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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου 

Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−

δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1068/1980 
«περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχε−
τεύσεως Πρωτευούσης» (ΦΕΚ 190/Α΄) όπως αυτές αντι−
καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 
του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για 
το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ 162/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευ−
ούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κώ−
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την αριθμ. 8172/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» 
(ΦΕΚ Β΄ 2795/9−12−11)

7. Το αριθμ. 386961/30−06−2011 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε. καθώς και την αριθμ. 17269/30−05−2011 απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου.

8. Το αριθμ. Δ6/1708/11−07−2011 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου 
Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α) της Ανώνυμης Εταιρείας Υδρεύ−

σεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) 
όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθμ. 17269/30−05−2011
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος 
έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1.
Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις, 
για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέ−
τευσης ακαθάρτων, που επιβάλλονται σε επαγγελμα−
τικές, βιομηχανικές, και βιοτεχνικές δραστηριότητες 
πλην οικιακής, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, 
στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 1, παρ. 10 του Ν. 1068/80 και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 2.
Βασικές Έννοιες

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται 
ως:

• Απόβλητο – κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή 
υγρή κατάσταση ή μορφή ιλύος, που περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής 
απόφασης Η.Π. 13588/752/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28−3−2006 
Ευρωπαϊκός κατάλογος Αποβλήτων) και ο κάτοχός του 
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

• Οικιακά Λύματα – τα λύματα από περιοχές κατοικίας 
και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λει−
τουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές 
δραστηριότητες.

• Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα –τα υγρά απόβλητα 
που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δρα−
στηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή 
όμβρια ύδατα.

• Αστικά λύματα – τα οικιακά λύματα ή το μίγμα οι−
κιακών λυμάτων με βιομηχανικά υγρά απόβλητα ή και 
όμβρια ύδατα.

• Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις 
που είναι αρκετές ώστε τα απόβλητα να εκδηλώσουν 
μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτη−
μα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, 
(ΦΕΚ/Β/383/28−3−2006).
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• Υπηρεσία – Η Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που είναι 
αρμόδια για την χορήγηση των αδειών αποχέτευσης 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευ−
σης.

• Δίκτυο αποχέτευσης – Το σύστημα αγωγών που 
συλλέγει μεταφέρει και διοχετεύει τα αστικά λύματα 
στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

• Ουσίες Προτεραιότητας – οι ευδιάλυτες και σε μι−
κρές συγκεντρώσεις τοξικές για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο της Απόφασης 2455/2001/ΕΚ που προσαρ−
τάται στο Π.Δ. 51/2007.

ΑΡΘΡΟ 3.
Υποχρέωση Σύνδεσης

Όλα τα ακίνητα, επομένως και εκείνα τα οποία στε−
γάζουν δραστηριότητες του άρθρου 1. του παρόντος 
κανονισμού, συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο απο−
χέτευσης ακαθάρτων με τη διαδικασία και τους όρους, 
που προβλέπονται από το Κανονισμό Λειτουργίας Δι−
κτύου Αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 4.
Αποχέτευση Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
στο δίκτυο ακαθάρτων από τις δραστηριότητες που 
περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού 
είναι νόμιμη, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
δύο (2) προϋποθέσεις:

1) Η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευ−
σης, μέσω της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης, 
να έχει κατασκευασθεί αποκλειστικά και μόνον από τον 
αρμόδιο φορέα. Η κατασκευή του έργου βεβαιώνεται με 
σχετικό έγγραφο του φορέα αυτού (Νόμιμη Σύνδεση).

2) Η χορήγηση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έγγραφης Άδειας 
Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Απόβλητων (Νόμιμη 
Αποχέτευση).

ΑΡΘΡΟ 5.
Αποχετευόμενα Υγρά

5.1 Η εντός του δικτύου αποχέτευσης διοχέτευση 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων επιτρέπεται μόνο εφό−
σον έχει χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και εφόσον οι τιμές των παραμέτρων των υγρών 
αποβλήτων δεν υπερβαίνουν τα όρια του Πίνακα Ι του 
Παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Επισημαί−
νεται ότι, απαγορεύεται η συμμόρφωση με τα όρια 
του Πίνακα Ι του Παραρτήματος I να επιτυγχάνεται με 
αραίωση.

Ειδικά για τις περιπτώσεις υπερβάσεων των επιθυμητών 
ορίων του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι, και προκειμένου 
να χορηγηθεί ή να εξακολουθεί να ισχύει η Άδεια Αποχέ−
τευσης, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν Τέλος Υπερβάσεων 
Ποιότητας (Τ.Υ.Π.), το οποίο καλύπτει την ανάκτηση του 
επιπλέον κόστους επεξεργασίας των βιομηχανικών βι−
οδιασπώμενων αποβλήτων στα Κέντρα Επεξεργασίας 
Λυμάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ο υπολογισμός της τιμής του 
Τ.Υ.Π. αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV.

5.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση 
ή η διοχέτευση αποβλήτων με άλλο τρόπο στο δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των ακο−
λούθων:

α) Υγρών που προέρχονται γενικά από εκκένωση βό−
θρων.

β) Υλικών ή ενώσεων που σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (άρθρο 5) και τον 
Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των 
εργαζομένων, να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή 
λειτουργία του δικτύου και των κέντρων επεξεργασίας 
λυμάτων και ρύπανση των τελικών αποδεκτών από τα 
επεξεργασμένα αστικά λύματα. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι ακόλουθες γενικές ομάδες υλικών και ενώσεων:

• Εύφλεκτες, δραστικές, εκρηκτικές, διαβρωτικές και 
ραδιενεργές ουσίες

• Επιβλαβή ή δύσοσμα υλικά.
• Μολυσματικά απόβλητα.
• Τοξικές ουσίες.
• Μη βιοδιασπάσιμα έλαια.
• Ρυπαντές οι οποίοι έχουν συνέπεια την έκλυση επι−

κινδύνων αερίων.
Η κατάταξη και διαχείριση των επικίνδυνων υγρών 

αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. κοινή 
υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (ΦΕΚ/Β/383/28−3−
2006) και τις σχετικές αναθεωρήσεις καθώς και την 
κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 
1419Β/01.10.2003) για τα απόβλητα των υγειονομικών 
μονάδων.

