ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 55648/2210/91
Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα
καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
(ΦΕΚ 323/Β/13-5-91)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ο ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1, 3 και 5 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή Κοινοτικού
∆ικαίου» (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α΄70)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.∆/τος 437/1985
«Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄157).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4,6,10,28,29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του
περιβάλλοντος » (Α΄160) όπως το τελευταίο άρθρο συµπληρώθηκε µε την παρ.12 του
άρθρου 98 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
(Α΄101).
4. Τις διατάξεις του Ν.1515/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας του
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α΄18/85) και του Ν.1561/85
«Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄148/85) και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 11 παρ. 2,3 και 12 και των άρθρων 13 των νόµων αυτών όπως τροποποιήθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν.1650/86.
5. Την 73/1990 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου «Καθορισµός των κατευθυντηρίων και
οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της Πράξης 144/2-11-1987
του Υπουργικού Συµβουλίου» (Α΄90)
6. Την οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
7. Την οδηγία 88/347/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
8. Την Υ. 1074/14-5-1990(ΦΕΚ 325 Β΄/15-5-90) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και
Υπουργού ΒΕΤ για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον υφυπουργό κ. Β. Μαντζώρη
9. Την υπ΄αριθµ. Υ 1201/5-10-1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ευθυµίου Χριστοδούλου (Β
636) όπως συµπληρώθηκε µε την υπ΄αριθµ Υ 1250/15-1-1991 απόφαση του
Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 10Β/91) αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 1650/86, µε την συµπλήρωση της
υπ΄αριθµ. 18186/271/1988 Υπουργικής Απόφασης καθώς και η συµµόρφωση µε τις οδηγίες
86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά
µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του Παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ» και
88/347/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την

τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται
στον κατάλογο Ι του Παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ» που έχουν δηµοσιευθεί στην
Ελληνική γλώσσα στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 181/16-41986) και (ΕΕ L. 158/35/25-6-1988) αντίστοιχα και ειδικότερα µε τις διατάξεις που
αναφέρονται στον καθορισµό µέτρων και περιορισµών για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προέρχεται από απορρίψεις των επικίνδυνων ουσιών που
αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 6 της υπ΄αριθµ 73/1990 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄90) για την αποτελεσµατική προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα Απόφαση εφαρµόζεται:
Α. στα εσωτερικά επιφανειακά νερά
Β. στα εσωτερικά παράκτια νερά εξαιρουµένων των υπόγειων νερών όπως ορίζονται στην
υπ΄αριθµ.144/87 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 197 Α/1987).
Άρθρο 3
Ορισµοί
Σύµφωνα µε την έννοια της παρούσας Απόφασης:
1. «Ουσίες» νοούνται οι εργαζόµενες στο άρθρο 3 (παραγ.α) της υπ΄αριθµ. 73/1990 πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου (Α90).
2. «Οριακή τιµή µιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα» νοείται η ανώτερη τιµή της
συγκέντρωσης στα υγρά απόβλητα µιας ουσίας από τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα Α
του άρθρου 6 της υπ΄αριθµ. 144/87 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 197/Α/11-1187) ή και η µέγιστη ποσότητα της ουσίας αυτής εκφρασµένης σε βάρος του ρύπου ανά
µονάδα του χαρακτηριστικού µεγέθους της ρυπαντικής δραστηριότητας, µετρούµενες
στην ίδια χρονική περίοδο.
3. «Ειδική οριακή τιµή µιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα» νοείται η οριακή τιµή
µιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα που καθορίζεται µε την Πράξη έγκρισης των
Περιβαλλοντικών όρων ενός συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.1650/86.
4. «Επεξεργασία των ουσιών», νοείται κάθε βιοµηχανική µέθοδος που συνεπάγεται την
παραγωγή, µετατροπή ή χρησιµοποίηση των ουσιών όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 ή
κάθε άλλη βιοµηχανική µέθοδο που, από τη φύση της, απαιτεί την παρουσία των ουσιών
αυτών.
5. «Βιοµηχανική εγκατάσταση», νοείται κάθε εγκατάσταση στην οποία πραγµατοποιείται η
επεξεργασία των ουσιών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 ή οποιαδήποτε άλλης ουσίας
που περιέχει τις εν λόγω ουσίες
6. «Υφιστάµενη εγκατάσταση», νοείται κάθε βιοµηχανική εγκατάσταση, που βρίσκεται σε
λειτουργία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ή ενδεχοµένως,
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος µεταγενέστερης απόφασης που τυχόν τροποποιεί
την παρούσα και αναφέρεται σε εγκατάσταση αυτού του είδους.
7. «Νέα εγκατάσταση», νοείται
o κάθε βιοµηχανική εγκατάσταση που τίθεται σε λειτουργία µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ή, ενδεχοµένως, µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος µεταγενέστερης απόφασης που τυχόν τροποποιεί την παρούσα και
αναφέρεται σε εγκατάσταση αυτού του είδους.
o Κάθε υφιστάµενη βιοµηχανική εγκατάσταση της οποίας η ικανότητα επεξεργασίας
ουσιών αυξήθηκε σηµαντικά µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
απόφασης ή, ενδεχοµένως, µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος µεταγεν. απόφασης
που τυχόν τροποποιεί την παρούσα και αναφέρεται σε εγκατάσταση αυτού του είδους.

