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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν.1650/1986 (ΦΔΚ Α’ 160) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί απφ ηνπο Ν.3010/2002 (ΦΔΚ Α΄ 91), 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209) ΚΑΙ 4042/2012 
(ΦΔΚ Α΄ 24) θαη ηζρχεη. 

2. Σελ ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ Β΄192) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ 
ιπκάησλ» (ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 91/271/ΔΟΚ), φπσο ηζρχεη.  

3. Σελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ103/2013 (ΦΔΚ Β΄ 1450) «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ θαλφλσλ, κέηξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο 
ξχπαλζεο)» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010». 

4. Σελ ΚΤΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΔΚ Β΄ 356) «Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/7/ΔΚ». 

5. Σν Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ Α΄ 280) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ 
Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23

εο
 Οθησβξίνπ 

2000», φπσο ηζρχεη. 

6. Σν Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ Α΄54) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ, «γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ 
πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23

εο
 Οθησβξίνπ 2000. 

7. Σελ ΤΑ Οηθ.1649/45/2014 (ΦΔΚ Β΄ 45) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γλσκνδνηήζεσλ θαη 
ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ ζηε δεκφζηα 
δηαβνχιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
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Καηεγνξίαο Α΄ ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο ππ’ αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ A’ 21), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 
παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο 
ιεπηνκέξεηαο».  

8. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ Β’ 1909) «Καζνξηζκφο Πξνηχπσλ Πνηφηεηαο 
Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξχπσλ θαη νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο 
ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/105/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 «ζρεηηθά κε 
Πξφηππα Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ θαη ζρεηηθά 
κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη κεηέπεηηα θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 82/176/ΔΟΚ, 
83/513/ΔΟΚ, 84/156/ΔΟΚ, 84/491/ΔΟΚ θαη 86/280/ΔΟΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ», θαζψο θαη γηα ηηο 
ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ξχπσλ ζηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά χδαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΚΤΑ νηθ.170766/2016 (ΦΔΚ Β΄ 69) θαη ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/39/ΔΔ. 

9. Σελ ΚΤΑ 39626/2208/E130/2009 (ΦΔΚ Β΄ 2075) «Kαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2006/118/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη 
ηελ ππνβάζκηζε», ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 
2006», φπσο ηζρχεη. 

10. Σελ ΤΑ νηθ.1811/2011 (ΦΔΚ Β΄ 3322) «Οξηζκφο αλψηεξσλ απνδεθηψλ ηηκψλ γηα ηε 
ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ, νκάδσλ ξχπσλ ή δεηθηψλ ξχπαλζεο ζε ππφγεηα χδαηα, 
ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ.: 39626/2208/Δ130/2009 θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ 2075), φπσο ηζρχεη». 

11. Σελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α5/2280/1983 (Β΄ 720) «Πξνζηαζία ησλ λεξψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ χδξεπζε ηεο πεξηνρήο Πξσηεχνπζαο απφ ξππάλζεηο θαη 
κνιχλζεηο», φπσο ηζρχεη.  

12. Σελ ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ Β΄ 354) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ ΚΤΑ 191002/2013 (ΦΔΚ Β΄ 2220) θαη ηελ ΚΤΑ 100079/2015 (ΦΔΚ Β’ 
135) θαη ηζρχεη. 

13. Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη. 

14. Σνλ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ Α΄ 91) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 
96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», σο ηζρχεη. 

15. Σν Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 
ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο ηζρχεη. 

16. Σελ ΤΑ ΓΙΠΑ/νηθ.37674/2016 (ΦΔΚ 2471/Β΄/10-8-2016) «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ 
Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

17. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 24) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − Δλαξκφληζε κε ηελ 
Οδεγία 2008/99/ΔΚ − Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ − Δλαξκφληζε κε ηελ 
Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο». 

18. Σελ ΚΤΑ 20488/2010 (ΦΔΚ Β΄ 749) «Καζνξηζκφο Πνηνηηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Πξνηχπσλ 
ζηνλ πνηακφ Αζσπφ θαη Οξηαθψλ Σηκψλ Δθπνκπψλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηε 
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ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αζσπνχ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ ΚΤΑ 100079/2015 (ΦΔΚ Β’ 
135) θαη ηζρχεη. 