5.3 Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να εξετάσουν την προ−
οδευτική μείωση των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέ−
τευσης των ουσιών του Παραρτήματος ΙΙ με σκοπό την 
κατάργησή τους σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08−03−2007).

ΑΡΘΡΟ 6.
Άδειες Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η νόμιμη αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών απο−
βλήτων στο Δίκτυο Αποχέτευσης προϋποθέτει σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού και την χορή−
γηση έγγραφης άδειας αποχέτευσης υγρών βιομηχανι−
κών αποβλήτων (Άδεια Αποχέτευσης) από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. Οι κατηγορίες των αδειών Αποχέτευσης Βιομηχανι−
κών Αποβλήτων συνδέονται με τα μεγέθη και την φύση 
των επιχειρήσεων που αποχετεύονται. Οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία Α. Όγκος αποβλήτων V ≤ 2 m3/ημ. εκτός 
των πλυντηρίων αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστηρίων 
και των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 6.1.4.

Κατηγορία Β. Όγκος αποβλήτων V > 2 m3/ημ. εκτός 
των περιπτώσεων της κατηγορίας Γ.

Κατηγορία Γ. Πρόκειται για ειδικές δραστηριότητες 
με μέτρια ρύπανση οφειλόμενη κυρίως σε απορρυπα−
ντικά.

Ως ημερήσιος όγκος V ποσότητας των αποβλήτων 
ορίζεται η μέση ημερήσια τιμή της ποσότητας των 
υγρών αποβλήτων σε διάστημα ενός μηνός κανονικής 
λειτουργίας.

Αν η επιχείρηση είναι εποχική για τον υπολογισμό της 
μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρονική περίοδο 
κατά την οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία 
Α έχουν αμελητέα ρυπαντικά φορτία και συνήθως δεν 
υποχρεώνονται σε διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύ−
ων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, ή την κατα−
σκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η άδεια που τους 
χορηγείται έχει τον τύπο βεβαίωσης για την διάθεση 
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χωρίς επεξεργασία των λυμάτων/υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης με την Σύμφωνη 
Γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στη κατηγορία Β 
και Γ υποχρεώνονται, προκειμένου να αδειοδοτηθούν 
από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε διαχωρισμό των εσωτερικών 
δικτύων λυμάτων από τα δίκτυα υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων και στην κατασκευή φρεατίου δειγματολη−
ψίας καθώς και των αναγκαίων έργων επεξεργασίας, 
ανάλογα με την φύση της επιχείρησης, πριν την διάθεσή 
τους στο Δίκτυο Αποχέτευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιχείρηση συμπληρώνει 
ένα τυποποιημένο έγγραφο αίτησης προς την Υπηρεσία, 
στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την κατάταξή της στην κατάλληλη κατηγορία και 
την περαιτέρω διαχείριση των υποθέσεων της αδειο−
δότησης.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν την εί−
σοδο στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, προκειμένου 
αυτοί να διενεργήσουν έκτακτο έλεγχο των διεργασι−
ών και εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης 
προϊόντων καθώς και τον έλεγχο επεξεργασίας υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενης και της 
δειγματοληψίας οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

6.1. Κατηγορία Α.(Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης)
6.1.1 Στις επιχειρήσεις με όγκο βιομηχανικών βιοδια−

σπώμενων αποβλήτων V ≤ 2 m3/ημ και ρυπαντικό φορτίο 
από την συγκεκριμένη δραστηριότητα που δεν αφορά 
σε αποχετευόμενα υγρά όπως αναφέρονται στο άρθρο 
5. παράγραφος 2. του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου 
Αποχέτευσης και στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση ότι συμφωνεί για την 
απ’ ευθείας διάθεση των υγρών βιομηχανικών βιοδια−
σπώμενων αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς 
την υποχρέωση επεξεργασίας και την κατασκευή οι−
ουδήποτε έργου.

Τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας 
τροφίμων επιβάλλεται να συλλέγουν τα λίπη και έλαια 
στην πηγή πριν από την εισαγωγή τους στο σύστημα 
αποχέτευσης και να τα παραδίδουν σε εταιρείες δια−
χείρισης (η διαχείριση των λιπών και ελαίων πρέπει να 
γίνεται με σχετικά παραστατικά). Επίσης επιβάλλεται 
η εγκατάσταση στο σύστημα αποχέτευσης διατάξεων 
λιποσυλλογής. Η Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης είναι 
αορίστου διαρκείας και ανακαλείται εφόσον πάψουν να 
τηρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

6.1.2 Στις επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν λειτουργούν 
ακόμη, είτε έχουν αρχίσει πρόσφατα να λειτουργούν, και 
εφόσον για τον λόγο αυτό δεν είναι διαθέσιμα επαρκή 
στοιχεία για τον υπολογισμό του όγκου των αποβλήτων 
τους, χορηγείται Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης ισχύος 
έξι (6) μηνών. Εφόσον, στη συνέχεια, προκύψουν επαρκή 
στοιχεία του υπολογισμού του όγκου των αποβλήτων, 
είτε χορηγείται Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης αορί−
στου διαρκείας, είτε η επιχείρηση κατατάσσεται στην 
κατηγορία Β και εκκινεί η διαδικασία για την χορήγηση 
Άδειας Αποχέτευσης Υγρών βιομηχανικών βιοδιασπώ−
μενων αποβλήτων κατηγορίας Β.