8. «Πρότυπη µέθοδος µέτρησης», «Όριο ανίχνευσης», «Προσέγγιση» και «Ακρίβεια»
νοούνται οι οριζόµενες στο άρθρο 5 της υπ΄αριθ. 73/1990 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄90).
Άρθρο 4
Καθορισµός και εφαρµογή των οριακών τιµών
των ουσιών στα υγρά απόβλητα
1. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα των επικίνδυνων ουσιών, που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Α του άρθρου 6 της υπ. Αριθ. 144/2-11-87 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(ΦΕΚ 197Α/1987), παρατίθενται στο Παράρτηµα του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης,
οι οριακές τιµές εφαρµόζονται υποχρεωτικά µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αποδειχθεί
ότι οι οριακές τιµές ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος που προσδιορίζονται µε την
παραπάνω πράξη Υπουργικού Συµβουλίου Επιτεύχθηκαν και διαφυλάσσονται στη
γεωγραφική περιοχή που µπορεί να προσβληθεί από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών µε τη
λήψη κατάλληλων και ενδεδειγµένων µέτρων και µεθόδων.
2. Οριακές τιµές ισχύουν κανονικά για τη θέση όπου τα υγρά απόβλητα που περιέχουν
ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 (παραγ.1) της παρούσας, εξέρχονται από τη
βιοµηχανική εκγατάσταση. Σε περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο για ορισµένες ουσίες να
προβλεφθούν άλλες θέσεις στις οποίες θα πρέπει να ισχύουν οι οριακές τιµές, οι θέσεις
αυτές θα καθορισθούν µε µεταγενέστερες νοµοθετικές ρυθµίσεις στο Παράρτηµα του
άρθρου 12 της παρούσας απόφασης.
∆εδοµένου ότι η συγκέντρωση των ουσιών αυτών στα υγρά απόβλητα εξαρτάται από τη
συγκεκριµένη ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται και η οποία ποικίλλει ανάλογα µε τις
χρησιµοποιούµενες µεθόδους και τις εκάστοτε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, πρέπει σε
όλες τις περιπτώσεις να τηρούνται εκτός από τις µέγιστες συγκεντρώσεις της ουσίας στα
υγρά απόβλητα και οι οριακές τιµές οι εκφρασµένες σαν βάρος των απορριπτόµενων
ουσιών ανά µονάδα του χαρακτηριστικού µεγέθους της ρυπαντικής δραστηριότητας.
Αν τα αποβαλλόµενα υγρά απόβλητα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, υφίστανται
επεξεργασία έξω από τη βιοµηχανική εγκατάσταση, σε εγκατάσταση επεξεργασίας, που
προορίζεται για τη διάθεσή τους, οι οριακές τιµές εφαρµόζονται στο σηµείο εκείνο όπου
τα υγρά απόβλητα εξέρχονται από την εγκατάσταση επεξεργασίας.
3. Η πρότυπη αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των
επικίνδυνων ουσιών, προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ΄αριθ. 73/1990 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄90) και καθορίζεται για κάθε ουσία στο Παράρτηµα του άρθρου 6 της εν
λόγω Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Άρθρο 5
Καθορισµός των ειδικών οριακών τιµών των ουσιών στα υγρά απόβλητα
1. Οι ειδικές οριακές τιµές, κάθε επικίνδυνης ουσίας από τις αναφερόµενες στον κατάλογο Ι
του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. 144/1987 Πράξης του Υπουργικού
Συµβουλίου, καθορίζονται µε την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενός
έργου ή δραστηριότητας από όπου προέρχονται οι απορρίψεις των ουσιών αυτών στα
υγρά απόβλητα, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 κατά περίπτωση της
υπ΄αριθµ 69269/5387/1990 Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο µελέτης περιβαλλοντικών (ΕΜΠ)
καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς
διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678/1990).
2. Προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι η διασφάλιση από τον
ενδιαφερόµενο της τήρησης των ειδικών οριακών τιµών στα υγρά απόβλητα.
3. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ή δραστηριότητας δεν χορηγείται εφόσον:
o Ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν δύναται να τηρήσει τις ειδικές οριακές τιµές των
επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα και γενικά τους όρους, που πρόκειται να
επιβληθούν σ΄αυτόν µε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,

4.

