σιδηροσωλήνων, πλην ηλεκτροµονωτικών. 
45. Ανακτήσεως µολύβδου εις χυτήρια. 
46. Ανακτήσεως λοιπών µετάλλων εις χυτήρια (πλην σιδήρου). 
47. Επιµεταλλώσεως και οξειδώσεως µετάλλων και ανοδιώσεως αλουµινίου (άνω των 50 

KVA). 
48. Παραγωγής αυτοκινήτων. 
49. Κατασκευής συσσωρευτών. 
50. Παραγωγής φωταερίου. 
51. Εστιών καύσων, στερεών καυσίµων (κωκ, λιθάνθρακες κ.λπ.) άνω των 10.000.000 

KCal/H. 
52. Παραγωγής σαπώνων. 
53. Παραγωγής απορρυπαντικών. 
54. Παραγωγής γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων. 
55. Παραγωγής εκρηκτικών, πλην πυροτεχνηµάτων. 
56. Επεξεργασίας (αναγεννήσεως) µεταχειρισµένων ορυκτελαίων ή παραγωγής 

ορυκτελαίων. 
57. Επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων (βαφή δια θερµικής σταθεροποιήσεως). 

 
3. Εγκαταστάσεις περί ων αι παραγράφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου λειτουργούσαι ή 

εγκαθιστάµεναι εντός Νοµοθετηµένων Βιοµηχανικών Περιοχών απαλλάσσονται της 
υποχρεώσεως υποβολής µελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. 

 
4. ∆ια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας εις εγκαταστάσεις, εξ ων προέρχονται υγρά 

απόβλητα, απαιτείται η υποβολή της, υπό των κειµένων διατάξεων, προβλεποµένης 
προσωρινής ή οριστικής αδείας διαθέσεως υγρών αποβλήτων οι όροι της οποίας δέον να είναι 
σύµφωνοι προς τας υπό του άρθρον 4 του παρόντος, καθοριζοµένας κατευθυντηρίους τιµάς 
αίτινες και αποτελούν όρους της αδείας λειτουργίας. 

 
5. ∆ια τας παλαιάς εγκαταστάσεις, τας αναφεροµένας εις τον πίνακαν της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, απαιτείται, η εντός έτους από της ισχύος του παρόντος, υποβολή µελέτης 
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Β. 

 
6. Κατά την ανανέωσιν της υπό των κειµένων διατάξεων, προβλεποµένης αδείας 

λειτουργίας δεν απαιτείται η υποβολή, νέας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφ’ όσον 
δεν επήλθον ουσιαστικαί διαφοροποιήσεις εις τας εγκαταστάσεις. 

 
Άρθρον 5. 

 
 



  1. Εάν εκ της λειτουργίας εγκαταστάσεώς τινος διαπιστωθή η µη επαρκής προστασία του 
περιβάλλοντος, ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας επιβάλλει δια τροποποιήσεως της 
αδείας λειτουργίας τους ενδεικνυοµένους όρους προς διασφάλισιν του περιβάλλοντος, 
καθορίζων δια της αυτής αποφάσεως την απαιτουµένην προθεσµίαν προς συµµόρφωσιν, 
συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος. 
 
 2. Βιοµηχανίαι, βιοτεχνίαι και πάσης φύσεως µηχανολογικαί εγκαταστάσεις, δι’ ας δεν 
απαιτείται, κατά τας κειµένας διατάξεις, άδειαι λειτουργίας, υπόκεινται εις τας διατάξεις του 
παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
 
 3. Εγκαταστάσεις λειτουργούσαι εντός νοµοθετηµένων βιοµηχανικών περιοχών ή 
διαθέτουσαι υγρά απόβλητα εις δίκτυον αποχετεύσεως αποβλήτων εφοδιασµένων µετά 
συστήµατος καθαρισµού τούτων υπόκεινται ως προς τα υγρά απόβλητα, εις τας εκάστοτε 
ισχύουσας δια τας περιοχάς αυτάς διατάξεις. 
 
 4. Εις πάσας τας εγκαταστάσεις δέον όπως κατά την λειτουργίαν των λαµβάνονται πάντα 
τα αναγκαία µέτρα προς προστασία του περιβάλλοντος. 
 

Άρθρον 6. 
 

 1. Η αρµοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας, δύναται να επιβάλη 
εις τας εγκαταστάσεις,, περί ων η παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος Π. ∆/τος, δι’ αποφάσεώς 
της την τοποθέτησιν εις τας εγκαταστάσεις, δαπάναις της επιχειρήσεως ή εκµεταλλεύσεως 
αυτών, συσκευών δια την µέτρησιν παραµέτρων ρυπάνσεως. 
 2. Οι φορείς των εγκαταστάσεων, περί ων το άρθρον 4 του παρόντος, υποχρεούται όπως 
προβαίνουν εις τακτικόν έλεγχον των πάσης φύσεως αποβλήτων των, τηρούντες ειδικόν βιβλίον 
θεωρηµένον υπό της αρµοδίας Αρχής, εις το οποίον θα καταγράφουν λεπτοµερώς τας 
παρατηρήσεις και τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µετρήσεων και ελέγχων γενικώς. 
 3. Το Υπουργείον Βιοµηχανίας και Ενεργείας, προβαίνει, δια των αρµοδίων υπηρεσιών 
του εις διενέργειαν ελέγχων των εγκαταστάσεων, προς παρακολούθησιν της εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος και της τηρήσεως των δυνάµει αυτού τιθεµένων εις τας εγκαταστάσεις 
όρων. 
 4. Οι δια την διενέργειαν των κατά τα ανωτέρω ελέγχων, υπάλληλοι δικαιούνται όπως 
εισέρχωνται εις τας εγκαταστάσεις κατά πάντα χρόνον, είτε αύται  ευρίσκονται εν λειτουργία, 
είτε όχι, παρεχοµένης πάσης διευκολύνσεως δια την εκτέλεσιν του έργου των. 
 

Άρθρον 7. 
 
 1. Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Π. ∆/τος δύναται να επιφέρη πέραν των 
υπό των διατάξεων των Ν. ∆ΚΣΤ 1912, Ν. 1479/1965 και Α.Ν. 207/1967, ως αύται ισχύουν 
νυν, προβλεποµένων συνεπειών, και την ανάκλησιν της αδείας λειτουργίας. 
 
 2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως, πλην των περιπτώσεων β έως ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της 
παραγράφου 5 του αυτού άρθρου και του άρθρου 3, προκειµένου περί παλαιών εγκαταστάσεων, 
η ισχύς των οποίων άρχεται εν έτος µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος Π. ∆/τος. 
 

Εν Αθήναις τη 29 Σεπτεµβρίου 1981 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 
 1. ONOMAΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 
 
  Επωνυµίας, είδος εγκατάστασης, µέγεθος, διεύθυνσις έδρας, τηλέφωνον έδρας 
εγκαταστάσεως, αρµόδιος δια θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενον της µελέτης. 
 
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
 
  Περιγραφή του έργου, των πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων και της µονιµότητός των, 
των προτεινοµένων µέτρων προλήψεως και αντιµετωπίσεως των επιπτώσεων. Σύντοµη 
περιγραφή των τυχόν υφισταµένων εναλλακτικών λύσεων. 
 