19. Σελ ΚΤΑ 140384/2011 (ΦΔΚ Β΄ 2017) «Οξηζκφο Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πδάησλ κε θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ (ζηαζκψλ) κεηξήζεσλ 
θαη ησλ θνξέσλ πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαηά ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 4 ηνπ 
Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)». 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 
φξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄98). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ 
αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 221). 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 4) ηνπ Π.Γ. 24/2010 «Αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
Τπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 189/2009» (Α΄ 56). 

23. Σελ αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ Δηβ221/1965 (ΦΔΚ Β΄ 138) πεξί 
δηάζεζεο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ απηήο 
ηξνπνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο 
ηερλνινγίαο, ηνπ Δζληθνχ θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ. 

24. Σν Π.Γ. 100/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο» (ΦΔΚ 167/Β/28-8-2014), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΚΤΑ 322/2013 (ΦΔΚ 679/Β/2013) 
«Οξγάλσζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ», φπσο ηζρχνπλ.  

25. Σν Π.Γ. 70/2015 «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 
Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη  ξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν 
Παηδείαο,  ξεπλαο θαη  ξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη 
Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 
θαη Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ » (ΦΔΚ 114/Α/22-9-2015).  

26. Σν Π.Γ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 
210). 

27. Σελ Τ2/22-9-2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε  έζεσλ Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Β' 2076). 

28. Σελ κε αξηζ. Τ198/2016 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σθξάηε Φάκειιν» (Β΄ 3722). 

29. Σελ ππ   αξηζκ. νηθ. 20476/13-5-2015 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Π.Α.Π.ΔΝ. 
«Γηνξηζκφο Δηδηθνχ Γξακκαηέα Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο» (ΦΔΚ 342/Τ.Ο.Γ.Γ./15-5-2015). 

30. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,  

απνθαζίδνπκε: 
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Άξζξν 1 
θνπόο  

θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα 
θαζνξίδεη  ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, κε απψηεξν 
ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζε 
απηά, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ Α’ 54), θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 
πγείαο. Η παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη γηα ηε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ. 

 
 

Άξζξν 2 
Οξηζκνί 

Γηα ην ζθνπφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ νη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηα αθφινπζα λνκνζεηήκαηα, φπσο ηζρχνπλ:  

α. ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1650/1986 (ΦΔΚ Α΄ 160). 

β. ην άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζ. 5673/400/1997 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 192). 

γ. ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ Α΄ 280). 

δ. ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ Α΄ 54). 

ε. ην άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 145116/2011 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 354). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νξίδνληαη σο πγξά απφβιεηα: Σα νηθηαθά 
ιχκαηα, ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα πγξά απφβιεηα απφ βηνκεραληθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

Άξζξν 3 
Γεληθνί όξνη  

1. Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ. Η δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ 
πξαγκαηνπνηείηαη έηζη ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη: 

α. θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία,  

β. θίλδπλνη γηα ηα χδαηα, ηα εδάθε, ηε ρισξίδα, ηελ παλίδα, ηα νηθνζπζηήκαηα, νριήζεηο θαη 
αληηαηζζεηηθέο θαηαζηάζεηο.  

γ. ππνβάζκηζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ θαη απφθιηζε απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
ζηφρνπο ηνπ Π.Γ. 51/2007, φπσο ηζρχεη. 

2. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. 

3. Δηδηθφηεξα, ε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ επηηξέπεηαη φηαλ:  

α. ηεξνχληαη νη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ησλ πγξψλ απνβιήησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

β. ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ 
Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3199/2003 θαη ηνπ Π.Γ. 51/2007, φπσο 
ηζρχνπλ. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ιπκάησλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 
5673/400/1997 (ΦΔΚ Β’ 192), φπσο ηζρχεη. 

5. ηηο πεξηπηψζεηο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην έδαθνο ή ππεδαθίσο (δειαδή πνπ 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε, ηξνθνδφηεζε θαη εκπινπηηζκφ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, 
αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε) θαζψο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο γηα βηνκεραληθή ρξήζε 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ Β΄ 354), 
φπσο ηζρχεη. 

