
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου : «Κύρωση καί συμπλήρωση της άπό 18 

Ίούνη 1982 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» : 
«’Αντιμετώπιση εκτάκτων επεισοδίων ρύπανσης τού 
περιβάλλοντος καί ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Προς τη Βον/.η των Έλλψ·ο>ν

Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου είσηγούμεθα τήν κύ
ρωση καί τροποποίηση της άπό 18 Ίούνη 1982 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου : «Άντιμετώπωση εκτάκτων 
επεισοδίων ρύπανσής τοΰ περιβάλλοντος καί ρύθμιση συνα
φών θεμάτων», για τούς παρακάτω λόγους :
. Α. 'Ώς προς τό περιεχόμενο τής παραπάνω Πράξης Νο
μοθετικού Περιεχομένου :

Οί λόγοι πού επέβαλαν την έκδοση Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου άναφέρονται στο προοίμιό της.

'Ως προς τις ειδικότερες ρυθμίσεις παρατηρούμε τά έξης : 
'Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καλύπτει τις άκό- 

λουθες περιπτώσεις :
α) Λήψη μέτρων γιά την άντιμετώπιση εκτάκτων πε

στατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
β) Εΐσάγεται ό θεσμός τών Κλιμακίων ’Ελέγχου Ποιό

τητας Περιβάλλοντος ΚΕΠΠΕ καί καθορίζεται ή διαδι
κασία τής σύστασης καί τοΰ καθορισμού τών αρμοδιοτή
των τους/ ~~.....“ Γ_·.ύ ·', - ' ' , · ···

γ) Καθορίζεται ή διαδικασία γιά την κήρυξη περιοχών 
ώς περιοχών υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.' " ή.·

Ειδικότερα, γιά κάθε άρθρο σημειώνονται τά ακόλουθα /

. “Αρθρο 1.
Καθορίζεται τό περιεχόμενο τών όρων «Περιβάλλον», 

«Ρύπανση», καί «’Ανθρώπινη Υγεία». Σημειώνεται οτι 
υιοθετήθηκε ό ορισμός τής ‘Γγείας όπως δίνεται άπό την 
Παγκόσμια ’Οργάνωση 'Τγείας τού Ο.Η.Ε. καί έχει καθι
ερωθεί διεθνώς. ·. „ ,
ο-* "Αρθρο 2. .: ν;·;

(παρ. 1) ' . : .. . 1
Παρέχεται γενική έξουσιοδότηση στον 'Τποΰργό Χωρο

ταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος καί στον ή στους κατά 
περίπτιυση αρμόδιους 'Γπουργοΰς μέ κοινή άπόφασή τους’ 
νά λαμβάνουν μέτρα γιά τήν αντιμετώπιση εκτάκτων περι
στατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσής. 'Ορίζεται επίσης ότι 
μέ όμοιες άποφάσεις καθορίζονται οί όροι καί οι προϋποθέ
σεις επιβολής τών παραπάνω μέτρων. Παρατίθεται ένδει- 
κτική αναφορά αυτών τών όρων καί τών προϋποθέσεων. -,. ;

('Παρ. 2). ; ’ ';···■
Παρατίθεται απαρίθμηση τών μέτρων πού είναι δυνατόν 

νά ληφθούν. ’· .. ", ; ,
“Αρθρο 3. , ”

Προβλέπεται επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων. .. : *.

Άρθρο 4 .Α.-- ... \..{ a/·. .
Προβλέπεται ή διάθεση τών έσόδων πού συγκεντρώθηκαν 

άπό τήν επιβολή τών Διοικητικών Κυρούσεων τού άρθρου 3ι_ 
στούς παραβάτες τών εκτάκτων μέτρων πού προβλέπονται 
στό άρθρο 2, γιά εκτέλεση προγραμμάτων προστασίας περι
βάλλοντος. Τά έσοδα αυτά πρεριέρχονται στό Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. 
τού Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος 
ώστε νά είναι δυνατή ή ευχερής καί γρήγορη χρησιμοποίησή 
τους.

. Άρθρο 5.--
.ο»μ>. ,.ι.

Παρέχεται έξουσιοδότηση στον 'Τπουργό Χωροταξίας, 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος καί στον κατά περίπτωση 
αρμόδιο ‘Τπουργό μέ κοινή άπόφασή τους νά συνιστούν 
Κλιμάκια ’Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).

(Παρ. 2).
'Ορίζεται ότι στή-σύνθεση τών ΚΕΠΠΕ είναι δυνα 

νά συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι έμπειρογνώμονες : 
όρίζονται μέ άπόφασή τού Υπουργού Χωροταξίας, Ο 
σμοϋ καί Περιβάλλοντος.