 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΕΚΤΑΣΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 
 
  Περιγραφή της γεωγραφικής θέσεως, µε πληροφορίες δια την περιοχήν εις την οποία θα 
γίνη η εγκατάστασις, το τοπωνύµιον της θέσεως και η διοικητική υπαγωγή της. Να δοθή η 
ακριβής έκτασις εις στρέµµατα και τ.µ., καθώς και αι ορθογώνιοι αξιµουθικαί συντεταγµέναι 
των ορίων της, αι οποίαι εξαρτώνται από το εθνικόν τριγωνοµετρικόν δίκτυον. Η θέσις της 
περιοχής να σηµειωθή εις τους χάρτας. 

 
 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
  ∆ια την προτεινοµένην λύσιν της εγκαταστάσεως, να περιγραφούν αναλυτικώς τα 
στοιχεία όλων των παραγράφων τα οποία ακολουθούν εις το εξής: 
  Εφ’ όσον περισσότεραι της µιας λύσεις του έργου (εναλλακτικαί λύσεις) είτε ως προς 
την θέσιν, είτε ως προς τον τρόπον αντιµετωπίσεως των επιπτώσεων εις το περιβάλλον 
θεωρούνται εφικταί, τα στοιχεία των παραγράφων τα οποία ακολουθούν θα ήταν σκόπιµον να 
περιγραφούν δι’ εκάστην των προτεινοµένων δευτερευουσών εναλλακτικών λύσεων 
κεχωρισµένως κατά τον δυνατόν ικανοποιητικώς. 
 
 4.1. Καταγραφή περιβάλλοντος – Χάρται  
 
4.1.1 Γενικοί χάρται (ευρείας περιοχής) 
  Εις τοπογραφικούς χάρτας (ή και εις αεροφωτογραφίας) κλίµακος 1:50.000 - 1:20.000 
πρέπει να φαίνεται η µορφολογία της περιοχής εις την οποίαν πρόκειται να γίνη η µελετώµενη 
εγκατάστασις αι χρήσεις της γης και η θέσις της εγκαταστάσεως.  
  Εις τους χάρτας αυτούς πρέπει να φαίνονται η µορφολογία της περιοχής (όρη, λόφοι, 
ποταµοί, λίµναι), η χρήσις της γης (δάση, καλλιέργειαι, οικισµοί), µεγάλα τεχνικά έργα, 
(λιµένες, αεροδρόµια, σιδηροδροµικαί γραµµαί, αυτοκινητόδροµοι), βιοµηχανικαί ζώναι, 
αρχαιολογικαί περιοχαί, βοσκότοποι, έλη, κλπ. 
 
  4.1.2. Χάρται της περιοχής αµέσου επιρροής. 
 
  Εις τοπογραφικούς χάρτας κλίµακος 1:2.000 1:5.000 θα σηµειούται η ακριβής θέσις 
εις την οποίαν θα γίνη η µελετωµένη εγκατάστασις (κύρια ή βοηθητικά κτίρια, οικόπεδα κλπ.) 
και η περιβάλλουσα την εγκατάστασιν περιοχή, προς όλας τας κατευθύνσεις και εις απόστασιν 



από την εγκατάστασιν περίπου έως 1.000 µ. Εις τους χάρτας αυτούς θα γίνεται λεπτοµερής 
απεικόνισις της περιβαλλούσης την εγκατάστασιν περιοχής ώστε να φαίνονται εις αυτούς 
λεπτοµερώς ο χαρακτήρ και αι υφιστάµεναι χρήσεις της περιοχής της εγκαταστάσεως. 
Ενδεικτικώς αναφέρεται εδώ ότι τους ανωτέρω χάρτας πρέπει να φαίνωνται:  
Οικισµοί (µονίµου ή εποχιακής κατοικίας), αρχαιολογικοί χώροι και γνωστά αρχαιολογικά 
µνηµεία, οδικόν δίκτυον περιοχής (εθνικόν και τοπικόν), οδοί εξυπηρετήσεως της 
εγκαταστάσεως, γεωργικαί καλλιέργειαι της περιοχής (έκτασις και είδος), πηγαί και ρέοντα 
ύδατα, λίµναι, συστήµατα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, σιδηροδροµικόν δίκτυον (πιθανή ή 
επιδιωκόµενη σύνδεσις µε την εγκατάσταιν), δασικαί εκτάσεις, πάρκα, µεµονωµέναι κατοικίαι, 
τουριστικαί εγκαταστάσεις, αρδευτικά έργα. 
Επίσης εις τους ανωτέρω χάρτας πρέπει να σηµειούνται εκτάσεις αι οποίαι τυχόν έχουν 
προγραµµατισθή δια µελλοντικήν αστικήν ή βιοµηχανική ή τουριστική ανάπτυξιν. 
  
4.1.3. Μετεωρολογικά και υδρογραφικά στοιχεία. 
  

Εις υδρογραφικά υποµνήµατα ή εις τους γενικούς χάρτας της παρ. 4.1.1. πρέπει να 
σηµειωθούν τα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής της εγκαταστάσεως εφ’ όσον 
διατίθενται. 

 
  Ειδικώτερον πρέπει να σηµειούνται:  

- Η κατεύθυνσις και η έντασις των ανέµων οι οποίοι συνήθως πνέουν εις την 
περιοχήν καθώς και το ποσοστόν νηνεµίας. 

- Αι επικρατούσαι συνήθως συνθήκαι υγρασίας και θερµοκρασίας κατά τας 
διαφόρους εποχάς του έτους, το µέσον ετήσιο ύψος βροχής και αι θέσεις 
συγκεντρώσεως και φυσικής απορροής των οµβρίων υδάτων. 

- Η συχνότης εφµανίσεως και η έντασις άλλων καιρικών φαινοµένων όπως οµίχλη, 
ισχυροί άνεµοι, χιονοπτώσεις, τυχόν θερµοκρασιακαί αναστροφαί ιδίως εις 
περίπτωσιν προβλέψεως εκποµπής σηµαντικών ατµοσφαιρικών ρύπων. 

  
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η εγκατάστασις είναι παραθαλασσία κι η θαλασσία 
περιοχή θα χρησιµοποιηθή δια διάθεισν υγρών αποβλήτων, πρέπει να περιληφθή 
υδρογραφικός χάρτης της θαλασσίας εκτάσεως αµέσου επιρροής, όπου θα σηµειούνται 
επίσης διαθέσιµα ωεκανογραφικά στοιχεία (επικρατούντα ρεύµατα, στάθµη 
παλιρροιών, ύψος κυµατισµού κλπ). 
 

4.2. Περιγραφή Περιβάλλοντος - Έκθεσις  
 
Εις την έκθεσιν αυτήν θα περιγράφωνται συνοπτικώς στοιχεία τα οποία δύνανται ν’ 
απεικονισθούν εις τους χάρτας της παραγράφου 4.1. όπως αναφέρονται και 
επεξεηγούνται εις την συνέχειαν. 
 

4.2.1. Οικισµοί της περιοχής 
 
- Πληθυσµός – Απασχόλησις. 
- Ιδιοκτησία γης. 