5.

6.

7.

o Η αρµόδια για τη χορήγηση της έγκρισης αρχή διαπιστώνει ότι υφίσταται η αδυναµία
αυτή στον ενδιαφερόµενο.
Κατά την επανεξέταση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τα άρθρα 9
(παραγ.6) και 10 (παραγ.4) κατά περίπτωση της υπ΄αριθµ. 69269/5387/1990 Υπουργικής
απόφασης, ελέγχεται εάν οι καθορισθείσες ειδικές οριακές τιµές των επικίνδυνων ουσιών
στα υγρά απόβλητα πρέπει να παραταθούν ή να τροποποιηθούν λόγω µεταβολής των
όρων έγκρισης και της κατάστασης του φυσικού αποδέκτη ή να ανανεωθούν λόγω
τροποποίησης των οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Σε περίπτωση µη τήρησης των ειδικών οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά
απόβλητα η κατά περίπτωση αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή
λαµβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρησή τους
και εφόσον κριθεί αναγκαίο απαγορεύει κάθε απόρριψη στο υδατικό περιβάλλον.
Στις περιπτώσεις νέων εγκαταστάσεων ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στο υδατικό περιβάλλον, χορηγείται µόνο στην περίπτωση
που οι εγκαταστάσεις αυτές εφαρµόζουν τις προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στα
καλύτερα διαθέσιµα τεχνικά µέσα, εφόσον το µέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο για την
καταπολέµηση της ρύπανσης ή για τη πρόληψη στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Σε
περίπτωση που για τεχνικούς λόγους οι προς έγκριση όροι δεν αντιστοιχούν στα καλύτερα
διαθέσιµα τεχνικά µέσα, και πριν χορηγηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, του
συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας, η αρµόδια κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
ΠΕΧΩ∆Ε αιτιολογεί τους λόγους αυτούς στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν
αρµόδιος για τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Νοµάρχης, η
αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία προβαίνει στην αιτιολόγηση των παραπάνω λόγων προς
την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εν συνεχεία διαβίβασή τους
προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κατά την διαδικασία καθορισµού των ειδικών οριακών τιµών επικίνδυνων ουσιών στα
υγρά απόβλητα λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να µην επέλθει σε άλλο φυσικό
αποδέκτη, ιδιαίτερα στο έδαφος και την ατµόσφαιρα, αύξηση της ρύπανσης που θα
οφείλεται στις εν λόγω ουσίες.
Άρθρο 6
Κριτήρια και προϋποθέσεις για τον καθορισµό
των ειδικών οριακών τιµών στα υγρά απόβλητα

1. Ειδική οριακή τιµή στα υγρά απόβλητα µιας επικίνδυνης ουσίας από τις αναφερόµενες
στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. 144/1987 Πράξης του
Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται µε κριτήριο τις ειδικές συνθήκες του υδατικού
περιβάλλοντος και την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής.
2. Οι ειδικές οριακές τιµές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριακές τιµές επικίνδυνων ουσιών
στα υγρά απόβλητα που καθορίζονται µε την υπ΄αριθ. 18186/271/1988 Υπουργικής
απόφαση (παράρτηµα Α άρθρου 9), και µε το παράρτηµα του άρθρου 12 της παρούσας
απόφασης, ενώ είναι δυνατόν να είναι αυστηρότερες από τις οριακές αυτές τιµές.
Άρθρο 7
∆ιαδικασία ελέγχου των ειδικών οριακών τιµών
Ο έλεγχος για την τήρηση των ειδικών οριακών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της παρούσας απόφασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
6 του Ν 1650/86, η διαδικασία του ελέγχου αυτού βασίζεται στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Στη λήψη και στην ανάλυση δειγµάτων, στη µέτρηση της παροχής των απορρίψεων και
της ποιότητας των υφισταµένων επεξεργασία ουσιών και ενδεχοµένως στη µέτρηση των
χαρακτηριστικών παραµέτρων της δραστηριότητας, που προκαλεί τη ρύπανση και που
αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 12 της παρούσας.

2.
3.