6.1.3 Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τύποι επι−
χειρήσεων που συνήθως αδειοδοτούνται με Σύμφωνη 
Γνώμη Αποχέτευσης: στεγνοκαθαριστήρια, πλυντήρια 
ρούχων, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, επεξεργασία κα−
τεψυγμένων αλιευμάτων, επεξεργασία λαχανικών, ερ−

γαστήρια επεξεργασίας ζύμης, μεταξοτυπίες, επιχειρή−
σεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με 
ανοικτό κύκλωμα ψύξης.

6.1.4 Εξαιρούνται της ως άνω αδειοδότησης παραγω−
γικές διαδικασίες όπως επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, 
χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες 
εντάσσονται στη κατηγορία Β και πλυντήρια αυτοκι−
νήτων και ταπητοκαθαριστήρια που εντάσσονται στη 
κατηγορία Γ.

6.2. Κατηγορία Β. (Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Απο−
βλήτων)

Στις επιχειρήσεις με όγκο βιομηχανικών βιοδιασπώ−
μενων αποβλήτων V >2m3/ημ., καθώς και σε αυτές που 
εξαιρούνται από την κατηγορία Α και δεν ανήκουν στην 
κατηγορία Γ, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί Άδεια Αποχέτευ−
σης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων κατηγορίας Β.

6.2.1 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Για την χορήγηση της άδειας οι επιχειρήσεις υποχρε−

ώνονται στην κατασκευή των εξής έργων:
α) Διαχωρισμό των εσωτερικών τους αποχετευτικών 

δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανι−
κών αποβλήτων. Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρ−
τητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ 
τoυς, θα είναι το φρεάτιο δειγματοληψίας όπως κατω−
τέρω αναφέρεται.

β) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματο−
ληψίας εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του 
ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η 
κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με 
την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής 
έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευα−
στεί όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική 
γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη.

γ) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκα−
ταστάσεων επεξεργασίας με σκοπό την προστασία του 
δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων από λίπη, 
έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες (βλ. Παράρτημα Ι) 
και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 του ΚΛΔΑ και στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

6.2.2 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται.
Για την αδειοδότηση της από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η 

επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση για την χορήγηση 
Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων 
(Άδεια Αποχέτευσης), στην οποία επισυνάπτεται μελέτη 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υπογεγραμμένη από 
μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε. η οποία και έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τα εξής κύρια στοι−
χεία:

• τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της πα−
ραγωγικής διαδικασίας,

• τις πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων,
• τις επί μέρους καταναλώσεις νερού,
• τις απώλειες νερού,
• την εκτίμηση των ημερησίως απορριπτομένων πο−

σοτήτων «ουσιών προτεραιότητας» και πρόβλεψη για 
την προοδευτική κατάργηση των,

•  σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007) 
και την απόφαση 2455/2001/ΕΚ.
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• την ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων, 
(αν η επιχείρηση λειτουργεί) ή εκτιμώμενα από την με−
λέτη και τη βιβλιογραφία δεδομένα,

• τη μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 
(εάν απαιτείται),

• αναλύσεις των υγρών αποβλήτων πριν την επεξερ−
γασία,

• κάτοψη του ακινήτου,
• τοπογραφικό διάγραμμα,
• σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα 

περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές
• κάθε άλλο στοιχείο, που συμπεριλαμβάνεται στις 

έντυπες οδηγίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Η μελέτη πρέπει να συνυπογράφεται από τον υπεύθυ−

νο της επιχείρησης και να υποβάλλεται σε τρία αντίγρα−
φα σε διάστημα δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση 
προς τον ενδιαφερόμενο, με δυνατότητα παράτασης 
ενός (1) μηνός. Η μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλή−
των ελέγχεται και θεωρείται από την Υπηρεσία ως προς 
την επάρκειά της.

6.2.3 Διαδικασία αδειοδότησης.
α) Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας των 

υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία 
τεσσάρων (4) μηνών από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την κα−
τασκευή των προβλεπομένων εγκαταστάσεων, μετά την 
παρέλευση της οποίας η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ορίζει ημερομη−
νία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, 
η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει παράταση τουλά−
χιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη του 
χρόνου περαίωσης. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν 
μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες.

β) Χορήγηση προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών 
Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Μετά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων η Υπηρεσία 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί στην επιχείρηση προσωρινή 
Άδεια Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων διάρκειας οκτώ 
(8) μηνών.

γ) Χορήγηση οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών 
Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Κατά το πρώτο τετράμηνο της προσωρινής Άδειας 
Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων γίνεται η δοκιμαστική 
λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ο 
έλεγχος της απόδοσής τους με αναλύσεις, που πραγ−
ματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης. Σε αυτό 
το διάστημα η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 
προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των υγρών 
αποβλήτων.

Στο δεύτερο τετράμηνο η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει 
τουλάχιστον σε τρεις τυχαίους ελέγχους (δειγματο−
ληψίες και αναλύσεις). Εφόσον τα αποτελέσματα των 
ελέγχων αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά (βλ. δ) χορη−
γείται οριστική Άδεια Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων 
διάρκειας 2 ετών. Οι ακόλουθες λεπτομέρειες ισχύουν 
για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις:

• Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία 
δείγματα.

• Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των υγρών απο−
βλήτων και η έκφραση των αντιστοίχων αποτελεσμάτων 
θα εκτελούνται βάσει των προτύπων μεθόδων αναλύσε−
ων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που 
εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης ISO ή τα πρότυπα εκδόσεως Α.Ρ.Η.Α.