 
4.2.2. Παραγωγικοί τοµείς – Φυσικοί πόροι – Τουρισµός  

 
- Γεωργία (καλλιεργούµεναι εκτάσεις, είδος καλλιεργείας κλ.π). 
- Κτηνοτροφία. 
- Αλιεία. 
- Ορυκτός πλούτος. 
- ∆ασικός πλούτος. 



- Βιοµηχανία. 
- Υδάτινοι πόροι (έκτασις, όγκος λιµνών, υπόγεια ύδατα κλπ.) 
- Είδος τουρισµού (αριθµός ξενοδοχείων κλπ.). 

 
4.2.3. Υφισταµένη υποδοµή της περιοχής. 

 
Να περιγραφούν και να εντοπισθούν εις τον ανάλογον µε την περίπτωσιν χάρτην της 
παραγράφου 4.1. τα ακόλουθα : 
 
- ∆ίκτυα µεταφορών (οδικόν, σιδηροδροµικόν). 
- Λιµένες, αεροδρόµια. 
- ∆ίκτυα ηλεκτρικής ενεργείας και τηλεπικοινωνιών. 
- ∆ίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, υπάρχουσαι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων (π.χ. βιοµηχανικής περιοχής ή πόλεως). 
 

4.2.4. Υφισταµένη κατάστασις ρυπάνσεως. 
 
Συνοπτική περιγραφή των υφισταµένων πηγών ρυπάνσεως από άλλας αιτίας και 
εκτίµησις της καταστάσεως του περιβάλλοντος. 
 

5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1.  Εναλλακτικαί λύσεις  
  
  Σύντοµη περιγραφή των τυχόν εναλλακτικών λύσεων αι οποίαι εξετάσθησαν ως προς :  

- την θέσιν της εγκαταστάσεως 
- την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως (π.χ. παραγωγική διαδικασία) 
- τους τρόπους επεξεργασίας και διαθέσεως των τυχόν στερεών, υγρών και αερίων 

αποβλήτων ή άλλων απορριµµάτων της εγκαταστάσεως. 
 

Εις την περιγραφήν να αναφέρωνται και οι λόγοι απορρίψεως των εναλλακτικών 
λύσεων. 

 
5.1. Φάσις κατασκευής 

 
Εάν κατά την φάσιν της κατασκευής προβλέπονται αποψίλωσις εκτεταµένα έργα 
µεταφοράς γαιών και εν γένει επεµβάσεις εις το φυσικόν τοπίον πρέπει να δοθούν 
λεπτοµερώς όσα στοιχεία αφορούν εις την ποσότητα και τον τόπον µεταφοράς και 
αποθέσεως των υλικών του εργοταξίου ως και τον επηρεασµόν και την αποκατάστασιν 
του φυσικού τοπίου. 
 

5.2. Φάσις λειτουργίας. 
 
5.2.1. Σχέδιον κατόψεως της εγκαταστάσεως  
 

Σχέδιον κατόψεως της εγκαταστάσεως εις κλίµακα 1:100 έως 1:500 εις το οποίον θα 
σηµειούνται λεπτοµερώς:  
- Η ακριβής θέσις και ο χαρακτηρισµός όλων των κτισµάτων. 
- Η θέσις τυχόν υπογείων δεξαµενών. 
- Τα δίκτυα υδρεύσεως και αποχετεύσεως (οµβρίων, ακαθάρτων υδάτων). 
- Τα σηµεία εκποµπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκαταστάσεως 

προς οιονδήποτε αποδέκτην. 



Αι προβλεπόµεναι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών 
αποβλήτων. 

5.2.2. Λειτουργία – Απασχολούµενων προσωπικόν  
 

α) Προβλεπόµενος χρόνος λειτουργίας της εγκαταστάσεως (βάρδιες, ώρες ανά βάρδια, 
περίοδον λειτουργίας κατά την διάρκειαν του έτους). 
β) Μέσος αριθµός απασχολουµένων εις την εγκατάστασιν (συνολικώς και ανά βάρδια) 
δι’ εκάστην περίοδον λειτουργίας (διοικητικοί, ειδικευµένοι, ανειδίκευτοι). 
 

5.2.3. Πρώται ύλαι – Προϊόντα. 
 

α) Κατάλογος πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την 
παραγωγικήν διαδικασίαν, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, εις τον οποίον θα 
αναφαίνονται το είδος, αι ποσότητες, τα µέσα µεταφοράς, ο τόπος προµηθείας καθώς 
και διαθέσεως αυτών. 
β) Ειδικότερα απογραφή τυχόν τοξικών ουσιών, αι οποίαι πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ή να αποθηκευθούν εις την εγκατάστασιν. 
 

5.2.4. Παραγωγική διαδικασία 
 

Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, συνοδευοµένης υπό σχεδιαγραµµάτων 
παραγωγικής ροής (Flow Chart), όπου θα αναγράφονται το είδος, το µέγεθος, ο 
εξοπλισµός εκάστης ενδιαµέσου µονάδος της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και 
επεξεργασίας αποβλήτων, το είδος εισερχοµένων και εξερχοµένων υλών αυτής, η 
παραγωγική ικανότης δια τελικά και ενδιάµεσα προϊόντα και το γενικόν ισοζύγιον 
υλικών. 
 

5.2.5. Χρήσις ύδατος και ενεργείας. 
 

α) Περιγραφή του τρόπου υδρεύσεως της εγκαταστάσεως (πηγή και σηµεία 
υδροληψίας, απαιτούµεναι παροχαί, σύστηµα υδρεύσεως, κυκλώµατα ύδατος). 
β) Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τον τρόπον υδρεύσεως της εγκαταστάσεως. 
γ) Στοιχεία χρήσεως ύδατος, ηλεκτρικής ενεργείας και καυσίµων και εφικταί 
εναλλακτικαί λύσεις χρήσεώς των. 
Συµπληρώνονται οι πίνακες 1, 2 και 3. 
 

5.2.6. Αέρια απόβλητα 
 

α) Στοιχεία δια τας πηγάς, την ποσότητα και την ποιότητα των αναφερόµενων αερίων 
αποβλήτων της εγκαταστάσεως προ της επεξεργασίας, όπως κατωτέρω περιγράφεται. 
Αέρια – Ατµοί – Αερολύµατα. 
Εκποµπαί αερίων, ατµών ή αερολυµάτων εις υψηλήν στάθµην (καπνοδόχος) και 
χαµηλήν στάθµην (διάχυσις) αι οποίαι προκαλούνται εκ της λειτουργίας των διαφόρων 
µονάδων της εγκαταστάσεως. Συµπληρώνεται ο Πίναξ 4. 
Όπου υπάρχουν περισσότεραι της µιας εκποµπαί αερίων, ατµών ή αερολυµάτων να 
δίδωνται χωρισταί πληροφορίαι δι’ εκάστην. 
 
Εις περίπτωσιν υπάρξεως λεβήτων εις την εγκατάστασιν να δίδωνται λεπτοµέρειαι ως 
προς:  
 
α) Τον τύπον λέβητος (υψηλής ή χαµηλής πιέσεως). 
β) Την µεγίστην ικανότητα αναπαραγωγής. 
γ) Την µεγίστην κατανάλωσιν καυσίµου. 