6. ηηο πεξηπηψζεηο δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ εληφο ηεο 
ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΚΤΑ 20488/2010 
(ΦΔΚ Β΄ 749) φπσο ηζρχεη.   
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7. Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πφζηκνπ χδαηνο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαη’ εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 51/2007 θαη νξίδνληαη ζην εθάζηνηε ρέδην Γηαρείξηζεο 
Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ νηθείνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πφζηκνπ 
χδαηνο ζα πξέπεη ε δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη γηα ηα κελ ππφγεηα πδαηηθά 
ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 145116/2011, 
φπσο ηζρχεη, γηα ηα δε επηθαλεηαθά πδαηηθά ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο επηκέξνπο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ηνπο, ζε εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 
Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ. Δηδηθφηεξα γηα ην πδξνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο Πξσηεχνπζαο 
εθαξκφδεηαη ε πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α5/2280/1983 (Β΄720) «Πξνζηαζία ησλ λεξψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ χδξεπζε ηεο πεξηνρήο Πξσηεχνπζαο απφ ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο», 
φπσο ηζρχεη.  

 

Άξζξν 4 
Απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά πδάησλ  

Η Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεξηκλά θαη ιακβάλεη, εγθαίξσο, ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ, 
ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. ην πιαίζην απηφ θαζνξίδεη 
φξνπο θαη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 51/2007, ιακβάλνληαο ππφςε: 

α. ηα φξηα ηεο ΚΤΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΔΚ Β’ 356), γηα ηα επηθαλεηαθά χδαηα πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο χδαηα αλαςπρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο χδαηα θνιχκβεζεο, 

β.   ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 16190/1335/1997 (ΦΔΚ Β΄ 519) ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ 
απφ ηε ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, φπσο ηζρχεη, 

γ. ηηο αλψηεξεο απνδεθηέο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 
39626/2208/E130/2009 θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα πνηνηηθά πξφηππα ππνγείσλ 
πδάησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ απηήο, 

δ.  ηα πξνβιεπφκελα ζηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηηθψλ 
Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3199/2003 θαη ηνπ ΠΓ 51/2007, φπσο ηζρχνπλ. 

ε.  ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ Β’ 1909), φπσο ηζρχεη, θαη ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο γηα ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο 
άιινπο ξχπνπο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο ΚΤΑ απηήο. 

 

 

Άξζξν 5 
Καζνξηζκόο όξσλ δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ   

1. Οη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κεξηκλνχλ γηα ηελ πξννδεπηηθή 
κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη άιινπο ξχπνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 
ηεο ΚΤΑ 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ Β΄1909), φπσο ηζρχεη. ην πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ Α’  
280), θαζνξίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε επίπεδν 
ιεθάλεο απνξξνήο ή ηκεκάησλ απηήο, ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ γηα ηηο 
νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο άιινπο ξχπνπο ηεο ΚΤΑ 51354/2641/Δ103/2010, φπσο ηζρχεη, 
θαζψο θαη γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα εθάζηνηε ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε, εθηφο ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη ησλ απαηηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πδάησλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ηα εμήο:   

α. Σηο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997, φπσο 
ηζρχεη, ζε θάζε πεξίπησζε δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθνχο πδάηηλνπο 
απνδέθηεο.  

β. Σα δεδνκέλα ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ 
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πδάησλ,  

γ. Σηο πθηζηάκελεο πηέζεηο ζηα πδαηηθά ζπζηήκαηα απφ πγξά απφβιεηα θαη ηα επίπεδα 
αξαίσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

δ. Σν εθηηκψκελν εκεξήζην/εηήζην ξππαληηθφ θνξηίν ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο/ 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ξππαληηθνχ θνξηίνπ, 

ε. Σν ηπρφλ εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, 

ζ. Σν ραξαθηεξηζκφ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε ην 
νηθείν ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ.  