• Τα δείγματα θα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο 
δειγματοληψίας που θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα 
σχέδια της Υπηρεσίας εκτός και παρά τη ρυμοτομική 
γραμμή του ακινήτου σε θέση επισκέψιμη και ελεύθε−
ρη. Επιπροσθέτως, τα δείγματα μπορεί να λαμβάνονται 
από την έξοδο της επεξεργασίας, κατάλληλο εσωτερικό 
φρεάτιο ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας.

δ) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών 
ελέγχων

Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθο−
ρίζονται από την Υπηρεσία αφού ληφθεί υπόψη η φύση 
της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες 
κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικός Πίνακας των ελεγχόμε−
νων παραμέτρων δίνεται στο Παράρτημα V. Οι ανωτέρω 
παράμετροι χωρίζονται σε δύο ομάδες :

Ομάδα Ι
Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβά−

σεις.
Οι παράμετροι αυτές είναι: ΤSS, COD και BOD5. Ειδικά 

για τις παραμέτρους ΤSS, και BOD5 καθορίζεται Τέλος 
Υπερβάσεων Ποιότητας (Τ.Υ.Π.). Σε περίπτωση που η 
σειρά των δειγματοληπτικών ελέγχων δείξει υπερβά−
σεις των επιθυμητών ορίων των παραμετρικών τιμών 
του Πίνακα I του Παραρτήματος Ι και μόνον για τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορίζεται πρόσθετο 
μηνιαίο τέλος διαχείρισης των αποβλήτων στα κέντρα 
επεξεργασίας λυμάτων (Κ.Ε.Λ.), με το οποίο επιβαρύνε−
ται η επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα υγρά 
βιομηχανικά απόβλητα. Οι λεπτομέρειες του υπολογι−
σμού του τέλους διαχείρισης και των λοιπών χρεώσεων 
καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

Υπερβάσεις του ορίου 1000mg/L για την παράμετρο 
COD επιτρέπονται μόνον εφόσον ισχύει ότι COD ≤ 
2.5*BOD5. Σε αντίθετη περίπτωση για τη παράμετρο 
COD ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ομάδα ΙΙ.

Ομάδα ΙΙ
Παράμετροι για τις οποίες δεν επιτρέπονται υπερ−

βάσεις
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι λοιπές 

παράμετροι του Πίνακα I πλην των παραμέτρων της 
ομάδας I. Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα δεν 
διαπιστωθούν υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον 
Πίνακα I ορίων για τις παραμέτρους της ομάδας II χο−
ρηγείται οριστική Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχα−
νικών Αποβλήτων.

Εφόσον σε δύο διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν 
υπερβάσεις ορίων των παραμέτρων αυτών, ενημερώ−
νεται εγγράφως η επιχείρηση η οποία υποχρεούται να 
επαναφέρει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων μέσα 
στα προβλεπόμενα από τον Πίνακα I όρια αποκλειστικά 
με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείριση. Για την 
προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων χορηγείται 
στην επιχείρηση χρονική προθεσμία η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν τα όρια γνω−
στοποιείται από την επιχείρηση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η 
οποία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτοψία 
για να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα από την επιχείρη−
ση.

Εφόσον στα δύο επόμενα διαδοχικά δείγματα διαπι−
στωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η επιχείρηση ενη−
μερώνεται εγγράφως και αναλόγως με την απόκλιση, 
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υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλή−
ρη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η μελέτη 
πρέπει να υποβάλλεται σε διάστημα δύο μηνών από 
τη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου με δυνα−
τότητα παράτασης ενός (1) μηνός. Αν η επιχείρηση δεν 
υποβάλει μελέτη και ταυτόχρονα εξακολουθήσουν οι 
υπερβάσεις, ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται η Άδεια 
Αποχέτευσης και η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως την 
αρμόδια Νομαρχία με σκοπό την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης.

ε) Παρακολούθηση
Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης 

Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διενερ−
γεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υγρά απόβλητα 
της επιχείρησης σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Σε περί−
πτωση που από τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν 
υπερβάσεις, διενεργούνται τα όσα προβλέπονται στο 
σημείο (δ) (Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματολη−
πτικών ελέγχων).

στ) Ανανέωση της άδειας αποχέτευσης
Η Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλή−

των ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η 
αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες 
πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση 
που κατά το διάστημα ισχύος της Άδειας, για την οποία 
η επιχείρηση ζητά Ανανέωση, έχουν υπάρξει μεταβολές 
στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην επεξεργασία 
των αποχετευομένων υγρών αποβλήτων, η επιχείρηση 
μαζί με την αίτηση ανανέωσης υποβάλει όλα τα σχετικά 
στοιχεία. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητή−
σει επιπλέον διευκρινήσεις και την υποβολή συμπληρω−
ματικής μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφασίζει για Ανανέωση της Άδειας 
Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, αφού 
εξεταστούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών 
ελέγχων που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της προς 
ανανέωση Άδειας. Η Ανανέωση είναι δυνατή μόνον εφό−
σον τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριών (3) τελευταίων 
δειγματοληπτικών ελέγχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα I του παρόντος 
κανονισμού όρια, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπο−
νται υπερβάσεις, ενώ εάν διαπιστωθούν υπερβάσεις για 
τις παραμέτρους της Ομάδας Ι η Άδεια Αποχέτευσης 
ανανεώνεται.