δ) Τον τύπον του χρησιµοποιηµένου καυσίµου. 
ε) Την περιεκτικότητα των καυσίµων εις θείον. 
Σωµατίδια. 
Εκποµπαί σωµατιδίων προκαλούµεναι εκ της λειτουργίας  των διαφόρων µονάδων της 
εγκαταστάσεως (όπου προβλέπονται περισσότερα του ενός σηµείου εκποµπής 
σωµατιδίων δι’ εκάστην µονάδα, θα πρέπει να δοθούν κεχωρισµένως στοιχεία δι’ 
έκαστον). 
Συµπληρώνεται ο Πίναξ 4. 
Καπνός. 
Εκποµπαί καπνού αι οποίαι προκαλούνται εκ της λειτουργίας των διαφόρων µονάδων 
της εγκαταστάσεως. 
Σκόνη. 
Λεπτοµέρειαι δια τας λειτουργίας, αι οποίαι προκαλούν σκόνην, επηρρεάζουσαι το 
ευρύτερον περιβάλλον πέριξ του εργοστασίου (π.χ. µεταφορά προϊόντων χύδην, 
αποθήκευσις κλπ.). 
 
β) Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων (π.χ. 
επιλογή καυσίµων και µεθόδων δυναµένων  να περιορίζουν τας εκποµπάς, 
ανακύκλωσις αερίων, συστήµατα επεξεργασίας αερίων εκποµπών κλπ.) 
 
γ) Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκποµπών µετά την 
επεξεργασίαν. 
Συµπληρώνεται ο Πίναξ 4. 
 

5.2.7. Υγρά απόβλητα. 
 

α) Λεπτοµερές διάγραµµα ισοζυγίου ύδατος εις την εγκατάσταιν µε αναλυτικήν 
περιγραφήν των χρήσεων και ποσοτήτων ύδατος εις εκάστην µονάδα της παραγωγικής 
διαδικασίας λαµβανοµένης κεχωρισµένως καθώς και των παραγοµένων. 
β) Ονοµαστικώς ο πρώτος, οι ενδιάµεσοι και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών 
αποβλήτων και αι αποστάσεις µεταξύ:  
- του σηµείου αναχωρήσεως των υγρών αποβλήτων από την εγκατάσταιν και του 

σηµείου εκβολής εις τον πρώτον αποδέκτην και του σηµείου τελικής εκβολής των 
υγρών αποβλήτων. 

- το σύνολον της διανυοµένης διαδροµής των υγρών αποβλήτων µέσα από τους 
διαδοχικούς αποδέκτας µέχρι τον τελικόν. 

(Πρώτοι ή ενδιάµεσοι αποδέκται, δυνατόν να είναι: υπόνοµοι, υδατορεύµατα, 
παραπόταµοι, ποταµοί, κοιλότητες εδάφους. 
Τελικοί αποδέκτοι νοούνται αι λίµναι, η θάλασσα, το έδαφος ή τα υπόγεια ύδατα). 
γ) Πραγµατοποιούµεναι ή προβλεπόµεναι χρήσεις υδάτων των διαφόρων αποδεκτών. 
δ) Στοιχεία υγρών αποβλήτων δι’ εκάστην χωριστήν πηγήν προ τυχούσης 
επεξεργασίας. 
Συµπληρώνεται ο Πίναξ 5. 
ε) Στοιχεία ποιότητος των υγρών αποβλήτων προ τυχούσης επεξεργασίας δι’ εκάστην 
χωριστήν πηγήν µε συµπλήρωσιν του Πίνακας 6 και επιλογήν εκ του καταλόγου 
παραµέτρων ποιότητος εκείνων αι οποίαι σχετίζονται µε την εγκατάστασιν. Εις τον 
πίνακα επίσης δέον να περιλαµβάνωνται και παράµετροι ποιότητος γνωσταί εις τους 
υπευθύνους της εγκαταστάσεως αι οποίαι τυχόν δεν περιλαµβάνονται εις τον 
κατάλογον. 
στ) Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των υγρών αποβλήτων (π.χ. 
επιλογή µεθόδων παραγωγής περιοριζουσών την κατανάλωσι ή την ρύπανσιν των 
υδάτων). 



Πρόληψις των συµπτωµατικών ρυπάνσεων εις το επίπεδον της παραγωγής όπως επί 
παραδείγµατι δια λεκανών κατακρατήσεως, αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου ροής 
υγρών κλπ. 
ζ) Συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
η) Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και παράµετροι ποιότητος των υγρών αποβλήτων 
µετά την επεξεργασίαν των εκπεφρασµένας εις KG ανά παραγοµένην µονάδα 
προϊόντος ή πρώτης ύλης, εις mg/1 κλπ. 
Συµπληρώνεται ο Πίναξ 7. 
 

5.2.8. Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα – Απορρίµµατα  
 

α) Τύποι και ποσότητες παραγοµένων εκ της εγκαταστάσεως στερεών αποβλήτων, 
ιλύων, τοξικών αποβλήτων ή απορριµµάτων. 
β) Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις διαθέσεώς των: έδαφος, θάλασσα, υπογείως, 
ανακύκλωσις κλπ. 
γ) Χαρακτηριστικά διαθέσεως (τρόπος µεταφοράς, θέσις διαθέσεως, µέθοδος 
διαθέσεως ή ανακυκλώσεως) δι’ εκάστην λύσιν. 
δ) Μέτρα περιορισµού των στερεών αποβλήτων και απορριµµάτων: επιλογή µεθόδων 
αι οποίαι περιορίζουν την παραγωγήν, διαχωρισµός των απορριµµάτων τα οποία 
δύνανται να ανακτηθούν. 

 
5.2.9. Θόρυβος  
  

α) Αναµενόµενα επίπεδα θορύβου (dHA) κατά την λειτουργίαν (κανονική και εντατική, 
ηµέρα και νύκτα) της εγκαταστάσεως εις χαρακτηριστικά σηµεία του ορίου της 
ιδιοκτησίας της. 
β) Χαρακτηριστικά θορύβου:  
Αναφέρατε αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή όχι. Αν ο θόρυβος δεν είναι συνεχή, πόσον 
διαρκεί όταν εµφανίζεται; Τι ποσοστό του συνολικού χρόνου καλύπτει ο θόρυβος ο 
οποίος ακούεται κατά την νύκτα και την ηµέραν. 
Περιγράψατε αν ο παραγόµενος θόρθυβος κατά την διάρκειαν της ηµέρας και της 
νυκτός περιέχει ορισµένους ευδιακρίτους συνεχείς τόνους (π.χ. συριγµούς, βόµβους 
κλπ.) 
Αναφέρατε αν ο παραγόµενος θόρυβος της ηµέρας και της νυκτός έχει ειδικά 
χαρακτηριστικά π.χ. γδούπους, εκρήξεις κλπ. και αν είναι τοιαύτα ώστε να 
προσελκύουν την προσοχήν. 
Παρόµοιαι πληροφορίαι δέον να δοθούν δια τας περιόδους εντατικής λειτουργίας. 
γ) Προβλεπόµενα µέτρα ελέγχου του θορύβου π.χ. 
- Πρόληψις των θορύβων εις την πηγήν. 

 
5.2.10. Άλλαι ενοχλήσεις. 
 