 

2. ε πεξηπηψζεηο κε επάξθεηαο δεδνκέλσλ ησλ ζεκείσλ β-ζ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, φπσο πδαηνξέκαηα κε κφληκεο ξνήο ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα πνηάκηα 
πδαηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ, ή πδαηνξέκαηα κε 
κφληκεο ξνήο φπνπ δελ πξνθχπηεη αξαίσζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, σο νξηαθέο ηηκέο 
εθπνκπήο κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ηα φξηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο 
ΚΤΑ145116/2011, θαζψο θαη νη Μέγηζηεο Δπηηξεπφκελεο πγθεληξψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 
ηεο ΚΤΑ 51354/2641/Δ103/2010, φπσο ηζρχνπλ. 
 

3.  α. Η ζέζε θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηαρεία 
θαη θαιή αλάκημή ηνπο κε ηα επηθαλεηαθά χδαηα ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη ζεπηηθέο, 
αληηαηζζεηηθέο ή νριεξέο θαηαζηάζεηο ζηελ εγγχο ηεο εθβνιήο πεξηνρή. ηελ πεξίπησζε 
εθβνιήο ζε ιίκλεο ή ζηε ζάιαζζα, ην ζεκείν εθβνιήο  δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν  ηνπ 1,00 κ. 
απφ ηελ θαησηάηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ.  

      β. Η δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνηα ζέζε θαη κε θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζεκείσλ πδξνιεςίαο πφζηκνπ λεξνχ 
πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, ηεξψληαο ηα πξνβιεπφκελα ζηα εθάζηνηε ρέδηα 
Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. 

      γ. Σν ζεκείν εθβνιήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα απφ 
ηα φξηα πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα αιηεία εδψδηκσλ νζηξαθφδεξκσλ θαη 200 κέηξα απφ 
ηα φξηα πεξηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνιχκβεζε.  

       α πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη αλσηέξσ απνζηάζεηο αζθαιείαο, νη νπνίεο κάιηζηα 
δχλαληαη λα απμάλνληαη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πγξψλ απνβιήησλ 
θαζψο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (ζαιάζζηα ξεχκαηα θιπ).  

4. Σα πξνο δηάζεζε πγξά απφβιεηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα εθάζηνηε θαζνξηδφκελα φξηα 
εθπνκπήο. Ο έιεγρνο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηειηθφ θξεάηην εμφδνπ ησλ 
πξνο δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ.  

5. Με απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (ή ησλ Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ εθφζνλ ππάξρεη ζπλαξκνδηφηεηα), πξαγκαηνπνηείηαη, ζε επίπεδν ιεθάλεο 
απνξξνήο ή ηκεκάησλ απηήο ν θαζνξηζκφο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ εθπνκπήο πγξψλ απνβιήησλ 
γηα ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο άιινπο ξχπνπο ηεο ΚΤΑ 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ Β΄ 
1909), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο πνηνηηθνχο 
ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα εθάζηνηε εγθεθξηκέλα ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο 
Πνηακψλ, φπσο επίζεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηάζεζεο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ή 
απαγνξεχζεσλ. Η απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ 
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ησλ 
Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη κε άιιεο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
δχλαηαη λα ζπγθξνηείηαη επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ησλ παξαπάλσ 
ππεξεζηψλ.  

     Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ/ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ 
πγξά απφβιεηα, νη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεχνπλ γηα θάζε έξγν/ 
δξαζηεξηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο γλσκνδφηεζήο ηνπο, ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο θαη 
ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ Απφθαζε 
 γθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηνπ 
έξγνπ/δξαζηεξηφηεηαο.  

    α) ε πεξηπηψζεηο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ απφ έξγα/ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηάζζνληαη  
ζηελ Α΄ θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ην Ν. 4014/2011, ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 
δηαβηβάδεηαη γηα γλσκνδφηεζε ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 
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Γηνίθεζεο. 

     β) ε πεξηπηψζεηο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηε Β΄ 
θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ην Ν. 4014/2011, ε κειέηε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκφδηα γηα ηελ ππαγσγή ζε 
Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) ππεξεζία, ε νπνία ηελ απνζηέιιεη γηα 
γλσκνδφηεζε ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Σπρφλ 
παξαηεξήζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ΠΠΓ 
ηνπ έξγνπ/ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα πγξά απφβιεηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα θαζνξηζκέλα 
φξηα εθπνκπήο.  