4.

5.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ποσότητα των ουσιών οι
οποίες υφίστανται επεξεργασία, η διαδικασία ελέγχου µπορεί να στηρίζεται στην
ποσότητα ουσιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την παραγωγική ικανότητα
επί της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης του συγκεκριµένου έργου ή
δραστηριότητας.
Ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της απόρριψης συλλέγεται επί ένα εικοσιτετράωρο. Η
ποσότητα της ουσίας που απορρίπτεται κατά τη διάρκεια ενός µηνός, υπολογίζεται βάσει
των ποσοτήτων των ουσιών που απορρίπτονται καθηµερινά.
Η δειγµατοληψία και η µέτρηση της παροχής γίνονται κανονικά στη θέση όπου ισχύουν οι
οριακές τιµές, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παραγρ.2 της παρούσας απόφασης.
Πάντως, εάν είναι αναγκαίο, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι µετρήσεις πληρούν τις
απαιτήσεις του παραρτήµατος του άρθρου 12 της παρούσας, µπορεί η δειγµατοληψία και
η µέτρηση της παροχής, να πραγµατοποιούνται σε άλλη θέση που βρίσκεται πριν από τη
θέση για την οποία ισχύουν οι οριακές τιµές, µε τον όρο:
o Ότι λαµβάνονται υπόψη για τις µετρήσεις αυτές, όλα τα ύδατα που προέρχονται από
την εγκατάσταση που µπορεί να έχουν υποστεί ρύπανση από την επικίνδυνη ουσία,
o Ότι τακτικοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι οι µετρήσεις είναι πράγµατι αντιπροσωπευτικές
των ποσοτήτων οι οποίες απορρίπτονται στη θέση που ισχύουν οι οριακές τιµές ή
δίνουν πάντοτε υψηλότερες τιµές από τις τιµές της θέσης αυτής.
Για τις απορρίψεις ορισµένων ουσιών είναι δυνατόν µε κοινή απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµοδίων Υπουργών να καθορίζεται στο παράρτηµα του άρθρου 12
της παρούσης είναι ποσοτικό όριο κάτω από το οποίο να παρέχεται δυνατότητα στις
αρµόδιες αρχές κατ΄εφαρµογή του άρθρου 6 (παρ.8) της υπ΄αριθ. 18186/271/88
Υπουργικής απόφασης, να τηρούν απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου.
Η µέτρηση παροχής των υγρών αποβλήτων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ακρίβεια ±
20%.
Άρθρο 8
Επιτήρηση του υδατικού περιβάλλοντος

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσω του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των νερών της
χώρας, που εγκαθιστά σύµφωνα µε το άρθρο 9 (παρ.4 και 5) του Νόµου 1650/86,
εξασφαλίζει την επιτήρηση του υδατικού περιβάλλοντος, που επηρεάζεται από τις απορρίψεις
των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων πηγών σηµαντικών απορρίψεων. Οι περιοχές
του υδατικού αποδέκτη που επηρεάζονται από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών και στις
οποίες γίνεται παρακολούθηση της ποιότητας των νερών καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
4 παρ.1 της µε αριθ.73/1990…/90 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Άρθρο 9
Ειδικά Προγράµµατα
1. Ως προς τις ουσίες για τις οποίες γίνεται µνεία στο Παράρτηµα του άρθρου 12 της
παρούσας απόφασης, το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια
Υπουργεία καταρτίζει ειδικά προγράµµατα, προκειµένου να αποφευχθεί ή να
καταπολεµηθεί η ρύπανση που προέρχεται από σηµαντικές πηγές των ουσιών αυτών
(συµπεριλαµβανοµένων των πολλαπλών και διάχυτων πηγών), εκτός από πηγές
απορρίψεων για τις οποίες έχουν ήδη θεσπισθεί οριακές τιµές (παράρτηµα του άρθρου 12
της παρούσας απόφασης) ή έχουν καθορισθεί ειδικές οριακές τιµές µε την πράξη έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσης.
2. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τα µέτρα και τις τεχνικές που είναι
περισσότερο ενδεδειγµένες προκειµένου να εξασφαλισθεί η υποκατάσταση, η
κατακράτηση ή/και η ανακύκλωση των ουσιών που αναφέρονται στην παρ. 1.
Άρθρο 10
Ενηµέρωση