(Παρ. 3).
Παρατίθεται περιοριστική άπαρίθμηση τών άρμοδιο 

των τους.
“Αρθρο 6.
(παρ. 1)

Παρέχεται εξουσιοδότηση στό ' Υπουργικό Συμβού) 
ύστερα άπό εισήγηση τουύ Υπουργού Χωροταξίας. Οΐ 
σμού καί Περιβάλλοντος μέ βάση δρισμένα κριτήρια να ι 
ρύσσει περιοχές ώς περιοχές υποβαθμισμένου περιβάλλοντ

(Παρ. 2).
' Η κήρυξη μιας περιοχής ώς περιοχής ΰποβαθμισμέ 

περιβάλλοντος, συνεπάγεται τήν αυτοδίκαιη άνάθεση σ 
'Τπουργό Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος 
άρμοδιότητας εισήγησης γιά τή λήψη μέτρων Προστασ 
Περιβάλλοντος πού προβλέπονται άπό τήν ίσχύουσα νο; 
θεσία καθώς καί τόν συντονισμό όλων τών άρμόδιων φορί 
πού άσκοΰν άρμοδιότητες προστασίας περιβάλλοντος σ 
περιοχή.

Άρθρο 7.
Λαμβάνεται πρόνοια γιά τήν εξασφάλιση τών άποδος 

τών εργαζομένων στις έπιχειρήσεις πού περιορίζουν, ά 
στέλλουν ή διακόπτουν περιοδικά τήν παραγωγική τ 
δραστηριότητα, κάθε φορά πού εφαρμόζονται έκτακτα μέ 
γιά τήν άντιμετώπιση τής άτμοσφαιρικής ρύπανσης, σέ εκ 
λεση τών κοινών 'Τπουργικών Αποφάσεων τού άρθρου 
τής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καί γίνεται ά 
φορά στόν τρόπο ρύθμισης τών σχετικών διαδικαστιτ 
θεμάτων.' 1 \7 ’ *-·-/: .'· ,-.ν ::\·"· / .· '

...ν'/ ’ ,· .Άρθρο 10. ·
'Ορίζει ότι κάθε διάταξη πού άντίκειται στό περιε 

μενο τής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργεί-

Άρθρο 11.
Τό άκροτελεύτιο άρθρο ορίζει τήν έναρξη ισχύος τής ΓΙ 

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Β. Μέ τό άρθρο δεύτερο τού νομοσχεδίου αυτού προε 

θενται τρεις παράγραφοι στό τέλος τού άρθρου 3 τής πρά 
καί ορίζεται ότι κατ’ έξαίρεση οί ποινές γιά τούς παραβά 
τών μέτρων γιά τήν κυκλοφορία τών αυτοκινήτων έπιβ 
λονται άπό τά δικαστήρια καί προσδιορίζεται τό ύψος 
χρηματικής ποινής άπό 10.000 έως 50.000 δρχ.. · .

Γ. Μέ τό άρθρο τρίτο άντικαθίσταται ή παρ. 1 τού : 
θρου 5 τής πράξης γιά νά διευκολυνθεί ή συγκρότηση τ 
ΚΕΠΠΕ πού παρουσιάζει δυσχέρειες γιατί προβλέπε 
συμμετοχή μόνο δημοσίων λειτουργών.

Τούς παραπάνω σκοπούς επιδιώκει τό άνωτέρω Σχέ 
Νόμου πού παρακαλεΐται ή Βουλή νά ψηφίσει.

’Αθήνα, 29 Όκτώβρη 1982
{' " · ΟΙ 'Τπουργοί
’Εθνικής Οικονομίας Έσωτεοικών
ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤ.

Δικαιοσύνης Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Δ. ΚΟΤΛΟΤΡΙΑΝί
Χωρ/ξίας Οικισμού &. Περιβάλλοντος ’Εργασίας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ . ΕΤΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

Συγκοινωνιών υ..:··.· Δημόσιας Τάξης
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Τ ■; ΙΩΑΝ. ΣΚΟΤΛΑΡΙΚ1
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τ·ροΠ6πΌίθΐΜΕ.\ΈΣ 'ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ν;ί"
* ;>*'»*. ,, · . »· ··-- *:'·-·* . ·

ονόδεύει την αίτιολόγική έκθεση τοϋ σχεδίου νόμου «Κύ
ρωση καί τροποποίηση της άπό 18 Ίούνη 1982 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «’Αντιμετώπιση έκτακτων 
πεισοδίων ρύπανσης τοϋ περιβάλλοντος καί ρύθμιση 
τυναφων, θεμάτων». * Γ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 18/6/1982 άρθρ. 3 καί 5.

