
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΙΣ: Αριθ. Α5/2911/1977  
 
Περί απαγορεύσεως καύσεως µαζούτ κατά την παραγωγικήν διαδικασίαν , δι' 
αντιµετώπισιν εκτάκτων περιστατικών ρυπάνσεως. 
(ΦΕΚ 965/Β/1-10-77) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Έχοντες υπ'όψει: 

 
α) Τον Α.Ν. 2520/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων». 
β) Την υπ' αριθ. 1/26 Αυγούστου 1977 απόφασιν του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος. 
γ) Την Υγειον. ∆ιάταξιν Α5/3838/1976 «περί καυσίµου ύλης εγκαταστάσεων 

θερµάνσεως», αποφασίζοµεν: 
 

Άρθρον 1 
 
∆ιά τον περιορισµό της ρυπάνσεως της ατµόσφαιρας εκ διοξειδίου του θείου και καπνού, 
προς προστασίαν και προαγωγήν της ∆ηµοσίας Υγείας και µείωσιν των εξ αυτών οχλήσεων 
και οικονοµικών ζηµιών, καθορίζουµεν όπως: 

1. ∆ι' αποφάσεως του Νοµάρχου, µετ' εισήγησιν γνωµοδοτικής Επιτροπής, 
συγκροτουµένης υπ'αυτού εξ αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και ενδεχοµένως 
ιδιωτικών µε ειδικάς γνώσεις και εµπειρίαν, είναι δυνατή η απαγόρευσις κατά περίπτωσιν , 
µετ' εκτίµησιν των τοπικών συνθηκών, της εγκαταστάσεως νέων µονάδων καύσεως βαρέος 
ακαθάρτου πετρελαίου (µαζούτ) προοριζοµένων διά την παραγωγήν ενεργείας ατµού ή στην 
λειτουργίαν οιονδήποτε εγκαταστάσεων, εφ'όσον υφίσταται κίνδυνος δηµιουργίας τοπικώς 
σοβαρών , από υγειονοµικής πλευράς, συνθηκών ρυπάνσεως του περιβάλλοντος , οχλήσεως 
ή ζηµιών. 

2. ∆ι' οµοίας ως άνω αποφάσεως του Νοµάρχου, µετ'ανάλογον εισήγησιν στηριζοµένην 
εις αποτέλεσµα µετρήσεων και υπολογισµών, είναι περαιτέρω δυνατόν να επιβληθή βαρέος 
ακαθάρτου πετρελαίου (µαζούτ) και η χρησιµοποίησις αντ' αυτού καυσίµου µε µικροτέραν 
περιεκτικότητα εις θείον και εν πάση περιπτώσει µέχρι το πολύ 1% κατά βάρος, διά την  
παραγωγήν ενεργείας ή την λειτουργίαν οιωνδήποτε εγκαταστάσεων, µεµονωµένως ή 
οµαδικώς ,προς περιορισµόν των θεωρουµένων εκάστοτε ως µη αποδεκτών αιχµών της 
ρυπάνσεως των κατοικηµένων περιοχών, εν τω πλαισίω λήψεως εκτάκτων µέτρων διά την 
αντιµετώπισιν υγειονοµικώς σοβαρών περιστατικών ρυπάνσεως (σύστηµα συναγερµού ). 
 

Άρθρον 2 
 

1. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δηµοσιεύσεώς της εις της Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η εκτέλεσις αυτής ανατίθεται εις τα υγειονοµικά , αστυνοµικά και έτερα δηµόσια έργα. 
2. Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 

2520/1940 "περι υγειονοµικών διατάξεων". 
3. Από της δηµοσιεύσεως της παρούσης η υγειονοµική διάταξις Α5/3838/1976 (ΦΕΚ 

1548/Β/1976) καταργείται. 
Η παρούσα δηµοσιευθήτω διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως . 

 
Εν Αθήναις τη 9 Σεπτεµβρίου 1977 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 