- ∆ονήσεις: Χρονική συχνότης και αιτίαι αυτών. 
- Οσµαί: Τύποι πιθανών οσµών και µέτρα ελέγχου αυτών. 

 
6.  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 

Να αναφερθούν, εκτιµηθούν και διατυπωθούν όλαι αι επιπτώσεις από την 
πραγµατοποίησιν της εγκαταστάσεως (άµεσαι – έµµεσαι, βραχυχρόνιαι - µακροχρόνιαι, 
θετικαί – αρνητικαί, επανορθούµεναι – µη επανορθούµεναι) εις το περιβάλλον της 
περιοχής (ευρείας και αµέσου επιρροής). 
 



6.1. Οικολογικαί επιπτώσεις  
 
6.1.1. Ατµόσφαιρα  
 

- Σύγκρισις της ποιότητος των αερίων εκποµπών µε τα καθωρισµένα όρια 
(Standards) της εκποµπής ή µε τυχόν ειδικούς όρους. 

- Επίδρασις των αερίων εκποµπών της εγκαταστάσεως εις το µικροκλίµα της 
περιοχής της εγκαταστάσεως και το κλίµα της ευρυτέρας περιοχής. 

- Εκτίµησις της επιδράσεως των αερίων εκποµπών εις την ποιότητα του αέρους της 
περιοχής της εγκαταστάσεως (λαµβανοµένων υπ’ όψιν των συνθηκών διασποράς 
και διαχύσεως αυτών εν συνδυασµώ µε µετεωρολογικά, τοπογραφικά στοιχεία). 
Περιγραφή άλλων σχετικών προβληµάτων 

 
6.1.2. Ύδατα  
 

- Επιδράσεις εις την δίαιταν των υπογείων υδάτων της περιοχής λόγω υδροληψίας ή 
εκβολής υγρών αποβλήτων. 

- Επιδράσεις εις την ποσότητα των υπογείων υδάτων λόγω υδροληψίας ή αντλήσεων 
κατά τας εκσκαφάς κατά την διάρκειαν της κατασκευής. 

- Πιθανότης επηρεασµού της ποιότητος των υπογείων και επιφανειακών υδάτων εκ 
της διαθέσως στερεών αποβλήτων ή ιλύων τοξικών αποβλήτων ή απορριµµάτων 
της εγκαταστάσεως εις το έδαφος. 

 
6.1.3. Μορφολογία - Έδαφος 
 

Επίδρασις λόγω της κατασκευής ή λειτουργίας  της εγκαταστάσεως:  
- εις τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής  
- εις τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους και ειδικώς εις τους 

παράγοντας ακαταλληλότητος αυτού όταν µεγάλαι εκτάσεις πρόκειται να 
επηρεασθούν αµέσως ή εµµέσως ώστε να µην είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 
δια άλλας χρήσεις όπως γεωργικάς, αναψυχής, κλπ. 

Επιδράσεις εις την ασφάλειαν της περιοχής η από κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πληµµύρα κλπ. 
 

 6.1.4. Χλωρίς - πανίς 
 

Επίδρασις των αερίων εκποµπών και των υγρών αποβλήτων εις την χλωρίδαν και 
πανίδα της περιοχής (χερσαία – υδροβία) (βραχυχρονία και µακροχρονία). 
 

6.2. Επιπτώσεις εκ των θορύβων 
 

Επίδρασις του θορύβου εκ της λειτουργίας της εγκαταστάσεως εις την περιοχήν 
(βραχυχρονία και µακροχρονία). 
 
 

6.3. Επιπτώσεις εις κρατικάς εξυπηρετήσεις – ∆ίκτυα  
 

Ανάγκαι δια την δηµιουργίαν νέων ή δια µεταβολάς υπαρχουσών κρατικών 
εξυπηρετήσεων εις την περιοχήν η οποία θα προκύψη εκ της δηµιουργίας της 
εγκαταστάσεως όπως:  
Προστασία εκ πυρκαϊών, κατασκευή νέων δρόµων ή συντήρησις υπαρχόντων κλ.π. 
 



6.4. Αξιολόγησις των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων 
 

Τα συµπεράσµατα εκ της αναλύσεως και του σχολιασµού των επιπτώσεων των 
παραγράφων 6.1., 6.2. και 6.3. να συγκεντρωθούν εις πίνακας ή µητρώα και να 
αξιολογηθούν ως προς την σηµασίαν και τον χαρακτήρα των επιπτώσεων (π.χ. άµεσαι – 
έµµεσαι, θετικαί – αρνητικαί, βραχυχρόνιοι – µακροχρόνιοι κλ.π.) 
 
 

7.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
7.1. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως 

 
Να προταθούν τα αναγκαία µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία θα ληφθούν 
κατά κατηγορίαν επιπτώσεων : 
 
 

7.1.1. Αέρια απόβλητα  
 
- Μέτρα προστασίας  
- Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων 

(π.χ. επιλογή καυσίµων και µεθόδων περιοριζουσών τας εκποµπάς, ανακύκλωσις 
αερίων, συστήµατα επεξεργασίας αερίων εκποµπών κλπ.  

- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκποµπών µετά 
την επεξεργασίαν (ποιότης και ποσότης). 

 
7.1.2. Υγρά απόβλητα 

 
- Μέτρα προστασίας  
- Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των υγρών αποβλήτων (π.χ. 

επιλογή µεθόδων παραγωγής περιοριζουσών την κατανάλωσιν ή την ρύπανσιν των 
υδάτων, επιλογή υδάτων – οµβρίων, παραγωγικής διαδικασίας, χώρων υγιεινής). 

- Πρόληψις των συµπτωµατικών ρυπάνσεων εις το επίπεδον της παραγωγής όπως επί 
παραδείγµατι δια λεκανών κατακρατήσεως, αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου ροής 
υγρών κλπ. 

- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και παράµετροι ποιότητος των υγρών αποβλήτων 
µετά την επεξεργασίαν (ποιότης και ποσότης εκπεφρασµέναι εις µονάδας 
kg/παραγ. µονάδα, mg/1, ή g ή kg/ώρα). 

 
7.1.3. Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα - Απορρίµµατα 

 
- Μέτρα προστασίας εκ του θορύβου. 
- Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις διαθέσεώς των, π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπογείως, 

ανακύκλωσις. 
- Χαρακτηριστικά διαθέσεως (τρόπος µεταφοράς, θέσις διαθέσεως, µέθοδος 

διαθέσεως ή ανακυκλώσεως) δι’ εκάστην λύσιν). 
- Μέτρα περιορισµού των στερών αποβλήτων και απορριµµάτων όπως π.χ. επιλογή 

µεθόδων περιοριζουσών την παραγωγήν, διαχωρισµός των απορριµµάτων τα οποία 
δύνανται να επαναχρησιµοποιηθούν. 

 
7.1.4. Θόρυβος 

 
- Μέτρα προστασίας εκ του θορύβου. 
- Προβλεπόµενα µέτρα ελέγχου του θορύβου π.χ. 



- Πρόληψις των θορύβων εις την πηγήν (επιλογή µηχανών). 
- Σύστηµα χρησιµοποιούµενων συσκευών δια την ηχητικήν µόνωσιν (επικάλυψις, 

υπόβαθρα αντικραδασµικά, διαφράγµατα, τοίχοι). 
- Απόδοσις των µέτρων ελέγχου. 