Εφόσον τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληπτι−
κών ελέγχων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος 
της προς ανανέωση Άδειας, για όσες παραμέτρους δεν 
επιτρέπονται υπερβάσεις, είναι σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στον Πίνακα I του παρόντος κανονισμού όρια, η 
χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι κατά ένα (1) έτος 
μεγαλύτερη από αυτή που ίσχυε, με μέγιστη διάρκεια 
τα πέντε (5) έτη από την τελευταία ανανέωση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρονική διάρκεια της 
Ανανέωσης είναι μικρότερη ή ίση με τη διάρκεια της 
λήγουσας Άδειας. Αν το ποσοστό των αποκλινόντων 
δειγμάτων κατά το διάστημα της παρακολούθησης είναι 
μικρότερο του 40% επί του συνόλου των δειγμάτων, 
η χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι ίση με την 
προηγούμενη. Αλλιώς είναι κατά ένα έτος μικρότερη 
με ελάχιστο τα δύο (2) έτη.

Σε περίπτωση, όπου σε οποιαδήποτε φάση των δι−
αδικασιών δ, ε, και στ διαπιστωθεί απόκλιση σε μια 
παράμετρο, όπως φαίνεται στον Πίνακα II του Παραρ−

τήματος I για ένα (1) δείγμα επί τριών, αυτή δεν λαμ−
βάνεται υπόψη.

6.3 Κατηγορία Γ. (Άδειες ειδικών δραστηριοτήτων)
Στις επιχειρήσεις (α) πλυντηρίων αυτοκινήτων και 

ταπητοκαθαριστηρίων ανεξαρτήτως της τιμής V του 
όγκου υγρών αποβλήτων και (β) πλυντηρίων ρούχων 
με τιμές V του όγκου αποβλήτων >2 m3/ημ. η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης τύπου Γ.

6.3.1 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Για την χορήγηση της άδειας οι επιχειρήσεις υποχρε−

ώνονται στην κατασκευή των εξής έργων :
α) Διαχωρισμός των εσωτερικών τους αποχετευτι−

κών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιο−
μηχανικών αποβλήτων. Η απόληξη των ανωτέρω δύο 
ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις 
μεταξύ των, θα είναι το φρεάτιο δειγματοληψίας όπως 
κατωτέρω αναφέρεται.

β) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματο−
ληψίας εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του 
ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η 
κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με 
την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής 
έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευα−
στεί όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική 
γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη.

γ) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκα−
ταστάσεων επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την 
προστασία του δικτύου αποχέτευσης και των Κέντρων 
Επεξεργασίας Λυμάτων από λίπη, έλαια, τοξικές ουσίες 
και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παρ. 2 του ΚΛΔΑ και το Παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού.

6.3.2 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται.
Για την αδειοδότηση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η επι−

χείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση, για την χορήγηση 
Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων 
(Άδεια Αποχέτευσης), στην οποία επισυνάπτεται μελέτη 
αποχέτευσης υγρών αποβλήτων υπογεγραμμένη από 
Μηχανικό μέλος Τ.Ε.Ε. ή υπομηχανικό ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της μελέτης η οποία έχει συνταχθεί σύμφω−
να με τις έγγραφες οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 
στοιχεία:

• τεχνική έκθεση με συνοπτική περιγραφή της παρα−
γωγικής διαδικασίας,

• τις πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων,
• τις επί μέρους καταναλώσεις νερού,
• την ποσότητα των υγρών αποβλήτων,
• κάτοψη του ακινήτου,
• τοπογραφικό διάγραμμα,
• σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα 

περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές.
• κάθε άλλο στοιχείο, που συμπεριλαμβάνεται στις 

έντυπες οδηγίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Ειδικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, η μονάδα επε−

ξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον βορ−
βοροσυλλέκτη και διαχωριστή ελαφρών υγρών (υγρών 
με ειδικό βάρος <0.95gr/cm3).

6.3.3 Διαδικασία αδειοδότησης.
α) Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Μετά τον έλεγχο και την έγκριση της μελέτης αποχέ−

τευσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την 
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κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, μετά 
την παρέλευση της οποίας η Υπηρεσία ορίζει ημερομη−
νία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

 Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, 
η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει παράταση τουλά−
χιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη του 
χρόνου περαίωσης. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν 
μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες.

β) Χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης
Μετά την έλεγχο της κατασκευής των εγκαταστάσε−

ων επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
χορηγείται Άδεια Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων διάρ−
κειας πέντε (5) ετών από την τελευταία ανανέωση.

γ) Ανανέωση της Άδειας Αποχέτευσης
Η Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλή−

των ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η 
αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες 
πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση 
που κατά το διάστημα ισχύος της οριστικής Άδειας, 
για την οποία η επιχείρηση ζητά την Ανανέωση, έχουν 
υπάρξει μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία ή/και 
στην επεξεργασία των αποχετεμένων υγρών αποβλή−
των, η επιχείρηση μαζί με την αίτηση ανανέωσης υπο−
βάλλει όλα τα σχετικά στοιχεία. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δια−
τηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και να ζητήσει επιπλέον 
διευκρινήσεις ή την υποβολή συμπληρωματικής μελέτης 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον παύσουν 
να ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

ΑΡΘΡΟ 7.
Ειδικές Περιπτώσεις

Ο παρών Κανονισμός δεν περιλαμβάνει όρους και 
προϋποθέσεις για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων σε περιοχές εκτός δικτύου αποχέτευ−
σης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και για τις παρακάτω 
περιπτώσεις:

7.1. Βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των οποίων τα 
υγρά βιομηχανικά απόβλητά τους μεταφέρονται με 
βυτιοφόρα οχήματα προς διάθεση στο Φρεάτιο Βιο−
μηχανικών Αποβλήτων (Φ.Β.Α.) στο Κέντρο Επεξεργα−
σίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης Η διάθεση των υγρών 
αποβλήτων γίνεται κατόπιν της Νομαρχιακής Απόφαση 
Δ.Υ./35809/92, ΦΕΚ 682/20−11−1992, η οποία παρατάθηκε 
επ’ αόριστον με την Νομαρχιακή Απόφαση 3435, ΦΕΚ 
465Β/6−6−1997.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις παραπάνω Νο−
μαρχιακές Αποφάσεις καθώς και με τον Κ.Λ.Δ.Α. (ΦΕΚ 
846Β/6.5.09) και κοινή υπουργική απόφαση του 2009 
περί Ανανέωσης, τροποποίησης και έγκρισης περιβαλ−
λοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυτάλλειας, γίνονται δεκτά 
στο Φ.Β.Α.:

α. Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών περιοχής αρ−
μοδιότητας ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που δεν είναι συνδεδεμένες 
με το δίκτυο αποχέτευσης εξαιτίας της μη ύπαρξης 
δευτερεύοντος δικτύου. Με την κατασκευή των δευ−
τερευόντων δικτύων οι βιομηχανίες υποχρεούνται να 
συνδεθούν οπότε ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 
1 έως 6.

β. Τα υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν τοξικές ου−
σίες, ραδιενεργά υγρά, κατάλοιπα πετρελαιοειδών και 
λοιπών επικινδύνων ουσιών.

7.2. Βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων οι 
οποίες διαθέτουν, τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε 
διευθετημένα ρέματα. Η σχετική αδειοδότηση δίνεται 
από την οικίας Νομαρχίας στην αρμοδιότητα της οποίας 
είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των ρεμάτων.

7.3. Νοσοκομείων και διαγνωστικών εργαστηρίων.
Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων θα πρέ−

πει να γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφα−
ση Η.Π. 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β 1−10−2003), που αφορά 
στα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες, καθώς και την 
κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 13588/725/2006, «Μέτρα 
όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη−
γίας 91/689/ΕΟΚ για τα «επικίνδυνα απόβλητα».

Ακόμη, έχοντας υπ΄ όψη την Υγειονομική Διάταξη Ειβ 
221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει και τον ισχύοντα 
Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥ−
ΔΑΠ (ΦΕΚ 846 Β /6.5.2009) και τις διατάξεις του, τα νο−
σοκομεία και διαγνωστικά εργαστήρια, πριν την έκδοση 
ή ανανέωση άδειας λειτουργίας τους από την αρμόδια 
αρχή, υποβάλλουν τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχεί−
ρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων και επιπλέον 
λεπτομερή περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας 
των υγρών αποβλήτων τους, τα οποία ελέγχονται και 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία και χορηγείται βεβαίωση 
και πιθανοί όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλή−
των πριν την διάθεσή τους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας 
του νοσοκομείου ή του διαγνωστικού κέντρου είναι το 
Υπουργείο Υγείας για τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι οικείες Νομαρ−
χίες ( Περιφέρειες) για τα Ν.Π.Ι.Δ.

7.4. Επιχειρήσεων μαζικής εστίασης
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια−ταβέρ−

νες−ψητοπωλεία) πρέπει να διαχωρίζουν τα χρησιμο−
ποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, προτού 
δηλαδή εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να 
τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχεί−
ριση Στερεών Αποβλήτων (κοινή υπουργική απόφαση 
50910/2727/2003), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1774/2005 
και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι επι−
χειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουρ−
γούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και 
έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή 
τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τη−
ρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες 
επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων 
καθώς με τα σχετικά παραστατικά. Η αδειοδότηση των 
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης είναι αρμοδιότητα του 
οικείου Δήμου.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εφαρ−
μογής και τήρησης των απαιτήσεων των παραγράφων 
7.3 και 7.4., όποτε κρίνει σκόπιμο για την προστασία του 
αποχετευτικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 8.
Κυρώσεις

8.1 Καμία αποχέτευση υγρών αποβλήτων από τις δρα−
στηριότητες του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού 
δεν θεωρείται νόμιμη εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι 
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που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό. Στην περίπτωση 
αυτή δεν χορηγείται η προβλεπόμενη Άδεια Αποχέτευ−
σης ή, αν αυτή είχε χορηγηθεί προγενέστερα, η Άδεια 
ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται.

8.2 Απαγορεύεται η λειτουργία επιχειρήσεων του άρ−
θρου 1 εάν δεν διαθέτουν Άδεια Αποχέτευσης σε ισχύ. 
Στην περίπτωση αυτή και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ειδοποιεί τις 
οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια, Νομαρχία, Δήμος 
κλπ) προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες 
επιβολής προστίμων και ανακλήσεων των αδειών λει−
τουργίας των επιχειρήσεων.

8.3 Σε περίπτωση παράνομης αποχέτευσης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή/και την σύνδεση 
των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση θα ειδοποιείται εγγρά−
φως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διακοπή.

8.4 Σε περίπτωση που λόγω της ποιότητας των υγρών 
αποβλήτων μιας επιχείρησης προκληθούν βλάβες στις 
υποδομές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (αποχετευτικό δίκτυο, 
εγκαταστάσεις Κ.Ε.Λ. κλπ) η αποκατάσταση των βλα−
βών γίνεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και η σχετική δαπάνη 
θα χρεώνεται στην επιχείρηση μέσω του λογαριασμού 
ύδρευσης/αποχέτευσης.