6. ε πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθαλ νη παξαπάλσ 
απνθάζεηο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ηξνπνπνίεζή ηνπο.  

 

Άξζξν 6 
Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο   

 
Α. Καηάιιεια κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

ηηο πεξηπηψζεηο: 

α. νηθηζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ζεζκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ 
απνρέηεπζεο (Μ.Ι.Π.<2.000), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 5673/400/1997, 

β. νηθηζκψλ κε Μ.Ι.Π. > 2.000 ζηνπο νπνίνπο ε θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο είηε δελ είλαη 
επσθειήο γηα ην πεξηβάιινλ είηε δελ ελδείθλπηαη ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997, 

γ. ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξάγνπλ νηθηαθά/ αζηηθά ιχκαηα φπσο κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο 
θαηνηθίεο ή πνιπθαηνηθίεο, μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη 

δ. ιπκάησλ ακηγψο νηθηαθνχ ραξαθηήξα, ζαθψο δηαρσξηζκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην 
πξνζσπηθφ βηνκεραληθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κε Μ.Ι.Π.<2.000, 

δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα ή άιια θαηάιιεια ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 
κηθξήο θιίκαθαο, ζχκθσλα κε ην Κείκελν Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηε Γηαρείξηζε Λπκάησλ 
Μηθξψλ Οηθηζκψλ, πνπ έρεη θαηαξηίζεη θαη δεκνζηνπνηήζεη ε ΔΓΤ θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηα νπνία ζα επηηπγράλνπλ ην 
απαηηνχκελν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο.   
 
Β. Γηάζεζε πγξώλ απνβιήησλ ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο  

Η δηνρέηεπζε πγξψλ απνβιήησλ ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
επεμεξγαζίαο, είλαη δπλαηή εθφζνλ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ησλ 
αξκφδησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο. Η δηνρέηεπζή 
ηνπο γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ, λα κελ πξνθαιείηαη δεκηά 
ζηα δίθηπα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, λα κελ εκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα 
κελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ. Η βεβαίσζε/άδεηα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πεξί απνδνρήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ελζσκαηψλεηαη ζηε Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν/ δξαζηεξηφηεηα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο ηνπ 
Ν.4014/2011 ή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ 
ππαγσγή ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν/ δξαζηεξηφηεηα ηεο 
Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Ν.4014/2011. 

Η δηνρέηεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα γίλεηαη 
είηε κέζσ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, είηε, ζε πεξηπηψζεηο κε χπαξμεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, λα 
ζπιιέγνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαλέο δεμακελέο θαη λα κεηαθέξνληαη απφ εηδηθά βπηηνθφξα 
νρήκαηα, ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα γηα ηε ρξήζε απηή.  

Καηά ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ θαη θαηά ηε κεηαθνξά ησλ 
πγξψλ απνβιήησλ ζα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε 
απφξξηςε πγξψλ απνβιήησλ απφ βπηηνθφξα νρήκαηα ζε δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ζε επηθαλεηαθά 
θαη ππφγεηα χδαηα. 
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Καηά ηελ είζνδν ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ ζηελ θεληξηθή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ. 

  
 

Άξζξν 7 
Απνιύκαλζε πγξώλ απνβιήησλ 

Η απνιχκαλζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζρεηίδεηαη κε ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο θαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ. ηελ ηειεπηαία απηή 
πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ Β΄ 354), φπσο ηζρχεη.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο θαη ηνχο (πρ άγξηνο πνιηντφο) πξαγκαηνπνηείηαη, φπνπ απαηηείηαη, απνιχκαλζε 
ησλ πξνο δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ πξηλ ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζε επηθαλεηαθνχο πδάηηλνπο 
απνδέθηεο. Η αλαγθαηφηεηα απνιχκαλζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξηλ ηε δηάζεζή ηνπο ζε 
επηθαλεηαθνχο πδάηηλνπο απνδέθηεο ζα αμηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 
Τδάησλ θαη Τπεξεζίεο Τγείαο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πδάηηλνπ απνδέθηε, ηελ 
πξνέιεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο.   