1. Κάθε Νοµάρχης στη περιφέρεια αρµοδιότητας του οποίου γίνονται απορρίψεις στο
υδάτινο περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται στον Κατάλογο Ι του
παραρτήµατος Α της µε αριθ. 144/2-11-87 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και
ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 12 της παρούσας
απόφασης, υποβάλλει ετήσια ενηµερωτική αιτιολογηµένη έκθεση στον Υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε.
Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει:
o Τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων που έχουν χορηγηθεί
για έργα και δραστηριότητες και καθορίζουν τις ειδικές οριακές τιµές για τις
απορρίψεις των ουσιών,
o Την απογραφή των απορρίψεων των ουσιών στα νερά
o Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των ειδικών οριακών τιµών για κάθε
περίπτωση χωριστά
o Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της περιοχής του υδατικού περιβάλλοντος που
επηρεάζεται από τις απορρίψεις, εφόσον η παρακολούθηση αυτή διεξάγεται µέσα στα
όρια της Νοµαρχίας.
o Την τήρηση των οριακών τιµών που καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας
o Τα αποτελέσµατα ως προς την τήρηση των οριακών τιµών των απορρίψεων για κάθε
περίπτωση χωριστά καθώς και συµπεράσµατα για την τήρηση των οριακών τιµών
ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος, που επηρεάζεται από τις απορρίψεις.
o Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των ειδικών προγραµµάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 9 της παρούσας εφόσον τα προγράµµατα αυτά εφαρµόζονται από τη Νοµαρχία.
2. Στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε τηρείται αρχείο όλων των πιο πάνω στοιχείων σε επίπεδο
χώρας. Με βάση τα στοιχεία το ΥΠΕΧΩ∆Ε παρέχει την σχετική ενηµέρωση στην
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Μεταβατική ∆ιάταξη
Με την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 17 της 69269/5387/90 Υπουργικής Απόφασης
(Β΄678) όσοι µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, διενεργούν απορρίψεις στο
υδάτινο περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται στον Κατάλογο Ι του
παραρτήµατος Α της µε αριθ. 144/2-11-87 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου, και ειδικά
αυτές που αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 12 της παρούσας, οφείλουν να τηρούν
τους όρους που προβλέπονται από τυχόν χορηγηθείσα σ΄αυτούς άδεια.
Πάντως οι διενεργούντες απορρίψεις των ως άνω επικίνδυνων ουσιών είτε είναι κάτοχοι
σχετικής άδειας είτε όχι οφείλουν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας να ενηµερώσουν τις αρµόδιες κατά περίπτωση κεντρικές ή νοµαρχιακές υπηρεσίες
του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την πραγµατοποίηση των απορρίψεων αυτών.
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης το παράρτηµα που
ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1. ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΕΣ 1 (CCI4)

Α. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα
Τύπος βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων (2) (3)

Οριακές τιµές εκφραζόµενες σε (4)
Τύπος
µέσης
Βάρος
τιµής
1. παραγωγή
Μήνας Α. µέθοδος µε πλύσιµο: 40 g CCI4 ανά
τετραχλωράνθρακα µε
τόνο συνολικής παραγωγής ικανότητας
υπερχλωρίωση
CCI4 και υπερχλωραιθυλενίου
Β. µέθοδος χωρίς πλύσιµο: 2,5 g/τόνο
ηµέρα Α. µέθοδος µε πλύσιµο: 80g/τόνο
Β. µέθοδος χωρίς πλύσιµο: 5 g/τόνο
2. παραγωγή χλωροµεθανίου µήνας 10 g CCI4 ανά τόνο συνολικής
µε χλωρίωση του µεθανίου
παραγωγικής ικανότητας χλωροµεθανίου
(συµπεριλαµβανοµένης και
της χλωρόλυχης µε υψηλή
πίεση) και από µεθανόλη
3. παραγωγή
Ηµέρα 20 g/τόνο
χλωροφθοριοδρογονάθρακα Μήνας Ηµέρα -

Συγκέν.
1,5 mg/I
1,5 mg/I
3 mg/I
3 mg/I
1,5 mg/I

3 mg/I
-

(1) Το άρθρο 9 έχει εφαρµογή, ιδιαίτερα στη χρησιµοποίησή του τετραχλωράνθρακα στα βιοµηχανικά
πλυντήρια.
(2) Για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν τετραχλωράνθρακα, οι οποίες δεν
αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα και ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν CCI4 σαν
διαλύτη καθορίζονται ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µε αρ.18186/271/88 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3-3-88)
(3) µπορεί να θεσπισθεί µια πιο απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου εάν οι ετήσιες απορρίψεις δεν
υπερβαίνουν τα 30 Kg το χρόνο
(4) λαµβάνοντας υπόψη την πτητικότητα του τετραχλωράνθρακα εφόσον χρησιµοποιείται µέθοδος που
συνεπάγεται την ανάδευση στον ατµοσφαιρικό αέρα λυµάτων που περιέχουν τετραχλωράνθρακα οι
οριακές τιµές πρέπει να τηρούνται προς τα ανάντη των αντίστοιχων εγκαταστάσεων καθώς και να
λαµβάνονται υπόψη όλα τα ύδατα που ενδέχεται να έχουν ρυπανθεί.