 
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν έχουν ήδη προταθή και εξετασθή ως προς τας 
επιπτώσεις περισσότεραι της µιας εναλλακτικαί λύσεις µέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος να δικαιολογηθή η τελικώς προτεινοµένη λύσις. 
 

7.2. Προγράµµατα παρακολουθήσεως των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. 
 
Να περιγραφούν τα απαιτούµενα προγράµµατα δια την παρακολούθησιν:  
 
α) των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων 
β) της αποδόσεως των µέτρων προστασίας καθώς και της ποιότητος των παραγοµένων 
αποβλήτων, κατά την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως. 
 

7.3. Μέτρα ασφαλείας. 
 
7.3.1. Να περιγραφούν τα µέτρα ασφαλείας τα οποία θα ληφθούν δια την πρόληψιν των 

περιβαλλοντολογικών κινδύνων ή την αντιµετώπισιν εξαιρετικών καταστάσεων και 
επικινδύνων βλαβών δια την εγκατάστασιν και την πέριξ περιοχήν εξ εκρήξεων, 
διαφυγών επικινδύνων αερίων και υγρών, πληµµυρών, σεισµών, καθιζήσεων, 
µετεωρολογικών φαινοµένων (θύελλαι, κεραυνοί κλπ). 

 
7.3.2. Να αναφερθούν τα αναγκαία µέτρα προστασίας δια την πειροχήν έναντι πυρκαϊάς και 

εντόνων µετεωρολογικών φαινοµένων. 
 
7.3.3. Να αναφερθή εάν λόγω χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών ή παραγοµένων προϊόντων 

ή λόγω της παραγωγικής διαδιακασίας, υφίστανται ή είναι δυνατό να δηµιουργηθούν 
επικίνδυναι καταστάσεις και ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι οποίοι να απαιτούν την λήψιν 
ειδικών και προσθέτων µέτρων ασφαλείας και εάν έχουν προβλεθή παρόµοια µέτρα και 
ποία (π.χ. περίπτωσις διαφυγής τοξικών ουσιών). 

 
7.3.4. Να αναφερθή εάν έχουν θεσπισθή κανόνες, και εάν έχουν καθορισθή υπεύθυνοι της 

εγκαταστάσεως δια την τήρησιν και παρακολούθησιν των µέτρων και κανονισµών 
ασφαλείας της εγκαταστάσεως.   

 
7.4. Παραµένουσαι επιπτώσεις και αξιολόγησίς των  

 
Αι περιβαλλοντολογικαί επιπτώσεις, που θα παραµείνουν (όπως µη επανορθούµεναι 
βλάβαι περιβάλλοντος, εξάντλησις φυσικών πόρων κλπ.) µετά την εφαρµογήν όλων 
των προτεινόµενων προστατευτικών µέτρων να συνοψισθούν, να περιγραφούν και να 
αξιολογηθούν. 

 
8.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 
 

Η µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνη σύντοµον περιγραφήν των τυχόν εναλλακτικών 
λύσεων της εγκαταστάσεως αι οποίαι εξητάσθησαν ειδικώς ως προς την θέσιν της 
εγκαταστάσεως και γενικώς ως προς τον τρόπον αντιµετωπίσεως των επιπτώσεων εις 
το περιβάλλον εις εκάστην περίπτωσιν, π.χ. α) εγκατάστασις εις την θέσιν Α µε 
διάθεσιν των υγρών αποβλήτων εις λίµνην µετά από Χ βαθµόν επεξεργασίας, β) 
εγκατάστασις εις την θέσιν Β και διάθεσιν των υγρών αποβλήτων εις την θάλασσαν 



µετά από Χ΄ βαθµόν επεξεργασίας και σύστηµα διασποράς και διαχύσεως ή 
εγκατάστασις εις την θέσιν Β µε πλήρη ανακύκλωσιν υγρών αποβλήτων, γ) 
Εγκατάστασις εις την θέσιν Γ λόγω επικρατούντων ανέµων. Υδροληψία από υπόγεια 
ύδατα, ή δίκτυον υδρεύσεως, µεταφορά προϊόντων µε το α ή β µέσον κλπ. 
 
Εις την ανωτέρω περιγραφήν θα πρέπει να περιλαµβάνωνται όσαι τυχόν εναλλακτικαί 
λύσεις, απερρίφθησαν και οι λόγοι απορρίψεώς των µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να 
δύναται η αρµοδία υπηρεσία να εκτιµήση συγκριτικώς τους περιβαλλοντολογικούς 
κινδύνους και τα οφέλη των διαφόρων λύσεων, γενικώς. 
 

9.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Εις παράρτηµα της Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων, δέον να 
καταχωρηθούν, κείµενα επιστηµονικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικαί εκθέσεις, 
έγγραφα τεκµηριώσεων κλπ. 
 

10.  ΓΕΝΙΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΑΙ 
 

- Εις την Μελέτην Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων δέον να αποφεύγεται η 
συσσώρευσις γενικών στοιχείων να γίνεται επεξεργασία των οριακών θεµάτων από 
απόψεως περιβάλλοντος µε συντοµίαν και να δίδεται ιδιαιτέρα έµφασις εις τα 
σηµαντικά περιβαλλοντολογικά θέµατα. 

 
- Τα σχόλια τα οποία αφορούν εις τας επιπτώσεις δέον να τεκµηριώνονται κατά το 

δυνατόν επιστηµονικώς και να µην είναι εγκυκλοπαιδικά. 
 

- Ειδικώς η έκθεσις περιγραφής του περιβάλλοντος δύναται να αναφέρεται και εις 
τυχόν άλλας αξιολόγους πληροφορίας αι οποίαι δύνανται να συµβάλλουν εις την 
καλυτέραν απεικόνισιν του περιβάλλοντος της εγκαταστάσεως και εις τας 
συνθήκας αι οποίαι επικρατούν εις αυτό. 
 
Ωστόσο πρέπει να είναι σύντοµος και να δίδη έµφασιν µόνον εις τα στοιχεία εκείνα 
τα οποία είναι απαραίτητα δια την κατανόησιν των επιπτώσεων. Η έκτασις 
παραθέσεως και αναλύσεως των διαφόρων στοιχείων της εκθέσεως πρέπει να 
υπαγορεύεται εκ της σπουδαιότητος των αναµενοµένων περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων. 
 