Γηα ηελ απνιχκαλζε κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη κέζνδνη φπσο ρισξίσζε, νδφλσζε, ππεξηψδεο 
αθηηλνβνιία, ή ζπλδπαζκφο ηνπο, ή άιινπ είδνπο κέζνδνη θαηαζηξνθήο ή ζπγθξάηεζεο παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ θαη ηψλ, ψζηε ε δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ λα µελ δεµηνπξγεί θηλδχλνπο ζηε 
δεµφζηα πγεία θαη λα εμαζθαιίδεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθάζηνηε επηθαλεηαθψλ 
πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ππνδνρήο ή ηελ αζθαιή επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ.  

Η απνιχκαλζε ησλ πξνο δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζα ζεσξείηαη σο απνηειεζκαηηθή εθ’ φζνλ 
θαη΄ειάρηζηνλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρισξίσζεο θαη ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο: 

i  Σν εηζαγφκελν ριψξην ζα αλακηγλχεηαη θαιψο κε ηα πγξά απφβιεηα (π.ρ. ζε καηαλδξηθνχ ηχπνπ 
δεμακελέο)  

ii   Ο ρξφλνο επαθήο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ρισξίνπ κέρξη ηε δηάζεζε  ησλ πγξψλ απνβιήησλ είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 20 πξψηα ιεπηά ηεο ψξαο θαη  

iii Σν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην, πνπ ζα αληρλεχεηαη ζηα πγξά απφβιεηα κεηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν 
επαθήο, είλαη  ηνπιάρηζηνλ 0,5 mg/l. 

Ο έιεγρνο ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία ηνπιάρηζηνλ θνξά ηελ  εκέξα θαη ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθά γηα απηφ ηεξνχκελα βηβιία. Γηα ηε δηεπθφιπλζε απηνχ 
ηνπ ειέγρνπ ζα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο πξν ηεο δηάζεζεο ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ. 
Γηα ηελ απνιχκαλζε κε ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε δφζε 70 
mWsec/cm2 ζην ηέινο ηεο δσήο ησλ ιακπηήξσλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο UV δελ ζα 
ιακβάλεηαη ηηκή δηαπεξαηφηεηαο κεγαιχηεξε απφ 50%.  
 
Γηα θάζε κέζνδν απνιχκαλζεο ζα πξέπεη ζηελ κειέηε επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ 
απνβιήησλ λα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, νη επηπηψζεηο θαη ε επρέξεηα 
ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνιχκαλζεο. ηελ ίδηα κειέηε ζα θαζνξίδεηαη θαη ν ηξφπνο 
παξαθνινχζεζεο θαη  ειέγρνπ ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ απνιχκαλζεο. 
ηελ πεξίπησζε ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ (λνζνθνκείσλ θιπ) πνπ δηαζέηνπλ ηδησηηθφ ζχζηεκα 
επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνιχκαλζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη γηα ηνλ 
ζπζηεκαηηθφ έιεγρν απηήο.  

  

 

Άξζξν 8 
Έιεγρνη 

1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζε 
νπνηνλδήπνηε απνδέθηε, ππνρξενχηαη:  

α. ζηελ ηήξεζε επαξθψλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε ηεο 
δηελεξγνχκελεο επεμεξγαζίαο, ζηελ ηαθηηθή ιήςε δεηγκάησλ ησλ πξνο δηάζεζε πγξψλ 
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απνβιήησλ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

β. ζηελ παξνρή πάζεο ζπλδξνκήο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ ηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ θαη γηα θάζε πξφζζεηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

2. Δάλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ  
δηαπηζηψζεη, απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί, ππέξβαζε ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ θαη 
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ δεκφζηα πγεία, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη, 
ακέζσο, ην γεγνλφο ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή ή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ 
ππαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ΠΠΓ, ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τδάησλ θαη ζηελ αξκφδηα 
Γηεχζπλζε Τγείαο θαη λα ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

3. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηα χδαηα, ην πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα πγεία ή/θαη πεξηβαιινληηθή 
πγηεηλή ησλ Πεξηθεξεηψλ/ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαζψο θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ,  δηελεξγνχλ ηνπο αλαγθαίνπο ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο θαη απηνςίεο, 
απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ φξσλ 
δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.   