. . Α. "Αρθρο 3. ;
·,ι ' Διοικητικές κυρώσεις.

!. Στον παραβάτη των μέτρων πού καθορίζονται μέ τις 
ραπάνω διοικητικές πράξεις, επιβάλλεται μέ άπόφαση 

αρμόδιου Νομάρχη, μετά άπό την πράξη ελέγχου τοϋ 
ά το άρθρο 5 ΚΕΠΠΕ ή τής Ειδικής Υπηρεσίας Δήμων 
Κοινοτήτων, διοικητική χρηματική ποινή μέχρι όκτακό- 

; χιλιάδες (800.000) δραχμές εφόσον δέν προβλέπεται 
ττηρότερη ποινή άπό ειδικές διατάξεις.
:Λιά παραβάσεις στήν περιοχή τοϋ Νομοΰ ’Αττικής ή κατά 
προηγούμενο έδάφιο διοικητική ποινή έπιβάλλεται άπό τον 
:ουργό Χωροταξίας,. Οίκισμοϋ καί Περιβάλλοντος.
ί. Σέ περίπτωση πού τάσσεται άπό τήν άρχή προθεσμία 
ιμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική ποινή μέχρι τρια- 
ιες χιλιάδες (300.000) δραχμές γιά κάθε ήμέρα υπέρβασης 
προθεσμίας πού έχει τεθεί.

1. Σέ περίπτωση σοβαρής ρύπανσης κατά τή διάρκεια τής. 
βολής εκτάκτων μέτρων άπό τή λειτουργία βιομηχανικών, 
τασκευαστικών ή λατομικών επιχειρήσεων, ή άπό έκ- 
τνισμό πλοίων ή άπό άλλες εστίες άνοικτής φωτιάς, ό Ύ- 
υργός Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος μέ τον 
:ά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό μποροϋν νά επιβάλλουν 
,ματική ποινή μέχρι ίέα.α εκατομμύρια (10.000.000) 2ρα-·. 
,ς. Γιά τον ίύ'.ο λόγο είναι επίσης δυνατή άπό τον κατά περι- 
ωση αρμόδιο Υπουργό καί ή άφχίρεση τής άδειας άσκη- 
; τής δραστηριότητας πού προκαλεϊ τή ρύπανση έφ’όσον 
οια. άδεια προβλέπεται. άπό τις ύπάρχουσες διατάξεις.

Β. "Αρθρο 5.
Κλιμάκια ’Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

. Μέ κοινές άποφάσεις τοϋ ’Υπουργού Χωροταξίας, 
ιισμοϋ καί Περιβάλλοντος καί τοϋ κατά περίπτωση άρ- 
ιου 'Υπουργού συνιστώνται άπό δημόσιους λειτουργούς 
μακια ’Ελέγχου Ποιότητας καί Περιβάλλοντος (Κ.Ε. 
:1.Ε.) πού ύπάγονται στούς κατά τόπους αρμόδιους Χο- 
-7.εζ· ■ ■ ...
Ιέ τις άποφάσεις σύστασης τών Κ.Ε.Π.Π.Ε. καθορί- 
αι ή σύνθεση, οί αρμοδιότητες καί οί λοιπές λεπτομέ- 
:ς οργάνωσης καί λειτουργίας τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

:ωση καί συμπλήρωση τής άπό 18 ’Ιουνίου 1982 Πράξεως 
νομοθετικού Περιεχομένου : «’Αντιμετώπιση εκτάκτων 
πεισοδίων ρύπανσης τοϋ περιβάλλοντος καί ρύθμιση 
συναφών θεμάτων».

"Αρθρο πρώτο.
ίυροϋτχι ή άπό 18 Ιουνίου 1982 Π ράξη ·Νομού>ετικοΰ II-:- 
-οαένου: «’Αντιμετώπιση εκτάκτων έπεττοδίων ρύποντης 
περιβάλλοντος καί ρύθμιση συναφών θεμάτων» πού δη- 

ιιεύτηκε στο ύπ’ άριθ. 73/ τής 18.6.1982 φύλλο τής 
^ημερίδας τής Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), πού έχει ως

• !'πΡΑΒΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 'ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ '

'Λντιμετώήιοη έκτακτων επεισοδίων ρν.τανοί); τον περι
βάλλοντος καί ρνδμιοη ονναψών δεμάτων.'