2. DDT (1)
Το άρθρο των ισοµερών 1.1.1.-τριχλωρο-2.2. δις (π-χλωροφαινυλ) αιθάνιο,
1.1.1.-τριχλωρο-2-(ο-χλωροφαινυλ)-2-(π-χλωροφαινυλ) αιθάνιο,
1.1. διχλωρο-2.2.-δις(π-χλωροφαινυλ) αιθυλένιο και
1.1. διχλωρο-2.2.-δις (π-χλωροφαινυλ) αιθάνιο
α. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα 2)
Τύπος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
(3) (4)

Τύπος
µέσης
τιµής

Παραγωγή το DDT
συµπεριλαµβανόµενης και της
µεταποίησης του DDT στην ίδια
τοποθεσία

Μήνας
Ηµέρα
Μήνας
Ηµέρα

Οριακές τιµές εκφραζόµενες σε
mg/I
g/t παραγοµένων,
αποβλήτου
επεξεργαζόµενων ή
χρησιµοποιούµενων ουσιών του ύδατος
8
0,7
16
1,3
4
0,2
8
0,4

3.ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ-PCP (1)
2,3,4,5,6-πενταχλωρο-1 υδροξυβενζόλιο (και τα άλατά του)
α. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα
Τύπος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
( 2)( 3)
Παραγωγή το PCP –Na µε υδρόλυση
του εξαχλωροβενζολίου

Τύπος
µέσης
τιµής
Μήνα
Ηµέρα

Οριακές τιµές εκφραζόµενες σε
mg/I
g/t παραγωγικής,
ικανότητας/ικανότητας αποβαλόµενου
ύδατος
χρησιµοποίησης
25
1
30
2

(1) το άρθρο 9 έχει εφαρµογή εφόσον εντοπισθούν και άλλες πηγές ρύπανσης
(2) οσον αφορά τις νέες εγκαταστάσεις τα καλύτερα διαθέσµια τεχνικά µέσα θα πρέπει ήδη να
επιτρέπουν να προβλεφθούν, στην περίπτωση του DDT, πρότυπα αποβολής κατώτερα του 1 g/t
παραγόµενων ουσιών.
(1) τοάρθρο 9 έχει εφαρµογή, ιδιαίτερα στη χρησιµοποίησή του PPC για την επεξεργασία ξύλου.
(2) για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν PCP, οι οποίες δεν αναφέρονται στον πιο
πάνω πίνακα και ειδικά για τις εγκαταστάσεις που παράγουν πενταχλωροφαινολικό νάτριο µε
σαπωνοποίηση καθώς και τις εγκαταστάσεις που παράγουν πενταχλωροφαινόλη µε χλωρίωση
καθορίζονται ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µε αρ.18186/271/88 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3-3-88)
(3) µπορεί να θεσπισθεί µια πιο απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου εάν οι ετήσιες απορρίψεις δεν
υπερβαίνουν τα 3 kg το χρόνο

4.ΑΛ∆ΡΙΝΗ, ∆ΙΕΛ∆ΡΙΝΗ, ΕΝ∆ΡΙΝΗ, ΙΣΟ∆ΡΙΝΗ
(Αλδρίνη:
διµεθανοναφθαλίνιο.

1,2,3,4,10,10-εξαχλωρο-1,4,4α,5,8,8α-εξαϋδρο-1,4-ενδο-5,8-εξω-

∆ιελδρίνη:1,2,3,4,10,10-εξαχλωρο-6,7-εποξυ-1,4,4α,5,6,7,8,8α-οκταϋδρο-1,4-ενδο-5,8-εξωδιµεθανοναφθαλίνιο.
Ενυδρίνη:1,2,3,4,10,10-εξαχλωρο-6,7,-εποξυ-1,4,4α,5,6,7,8,8α-οκταϋδρο-1,4-ενδρο-5,8ενδο-διµεθανοναφθαλίνιο.
Ισοδρίνη:1,2,3,4,10,10-εξαχλωρο-1,4,4α,5,8,8α-εξαϋδρο-1,4-ενδο-5,8-ενδο-διµεθανοναφθαλίνιο)
Α. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα (1)
Τύπος βιοµηχανικής εγκατάστασης (2)