8.5 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αρνηθεί να 
καταβάλει το Τ.Υ.Π. εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
για περίπτωση μη εξόφλησης λογαριασμού Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε.(διακοπή ύδρευσης κλπ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΗ 6,0 – 9,5
Θερμοκρασία 40o C
Ολικά Αιωρούμενα στερεά 500 mg/L                   1

BOD5 500 mg/L                   1

COD

1000 mg/L1 

Τιμές COD >1000mg/L
γίνονται αποδέκτες
μόνο εάν COD<2,5*BOD5.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 4000 μs/cm
Λίπη – Έλαια (ζωικά – φυ−
τικά)

100 mg/L

Ορυκτά Έλαια 15 mg/L
Αμμωνία – Ν 60 mg/L
Φωσφορικά – Ρ 10 mg/L
Θειώδη SO3 1 mg/L
Θειικά SO4 1500 mg/L
Θειούχα 1 mg/L
Νιτρώδη 4 mg/L
Νιτρικά 20 mg/L
Αργίλιο 10 mg/L
Αντιμόνιο 5 mg/L
Αρσενικό 0,5 mg/L
Βάριο 20 mg/L
Βηρύλλιο 30 mg/L
Βόριο 10 mg/L
Χρώμιο 3 2 mg/L

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Χρώμιο 6 0,5 mg/L
Κοβάλτιο 10 mg/L
Χαλκός 1 mg/L
Κυανιούχα 3 mg/L
Φθοριούχα 20 mg/L
Σίδηρος 15 mg/L
Μόλυβδος 5 mg/L
Μαγγάνιο 10 mg/L
Μολυβδένιο 10 mg/L
Νικέλιο 10 mg/L
Φαινόλες 5 mg/L
Σελήνιο 0,2 mg/L
Άργυρος 5 mg/L
Θάλλιο 2 mg/L
Κασσίτερος 10 mg/L
Τιτάνιο 10 mg/L

Ουράνιο 5 mg/L

Ψευδάργυρος 20 mg/L
 Κάδμιο 0,5 mg/L

Υδράργυρος 0,01 mg/L
• 1. Επιθυμητό όριο. Ισχύει μόνον για τον υπολογισμό 

της δαπάνης διαχείρισης (Τ.Υ.Π.)
• Κατά την αδειοδότηση των βιομηχανιών και βιοτε−

χνιών, θα γίνεται από την ΥΕΕΥΑ εκτίμηση ως προς τις 
ουσίες προτεραιότητας που πιθανόν να εμπεριέχονται 
στα απόβλητα από την παραγωγική τους δραστηριό−
τητα.

• Για τις παράμετρους του Πίνακα I που περιλαμβά−
νονται στον Κατάλογο Ουσιών Προτεραιότητας του 
Π.Δ. 51/2007 (βλ. Πίνακα II), θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε να παύσει η απόρριψη τους στο δίκτυο έως το 
2020. Οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές του Πίνακα I, θα 
αναπροσαρμόζονται ώστε να μειώνονται σταδιακά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Οι κατωτέρω αποκλίσεις επί των ορίων του Πίνακα 

Ι και για ένα (1) δείγμα αποβλήτων επί τριών (3) δεν 
λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων ήτοι:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΣ mg/L

Από Έως Απόκλιση σε mg/L
− 0,1 Άνευ

>0,1 0,5 0,2
>0,5 0,9 0,4
>0,9 5 2
>5 10 4
>10 30 8
>30 50 20
>50 200 40
>200 500 80
>500 200
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΩΝ(*) (σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2001− EEL 331)

Αριθμός CAS (1) Αριθμός ΕΕ(2) Ουσία προτεραιότητας
Χαρακτηρισμός: επικίνδυ−
νη ουσία προτεραιότητας 

(1) 15972−60−8 240−110−8 Alachlor 
(2) 120−12−7 204−371−1 Ανθρακένιο (X) (***) 
(3) 1912−24−9 217−617−8 Ατραζίνη (X) (***) 
(4) 71−43−2 200−753−7 Βενζόλιο 
(5) n.a. n.a. Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες(**) (X) (****) 
(6) 7440−43−9 231−152−8 Κάδμιο και παράγωγα X 

(7) 85535−84−8 287−476−5 ΧλωροαλκάνιαC10−13 (**) X 

(8) 470−90−6 207−432−0 Chlorfenvinphos 
(9) 2921−88−2 220−864−4 Chlorpyrifos (X) (***) 
(10) 107−06−2 203−458−1 1,2−Διχλωροαιθάνιο 
(11) 75−09−2 200−838−9 Διχλωρομεθάνιο 
(12) 117−81−7 204−211−0 Φθαλικό δι(2−αιθυλεξύλιο) (DEHP) (X) (***) 
(13) 330−54−1 206−354−4 Diuron (X) (***) 
(14) 115−29−7 204−079−4 Ενδοσουλφάνιο (X) (***) 

959−98−8 n.a. (άλφα−ενδοσουλφάνιο) 
(15) 206−44−0 205−912−4 Φλουορανθένιο(*****) 
(16) 118−74−1 204−273−9 Εξαχλωροβενζόλιο X 
(17) 87−68−3 201−765−5 Εξαχλωροβουταδιένιο X 
(18) 608−73−1 210−158−9 Εξαχλωροκυκλοεξάνιο X 

58−89−9 200−401−2 (Λινδάνιο, γ−ισομερές) 
(19) 34123−59−6 251−835−4 Isoproturon (X) (***) 
(20) 7439−92−1 231−100−4 Μόλυβδος και παράγωγα (X) (***) 
(21) 7439−97−6 231−106−7 Υδράργυρος και παράγωγα X 
(22) 91−20−3 202−049−5 Ναφθαλένιο (X) (***) 
(23) 7440−02−0 231−111−4 Νικέλιο και παράγωγα 
(24) 25154−52−3 246−672−0 Eννεϋλοφαινόλες X 

104−40−5 203−199−4 (4−π−εννεϋλοφαινόλη) 
(25) 1806−26−4 217−302−5 Οκτυλοφαινόλες (X) (***) 

140−66−9 n.a. (para−ter−οκτυλοφαινόλες) 
(26) 608−93−5 210−172−5 Πενταχλωροβενζόλιο X 
(27) 87−86−5 201−778−6 Πενταχλωροφαινόλη (X) (***) 
(28) n.a. n.a. Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες X 