 

Κατάλογος παραµέτρων ποιότητος υγρών αποβλήτων 
 
Α. Οργανοληπτικοί παράµετροι 
 

Χρώµα Ρt mg/1 
Θολότης SiO2 mg/1 
Θερµοκρασία oC  

 
 
Β. Φυσικοχηµικοί παράµετροι 
 

ΡΗ 
Αγωγιµότης 
Ολική σκληρότης 
Ασβέστιον 

 
 
CaCO3 
Ca 

 
mg/l 
mg/1 
mg/1  



Νάτριον 
Κάλιον 
Μαγνήσιον 
Αργίλιον 
Αλκαλικότης 
Λίπη και Έλαια 
Θειϊκά  
Χλωριούχα 
Νιτρώδη  
Νιτρικά  
Αµµωνιακόν άζωτον 
Άζωτον κατά Kjeldahl 
Συνολικά διαλελευµένα στερεά 
Καθιζάνοντα στερεά  
Αιωρούµενα στερεά 
Σίδηρος 
Ορθοφωσφορικά 
Συνολικός φώσφορος 
Φθοριούχα  
Κυανιούχα 
Φαινόλαι 

Na 
K 
Mg 
A1 
CaCO3 
 
SO4 
Cl 
NO2 
NO3 
NH3N 
N 
 
 
 
Fe 
PO4 
P 
F 
CN 
C6H5OH 

mg/1 
mg/1  
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1  
mg/1 
mg/1 
mg/1 
cm3/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

 
Γ. Βιολογικαί παράµετροι 
 

∆ιαλελυµένον οξυγόνον 
BOD5  
COD 
TOC 
Χλωροφύλλη 

Ο2 
 
 
C 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
 

 
∆. Μικροβιολογικαί παράµετροι   
 

Κολοβακτηριδιοειδή  
Κολοβακτηρίδια  
Εντερόκοκκοι 
Σαλµονέλλαι 

ΠΑΚ/100 
    »      »   
    »      » 
    »      » 

ΜΙ 
 » 
 » 
 » 

 
 
Ε. Ανεπιθύµητοι ή άλλαι τοξικαί ουσίαι. 
 

Πίναξ I 
Πίναξ ΙΙ 
 

 
 

ΠΙΝΑΞ 1 
 

Οµάδες ουσιών και ουσίαι 
 
1. Οργανοαλογονούχοι ενώσεις και ουσίαι εκ των οποίων δύνανται να προκύψουν 

τοιούτου είδους ενώσεις εις το υδατικόν περιβάλλον. 
2. Οργανοφωσφορικαί ενώσεις. 
3. Οργανοκασσιτερικαί ενώσεις. 



4. Ουσίαι αι οποίαι εις το υδατικόν περιβάλλον ή µέσω αυτού προκαλούν αποδεδειγµένως 
καρκίνον. 

5. Υδράργυρος και ενώσεις υδραργύρου. 
6. Κάδµιον και ενώσεις καδµίου. 
7. Ανθεκτικά (µη αποδοµήσιµα) ορυκτά έλαια και υδρογονάνθρακες. 
8. Ανθεκτικά συνθετικά υλικά ή ουσίαι, αι οποίαι δυνατόν να παρεµποδίζουν οιανδήποτε 

χρήσιν των υδάτων, είτε επιπλέουσαι, είτε αιωρούµεναι, είτε καθιζάνουσαι. 
 

ΠΙΝΑΞ ΙΙ 
 

- Οµάδες ουσιών και ουσίαι 
 
 Στοιχεία και ενώσεις αυτών. 
 
1. Ψευδάργυρος. 
2. Χαλκός 
3. Νικέλιον  
4. Χρώµιον  
5. Μόλυβδος  
6. Σελήνιον 
7. Αρσενικόν  
8. Αντιµόνιον 
9. Μολυβδένιον  
10. Τιτάνιον 
11. Κασσίτερος  
12. Βάριον 
13. Βηρύλλιον 
14. Βόριον  
15. Ουράνιον 
16. Βανάδιον 
17. Κοβάλτιον 
18. Θάλιον 
19. Τελλούριον 
20. Άργυρος 

 
2. Βιοκτόνα και τα παράγωγά των τα οποία δεν περιλαµβάνονται εις τον πίνακα 1. 
 
3. Ουσίαι µε δυσµενή επίδρασιν εις την γεύσιν ή εις την οσµήν προϊόντων ανθρωπίνης 

καταναλώσεως προερχοµένων εκ του υδατικού περιβάλλοντος και ενώσεις αι οποίαι 
δύνανται να προκαλέσουν σχηµατισµόν τοιούτων ουσιών εντός των υδάτων. 

 
4. Τοξικαί ή ανθεκτικαί οργανικαί ενώσεις του πυριτίου και ουσίαι δυνάµεναι να 

προκαλέσουν σχηµατισµόν τοιούτου είδους ενώσεων εντός των υδάτων εξαιρέσει των 
βιολογικώς αβλαβών ή των µετατρεποµένων ταχέως εντός του ύδατος εις αβλαβείς 
ουσίας. 

 
5. Ανόργανοι ενώσεις φωσφόρου και στοιχειακός φώσφορος. 
 
6. Μη ανθεκτικά ορυκτά έλαια και υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως. 
 
7. Κυανιούχα, φθοριούχα. 
 



8. Ουσίαι ασκούσαι δυσµενή επίδρασιν επί του ισοζυγίου οξυγόνου, κυρίως αµµωνία, 
νιτρώδη. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ. 
 

Επωνυµία, είδος εγκαταστάσεως, µέγεθος, διεύθυνσις, έδρας, τηλέφωνον έδρας, 
αρµόδιοι επί θεµάτων σχετικών µε το περιεχόµενον της µελέτης. 
 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
 

Περιγραφή του έργου 
 

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ 
 

Τοποθεσία (περιγραφή περιοχής, τοπογραφικόν σκαρίφηµα). 
 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ. 
 

Συνοπτική περιγραφή των υφισταµένων πηγών ρυπάνσεων υπό άλλων αιτίων και 
εκτίµησις της καταστάσεως του περιβάλλοντος. 
 

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. 
 
5.1 Φάσεις λειτουργίας. 

 
Περιγραφή της λειτουργίας των διαφόρων µονάδων της εγκαταστάσεως (παραγωγική 
διαδικασία κλπ. ως επίσης και των τυχόν µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ) κατά 
φάσεις, συνοδευοµένης υπό σχεδιαγραµµάτων ροής εις τα οποία να περιγράφονται το 
είδος, το µέγεθος και η παραγωγική ικανότης του εξοπλισµού της. 
Επίσης, να δίδεται αναλυτικώς το είδος και αι ποσότητες των εισερχοµένων και 
εξερχοµένων υλικών ως επίσης και το γενικόν ισοζύγιον υλικών. 
 

5.2 Σχέδιον κατόψεως της εγκαταστάσεως. 
Σχέδιον κατόψεως της εγκαταστάσεως εις κλίµακα 1:100 έως 1:500, εις το οποίον θα 
σηµειούνται λεπτοµερώς : 
- Η ακριβής θέσις και χαρακτηρισµός όλων των κτισµάτων των εγκαταστάσεων. 
- Τα σηµεία εκποµπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκαταστάσεως 

προς οιονδήποτε αποδέκτην. 
 

5.3 Χρήσις ύδατος και ενεργείας. 
 

α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου υδρεύσεως της εγκαταστάσεως (πηγή και 
σηµεία υδροληψίας, απαιτούµεναι παροχαί, σύστηµα υδρεύσεως, κυκλώµατα 
ύδατος). 



β) Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τον τρόπον υδρεύσεως της 
εγκαταστάσεως. 

γ) Γενικά στοιχεία χρήσεως ύδατος, ηλεκτρικής ενεργείας, και καυσίµων και 
εφικταί εναλλακτικαί λύσεις χρήσεως (π.χ. διαφορετικοί τρόποι ψύξεως 
υδάτων). 