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

"Εχοντας ύπόψη : ... · ■

1. Τις διατάξεις τοϋ άρθρου 44, παρ. 1 τοϋ Συντάγματος.
2. Τήν ύποχρέωση προστασίας τοϋ περιβάλλοντος, σύμ

φωνα καί μέ τή σχετική επιταγή τοϋ άρθρου 24, παρ. 1 τοϋ 
Συντάγματος καί ιδίως τήν άνάγκη άποτελεσματικής άντι- 
μετώπισης έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας 
καί άπρόβλεπτης άνάγκης πού προκύπτουν άπό:

α) Τήν αύξανόμενη μέ άνησύχητικό ρυθμό ρύπανση τοϋ 
περιβάλλοντος καί τον επικίνδυνο ύποβιβασμό. τής ποιό
τητας ζωής, ιδίως στά μεγάλα άστικά κέντρα. .

β) Τό φαινόμενο τής επανειλημμένης καί εκτεταμένης 
σέ χρονική διάρκεια εμφάνισης επεισοδίων σοβαρής , άτμοσ- 
φαιρικής κυρίως, ρύπανσης στο λ.εκανοπέδιο τής ’Αττικής 
άλλά καί σέ άλλες βιομηχανικά άναπτυγμένες περιοχές.

3. Τήν μέχρι τήν επικείμενη οργάνωση τοϋ θεσμικού 
πλ.αίσιου άποτελεσματικής άντιμετώπισης τής προστασίας 
τοϋ περιβάλλοντος, επιτακτική άνάγκη λ.ήψης άμεσων, 
κυρίως βραχυπρόθεσμων, μέτρων γιά τήν άντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών ρύπανσης πού εγκυμονούν κίνδυνο 
καί γιά.τήν ύγεία τοϋ άνθρώπου, μέ πρόταση τοϋ 'Υπουργι
κού Συμβουλίου, άποφασίζουμε :

;; * Γ, . ■ "Αρθρο ι: ■

• ’Ορισμοί. ··*.
Γιά τήν εφαρμογή τών διατάξεων τών επόμενων άρθρων 

ισχύουν οί άκόλουθοι ορισμοί : '

1. «Περιβάλλ.ον» : Καλ.εΐται τό σύνολο τών φυσικών 
καί άν-όρωπογενών παραγόντων πού ευρισκόμενοι σε στενή 
αλληλεπίδραση επηρεάζουν τήν οίκολ.ογική ισορροπία καί 
τήν ποιότητα τής άνθρώπινης ζωής. .' -

Ειδικότερα τό περιβάλλον άποτελ.εϊται άπό τον χερσαίο, 
θαλάσσιο καί εναέριο χώρο, τήν χλωρίδα, τήν πανίδα, τα 
ύπόγεια ύδατα, τούς φυσικούς πόρους καί τά στοιχεία πο
λιτισμού, όπως αύτά διαμορφώθηκαν άπό τήν δραστηριό
τητα τοϋ άνθρώπου.

2. «Ρύπανση» : Καλ.εΐται ή άμεση ή έμμεση εκπομπή 
στο περιβάλλ.ον ούσιών ή κάθε μορφής ενέργειας σέ ποσότητα, 
συγκέντρωση ή διάρκεια πού είναι δυνατόν νά προκαλέσουν 
βλάβη στήν άνθρώπινη ύγεία, ύλ.ικές ζημιές, ή νά έχουν 
δυσμενή επίδραση στούς ζωντανούς οργανισμούς ή τά 
οικοσυστήματα καί γενικά νά καταστήσουν το περιβάλλ.ον 
άκατάλλ.ηλο γιά τις επιθυμητές χρήσεις.

3. «’Ανθρώπινη ’Υγεία» : Είναι ή κατάσταση τής πλή
ρους φυσικής, ψυχικής, διανοητικής ευεξίας.

"Αρθρο 2.
"Εκτακτα μέτρα :

1. Μέ κοινές άποεάσεις τοϋ 'Υπουργού Χωροταξίας, Οικι
σμού και Π εριόά/.λ.οντος και τοϋ ή τών κατά περίπτωση αρ
μόδιων ’Υπουργών και άνάλ.ογα μέ τή σοίαρότητα τής ύςιστα- 
μένης ή αναμενόμενης κατάστασης κα-ύορίζονται τά κατά τις 
έπόμενες παραγράφους άναγκαΐα μέτρα γιά τήν άντιμετώ- 
πιση τής άτμοσφαιρικής ρύπανσης, ή χρονική διάρκεια καί 
ή γεωγραφική έκταση εφαρμογής τους, καθώς καί κάθε 
άλλη συναφής λεπτομέρεια. Μέ όμοιες άποφάσεις καθορί
ζονται επίσης οί όροι καί οί προϋποθέσεις λ.ήψης τών παρα
κάτω μέτρων, ιδίως οί ύπό έλ.εγχο ρύποι, οί μέθοδοι μέτρησης 
καί τά οριακά επίπεδα καθενός, καθώς καί κάθε άλλη άνα- 
γκαία λεπτομέρεια.