50−32−8 200−028−5 (Βενζο(α) πυρένιο) 
205−99−2 205−911−9 (Βενζο(b) φλουορανθένιο) 
191−24−2 205−883−8 (Βενζο(g,h,i) περυλένιο) 
207−08−9 205−916−6 (Βενζο(k) φλουορανθένιο) 
193−39−5 205−893−2 (Ινδενο(1,2,3−cd) πυρένιο) 

(29) 122−34−9 204−535−2 Σιμαζίνη (X) (***) 

(30) 688−73−3 211−704−4 Παράγωγα τριβουτυλτίνης X 

36643−28−4 n.a. (Κατιόν τριβουτυλτίνης) 

(31) 12002−48−1 234−413−4 (Τριχλωροβενζόλια) (X) (***) 

120−82−1 204−428−0 (1,2,4−Τριχλωροβενζόλιο) 

(32) 67−66−3 200−663−8 Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο) 

(33) 1582−09−8 216−428−8 Τριφθοραλίνη (X) (***) 
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(*) Όπου έχουν επιλεγεί ομάδες ουσιών, τυπικοί με−
μονωμένοι εκπρόσωποι καταγράφονται ως ενδεικτι−
κές παράμετροι(σε παρενθέσεις και χωρίς αριθμό). Η 
διενέργεια ελέγχων θα επικεντρωθεί στις συγκεκρι−
μένες αυτές ουσίες, με την επιφύλαξη ενσωμάτωσης 
και άλλων μεμονωμένων εκπροσώπων, ανάλογα με την 
περίπτωση.

(**) Οι ομάδες αυτές ουσιών κανονικά περιλαμβάνουν 
σημαντικό αριθμό μεμονωμένων ενώσεων. Επί του παρό−
ντος, δεν μπορούν να δοθούν οι κατάλληλες ενδεικτικές 
παράμετροι.

(***)  Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε 
επανεξέταση για τον χαρακτηρισμό της ως πιθανής 
«επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας». Η Επιτροπή θα 
υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για την τελική της κατάταξη 12 μήνες το 
αργότερο μετά την θέσπιση του παρόντος καταλόγου. 
Η επανεξέταση αυτή δεν θα επηρεάσει το χρονοδιά−
γραμμα για την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής 
για την εφαρμογή των ελέγχων που ορίζει το άρθρο 16 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(****) Μόνο ο πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας(αριθμός 
CAS 32534−81−9).

(*****) Το φθορανθένιο περιλαμβάνεται στον κατάλο−
γο ως ουσία ενδεικτική άλλων περισσότερο επικίνδυ−
νων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων. CAS: Chemical 
Abstract Services.

(1) CAS: Chemical Abstract Services.
(2) Αριθμός ΕΕ: δηλαδή Ευρωπαϊκός κατάλογος χημι−

κών ουσιών του εμπορίου(EINECS) ή Ευρωπαϊκός Κατά−
λογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών(ELINCS).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1

Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από 
βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν 
προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι 
ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοι−
χεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυ−
μάτων. Απαιτείται άδεια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

2

Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν 
να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγει−
ρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, 
στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα 
σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες 
όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και 
μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. 
Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά με−
γαλύτερα των 20 mm.

3
Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδη−
γία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά.

4

Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των 
οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή 
ίσο των 25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές 
στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν 
κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.

5 Αέρια και ατμοί. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγω−
γών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

6
Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιο−
γόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. 
δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

7

Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους 
σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα 
υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτη−
μάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών 
γενικά  που δεν πληρούν τους όρους των προδια−
γραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία 
των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

8

Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία 
των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν κατα−
πτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή 
αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.

9 Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθ−
μών Κελσίου.

10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις 
ανθρακασβεστίου.

11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται 
σε επαφή με το νερό.

12

Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  
αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομι−
κής Ενέργειας.

13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντι−
θέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

14

Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε 
τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά 
την κρίση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

15
Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν κατανα−
λωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες 
ουσίες.

16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ 
των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Προσδιορισμός του ετησίου Τέλους

Υπερβάσεων Ποιότητας (Τ.Υ.Π.)
Τ.Υ.Π. = V * [(BOD5 – bod5) * α * α΄ + (TSS – tss) * β * 

β΄] * 10−3 * 365
1. Συμβολισμοί
ΒOD5 = Μέση τιμή της παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμε−

νου Οξυγόνου (mg/l ή g/m3) κατά το προηγούμενο έτος.
bod5 = Επιθυμητή τιμή παραμέτρου Βιοχημικά Απαι−

τούμενου Οξυγόνου (mg/l ή g/m3) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
TSS = Μέση τιμή της παραμέτρου Ολικών Αιωρούμενων 

Στερεών (mg/l ή g/m3) κατά το προηγούμενο έτος.
tss = Επιθυμητή τιμή της παραμέτρου Ολικά Αιωρού−

μενα Στερεά (mg/l ή g/m3) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
V = Μέση ημερήσια τιμή του όγκου των υγρών βιομη−

χανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων (m3/ημ.) κατά το 
προηγούμενο έτος.

α = κόστος αφαίρεσης βιοχημικά απαιτούμενου οξυ−
γόνου (€/kg)

β = κόστος αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών (€/kg)
α΄, β΄ = Μεταβλητοί συντελεστές βαρύτητας. Ορίζονται 

με απόφαση Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Λοιποί συντελεστές : 10−3kg/g, 365ημέρες/έτος
2. Στις περιπτώσεις αρνητικών τιμών των διαφόρων BOD5 

και TSS ο υπολογισμός γίνεται με μηδενικές τιμές.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002861302120012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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