4. ε θάζε πεξίπησζε, ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Ν. 4014/2011. 

 

 

Άξζξν 9 
Κπξώζεηο 

1. ε νπνηνλδήπνηε γίλεηαη αίηηνο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο κε πξάμε 
ή παξάιεηςε, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 
3199/2003, θαζψο θαη νη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 
1650/1986, σο ηζρχεη θαη ζηα άξζξα 1-9 ηνπ Ν.4042/2012.   

2. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ξππαίλνπλ ή ππνβαζκίδνπλ κε άιινλ ηξφπν ηα χδαηα ή 
παξαβαίλνπλ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αλεμαξηήησο ηεο αζηηθήο ή πνηληθήο 
επζχλεο, επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ 
Ν. 4014/2011.  

3. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί δεκία ή άκεζε απεηιή 
δεκίαο ζην πεξηβάιινλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θέξεη 
πεξηβαιινληηθή επζχλε, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 148/2009.   

4. Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο επηβάιινληαη αλεμάξηεηα 
απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 

 

 

Άξζξν 10 
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

1. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, απφ ην πληνληζηή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 
απνβιήησλ θαζψο θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο Απνθάζεηο 
 γθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 
νηθείαο Γηεχζπλζεο Τδάησλ.  

2. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο απφ ην πληνληζηή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηα πθηζηάκελα λνκίκσο αδεηνδνηεκέλα έξγα/δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
δηαζέηνπλ ηα επεμεξγαζκέλα πγξά ηνπο απφβιεηα ζε επηθαλεηαθά χδαηα ζα πξέπεη, εθφζνλ 
δελ πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα φξηα θαη φξνπο ησλ απνθάζεσλ απηψλ, λα 
αλαζεσξήζνπλ/ηξνπνπνηήζνπλ ηελ ΑΔΠΟ ή ηηο ΠΠΓ, εληφο ηεηξαεηίαο (4 έηε) απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο 
Γηεχζπλζεο Τδάησλ θαη Τπεξεζίαο Τγείαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο/ 
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ηξνπνπνίεζεο ηεο ΑΔΠΟ ή ησλ ΠΠΓ.   

3. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ νη 
αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαζνξηζκνχ απνδεθηψλ πνπ είραλ εθδνζεί ζην παξειζφλ θαη’ εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο Δηβ/221/1965 (ΦΔΚ Β’ 138) θαη πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην ή 
ηνπο ίδηνπο απνδέθηεο. 

 

 

 

Άξζξν 11 
Καηαξγνύκελεο - Σξνπνπνηνύκελεο Γηαηάμεηο 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγνχληαη: 

1. Η Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πνπ εθδφζεθε κε ηελ ΚΤΑ Δηβ/221/1965 (ΦΔΚ Β΄ 138) «Πεξί δηαζέζεσο  
ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ». 

2. Οη άδεηεο δηάζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997 
(ΦΔΚ Β’ 192) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α θαη Β θαηαξγνχληαη, αληηθαζηζηάκελεο 
απφ ηελ ΑΔΠΟ ή ηηο ΠΠΓ αληίζηνηρα.   

3. Κάζε άιιε δηάηαμε, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ 
ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

5. Σν άξζξν 13 ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ Β΄354), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη 
αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηα χδαηα, ην πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα πγεία ή/θαη πεξηβαιινληηθή πγηεηλή 
ησλ Πεξηθεξεηψλ/ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, δηελεξγνχλ 
ηνπο αλαγθαίνπο ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο θαη απηνςίεο, απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ 
θαηαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ φξσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 
πγξψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο».   

 
 

Άξζξν 12 
Έλαξμε ηζρύνο 

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

  

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ  

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 