Τύπος
µέσης
τιµής

Παραγωγή αλδρίνης ή/και διελδρίνης
ή/και ενδρίνης στην οποία
συµπεριλαµβάνεται και η τελική
σύνθεση των ουσιών αυτών στον ίδιο
χώρο

Μήνα

Ηµέρα

Οριακές τιµές εκφραζόµενες σε
Συγκέντρωση
Βάρος
µg/I
αποβαλόµενου
ύδατος(3)
2
3
g
ανά
τόνο
συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας (g/t)
104
15 g ανά τόνο
συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας (g/t)(4)

(1) οι οριακές τιµές του κεφαλαίου αυτου ισχύουν για το σύνολο των απορρίψεων αλδρίνης-διελδρίνης
και ενδρίνης. Αν τα λύµατα που προέρχονται από την παραγωγή ή τη χρήση αλδρίνης διελδρίνης ή/και
ενδρίνης (καθώς και των προϊόντων που παρασκευάζονται από τις ουσίες αυτές) περιέχουν και
ισοδρίνη, οι οριακές τιµές που ορίζονται πιο πάνω ισχύουν για το σύνολο των απορρίψεων αλδρίνης,
διελδρίνης, ενδρίνης και ισοδρίνης.
(2) για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν αλδρίνες, οι οποίες δεν αναφέρονται στον πιο
πάνω πίνακα και ειδικά οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν προϊόντα µε βάση την αλδρίνη ή/και τη
διελδρίνη ή/και την ενδρίνη εκτός του χώρου παραγωγής καθορίζονται ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα
µε το άρθρο 5 της µε αρ. 18186/271-88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3-3-88)
(3) οι αριθµοί αυτοί λαµβάνουν υπόψη τη συνολική παροχή υδάτων της εγκατάστασης
(4) εάν είναι δυνατόν οι ηµερήσιες τιµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το διπλάσιο της µηνιαίας τιµής.

5.ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ – HCB (C6CI6)
Α. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα
Τύπος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
(1) (2)
1. Παραγωγή και µεταποίηση HCB

Τύπος
µέσης
τιµής
Μήνας
Ηµέρα

2.Παραγωγή υπερχλωραιθυλενίου και
τετραχλωράνθρακα (CCI4) µε
υπερχλωρίωση

Μήνας

Ηµέρα

3. Παραγωγή τριχλωροαιθυλενίου ή/και
υπερχλωραιθυλενίου µε
οποιοδήποτε άλλη µέθοδο (3)

Μήνας
Ηµέρα

Οριακές τιµές εκφραζόµενες σε
Συγκέντρωση
Βάρος
10
g
ΗCB/t
παραγωγικής
ικανότητας HCB
20
g
ΗCB/t
παραγωγικής
ικανότητας HCB
1,5
g
ΗCB/t
συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας
PER+CCI4
3 g ΗCB/t συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας
PER+CCI4
-

1 mg/IHCB
2 mg/IHCB
1,5 mg/IHCB

3 mg/IHCB

-

(1) Μπορεί να θεσπιστεί µια πιο απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου εάν οι ετήσιες απορρίψεις δεν
υπερβαίνουν το 1kg
(2) Για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν HCB, οι οποίες δεν αναφέρονται στον πιο
πάνω πίνακα και ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής πενταχλωρονιτροβενζολίου και
εχναξενίου (texnazene), τις εγκαταστάσεις παραγωγής χλωρίου µε ηλεκτρόλυση χλωριούχων
αλκαλίων µε ηλεκτρόδια από γραφίτη, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοµηχανικού καουτσούκ,
τις εγκαταστάσεις κατασκευής πυροτεχνικών προϊόντων και τις εγκαταστάσεις παρασκευής
βινυλοχλωριδίου καθορίζονται ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µε αρ.
18186/271/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3.3.88)
(3) Μέχρι να καθορισθούν οι τιµές αυτές εφαρµοζονται οι ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο
5 της µε αρ. 18186/271/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3-3-88)

6.ΕΞΑΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑ∆ΙΕΝΙΟ HCBD(C4CI6)
Α. Οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα
Τύπος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
(1) (2)
1.Παραγωγή υπερχλωραιθυλενίου
(PER) και µε τετραχλωράνθρακα (CCI4)
µε υπερχλωρίωση

Τύπος
µέσης
τιµής
Μήνας

Ηµέρα

2. Παραγωγή τριχλωροαιθυλενίου ή/και
υπερχλωραιθυλενίου µε οποιοδήποτε
άλλη µέθοδο (3)