 
5.4 Πρώται ύλαι – Προϊόντα. 

 
α) Κατάλογος πρώτων υλών, προσθέτων υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά 

την λειτουργίαν των διαφόρων µονάδων της εγκαταστάσεως, τελικών 
προϊόντων και παραπροϊόντων, εις τον οποίον να φαίνεται το είδος, αι 
ποσότητες και τα µέτρα µεταφοράς. 

β) Ειδικώτερον, απογραφή τυχόν τοξικών ουσιών, αι οποίαι πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ή να αποθηκευθούν εις την εγκατάστασιν. 

 
5.5 Απόβλητα  
 
5.6 Αέρια απόβλητα 

 
Στοιχεία αφορώντα εις τας πηγάς, την ποσότητα και την ποιότητα των αναφεροµένων 
αερίων αποβλήτων της εγκαταστάσεως προ της επεξεργασίας (ποιότης και ποσότης 
εκπεφρασµέναι εις Kg/παραγοµένη µονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης, Mg/1 ή g ή 
Kg/ώρα). 
 
α) Αέρια – Ατµοί – Αερολύµατα 
Εκποµπαί αερίων, ατµών ή αερολυµάτων εις υψηλήν στάθµην (καπνοδόχος) και 
χαµηλήν στάθµην (διάχυσις) αι οποίαι προκαλούνται εκ της λειτουργίας των διαφόρων 
µονάδων εγκαταστάσεως. 
Εις περιπτώσεις υπάρξεως περισσοτέρων της µιας εκποµπών αερίων, ατµών ή 
αερολυµάτων, να δοθούν κεχωρισµένως δι’ έκαστον στοιχεία. 
 
β) Σωµατίδια. 
Εκποµπαί σωµατιδίων αι οποίαι προκαλούνται εκ της λειτουργίας των διαφόρων 
µονάδων της εγκαταστάσεως. Όπου προβλέπονται περισσότερα του ενός σηµεία 
εκποµπής σωµατιδίων δια µίαν µονάδα, θα πρέπη να δοθούν κεχωρισµένος δι’ έκαστον 
στοιχεία. 
 
γ) Καπνός 
Εκποµπαί καπνού αι οποίαι προκαλούνται εκ της λειτουργίας διαφόρων µονάδων της 
εγκαταστάσεως. 
 
δ) Σκόνη  
Λεπτοµέρειαι δια τας λειτουργίας αι οποίαι προκαλούν σκόνην και αι οποίαι 
επηρεάζουν το ευρύτερον περιβάλλον πέριξ του εργοστασίου (π.χ. µεταφορά 
προϊόντων χύδην, αποθήκευσις κλπ.) 
 

5.7. Υγρά απόβλητα  
- Ποσότητες ύδατος αι οποίαι χρησιµοποιούνται εις την εγκατάστασιν µε αναλυτικήν 
περιγραφήν των χρήσεων και των αναγκαίων ποσοτήτων ύδατος, εις εκάστην µονάδα 
εγκαταστάσεως κεχωρισµένως ως και των ποσοτήτων των παραγοµένων αποβλήτων. 
- Στοιχεία υγρών αποβλήτων δι’ εκάστην πηγήν κεχωρισµένως προ τυχόν επεξεργασίας 
(ποιότης και ποσότητες εκπεφρασµέναι εις kg/παραγοµένη µονάδα προϊόντος ή πρώτης 
ύλης mg/1 ή Kg/ώρα). 



- Ονοµαστικώς ο πρώτος οι ενδιάµεσος και ο τελικός αποδέκτης εκάστης εκβολής 
υγρών αποβλήτων  και επισήµανσις εις τον χάρτην της παρ.7 
- Πραγµατοποιούµεναι ή προβλεπόµεναι χρήσεις ύδατος των διαφόρων αποδεκτών. 
 

5.8. Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα – Απορρίµµατα. 
 

- Τύποι, ποιότης και ποσότητες εκπεφρασµέναι εις παραγόµενα εκ της 
εγκαταστάσεως στερεά απόβλητα, ιλύες, τοξικά απόβλητα ή απορρίµµατα. 

- Να αποδοθούν εις τον χάρτην της παραγρ. 7 αι θέσεις απορρίψεως των στερεών 
αποβλήτων. 

 
5.9. Θόρυβος. 

 
- Αναµενόµενα επίπεδα θορύβου κατά την λειτουργίαν (κανονική και εντατική, 

ηµέρα και νύκτα) της εγκαταστάσεως εις χαρακτηριστικά σηµεία της εκτάσεως. 
- ∆ευτερογενείς αιτίαι αυξήσως του θορύβου πχ κίνησις βαρέων οχηµάτων κλπ. 

 
 
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως. 
Να προταθούν τα αναγκαία µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία θα ληφθούν 
κατά κατηγορίαν επιπτώσεων :  

 
6.1. Αέρια απόβλητα (παρ. 5.3, 6.1) 
 

- Μέτρα προστασίας. 
- Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τα µέτραν ελέγχου των αερίων αποβλήτων 

(π.χ. επιλογή καυσίµων και µεθόδων περιοριζουσών τας εκποµπάς, ανακύκλωσις 
αερίων, συστήµατα επεξεργασίας αερίων εκποµπών κλπ.) 

- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκποµπών µετά 
την επεξεργασίαν (ποιότης και ποσότητες). 

 
6.2. Υγρά απόβλητα (παρ. 5.2, 5.3) 
 

- Μέτρα προστασίας. 
- Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις ως προς τα µέτραν ελέγχου των υγρών αποβλήτων 

(π.χ. επιλογή µεθόδων  παραγωγής περιοριζουσών την κατανάλωσιν ή την 
ρύπανσιν των υδάτων. Πρόληψις των συµπτωµατικών ρυπάνσεων εις το επίπεδον 
της  παραγωγής όπως επί παραδείγµατι δια λεκανών κατακρατήσεως, αυτοµάτων 
συστηµάτων ελέγχου ροής υγρών κλ.π) 

- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και παράµετροι ποιότητος των υγρών αποβλήτων 
µετά την επεξεργασίαν (ποιότης και ποσότητες εκπεφρασµέναι εις µονάδας 
Κg/παραγ. µονάδα mg/1 και g/ή Kg/ώρα). 

 
6.3. Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα – Απορρίµµατα. 
 

- Μέτρα προστασίας. 
- Εφικταί εναλλακτικαί λύσεις των π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπογείως ανακύκλωσις 

κλπ. 
- Χαρακτηριστικά διαθέσεως (τρόπος µεταφοράς, θέσις διαθέσεως, ή 

ανακυκλώσεως) δι’ εκάστην λύσιν. 



- Μέτρα περιορισµού των στερεών αποβλήτων και απορριµµάτων, όπως π.χ. επιλογή 
µεθόδων αι οποίαι περιορίζουν την παραγωγήν, διαχωρισµός των απορριµµάτων τα 
οποία δύνανται να επαναχρησιµοποιηθούν. 

 
7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΕΣ 
 

Να συµπληρωθούν οι συνηµµένοι πίνακες εφ’ όσον υπάρχουν τα στοιχεία. 
Χάρτης προσανατολισµού 1:200.000 
 

 