Μήνας
Ηµέρα

Οριακές τιµές εκφραζόµενες σε
Συγκέντρωση
Βάρος
1,5
g
ΗCBD/t
1,5 mg/I
συνολικής
HCBD
παραγωγικής
ικανότητας
PER+CCI4
3
g
ΗCBD/t 3 mg/I HCBD
συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας
PER+CCI4
-

(1) Μπορεί να θεσπισθεί µια πιο απλουστευµένη διαδικασία ελέγχου εάν οι ετήσιες απορρίψεις δεν
υπερβαίνουν το 1kg.
(2) Για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν HCBD οι οποίες δεν αναφέρονται στον πιο
πάνω πίνακα και ειδικά για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν HCBD για
τεχνικούς σκοπούς καθορίζονται ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µε αρ.
18186/271/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3.3.88)
(3) έχρι να καθορισθούν οι τιµές αυτές εφαρµοζονται οι ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5
της µε αρ. 18186/271/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3-3-88)

7.ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (1) (CHCL3)
Τύπος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
(2) (3)
1.Παραγωγή χλωροµεθανίων από
µεθανόλη ή από συνδυασµό µεθανόλης
και µεθανίου(6)

2.

Παραγωγή χλωροµεθανίων µε
χλωρίωση µεθανίου

3. Παραγωγή
χλωροφθοριϋδρογονάνθρακα CFC(7)

Οριακές τιµές (µηνιαίοι µέσοι όροι)
εκφραζόµενες σε (4) (5)
Συγκέντρωση
Βάρος
1 mg/I
10
g
CHCI3/t
συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας
χλωροµεθανίων
7,6
g
CHCI3/t
συνολικής
παραγωγικής
ικανότητας
χλωροµεθανίων
-

1 mg/I

-

Άρθρο 13
Κυρώσεις
Σε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συµβάλλει στην πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθµισης του
περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας
απόφασης επιβάλλονται οι ποινικές αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 28,29, και 30 του Ν. 1650/86.
Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων προκειµένου για τις περιοχές των
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. 1515/1985, και του άρθρου 13 του Ν. 1561/1985 όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 παρ.6 και 7 αντίστοιχα του Ν.1650/1986.
Οι παραπάνω κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως σε σχετικές

(1) Γίνεται µνεία για την εφαρµογή του άρθρου 9.
(2) Για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν χλωροφόρµιο, οι οποίες δεν αναφέρονται
στο πιο πάνω πίνακα και ειδικά για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής µονοµερούς
βινυλοχλωριδίου µε πυρόλυση διχλωροαιθανίου, στις εγκαταστάσεις παραγωγής λευκασµένου
χαρτοπολτού, στις λοιπές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν το GHCL4 σαν διαλύτη καθώς και
στις εγκαταστάσεις στις οποίες τα νερά που χρησιµοποιούνται για την ψύξη ή τα άλλα υγρά
απόβλητα περιέχουν χλώριο, καθορίζονται ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µε
αριθ. 18186/271/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3.3.88)
(3) Εάν οι ετήσιες απορρίψεις δεν υπερβαίνουν τα 30 kg µπορεί να θεσπισθεί µια πιο απλουστευµένη
διαδικασία ελέγχου.
(4) Οι οριακές τιµές των ηµερήσιων µέσων όρων είναι ίσες µε το διπλάσιο των µηνιαίων οριακών
τιµών.
(5) Λόγω της κτητικότητας του χλωροφορµίου και για να εξασφαλίζεται η τήρηση του άρθρου 6
παράγραφος 3 στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µέθοδος που συνεπάγεται στην ανάδευση
στον ατµοσφαιρικό αέρα λυµάτων που περιέχουν χλωροφόρµιο απαιτείται η τήρηση των οριακών
τιµών προς τα ανάντη των αντιστοίχων εγκαταστάσεων και λαµβάνεται µέριµνα προκειµένου να
συµπεριληφθούν όλα τα νερά που ενδέχεται να έχουν ρυπανθεί.
(6) δηλαδή µε υδροχλωρίωση µεθανόλης και ύστερα χλωρίωση µεθυλοχλωριδίου
(7) µέχρι να καθορισθούν οι τιµές αυτές εφαρµόζονται οι ειδικές οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5
της µε αριθ.18186/271/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 126/Β/3-3-88)

διατάξεις του Α.Ν. 2580/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ 237Α/1940) όπως
ισχύουν.
Άρθρο 14
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Άρθρο 15
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 2 µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1991
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