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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 354

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.145116
Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα−
ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και άλλες διατάξεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 2) του Ν. 1650/1986
«Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄91).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 (παρ. 1 εδάφια ε και
ζ), 5 (παρ. 6), 11, 13 και 14 του Ν. 3199/2003 «Προστασία
και διαχείριση των υδάτων − εναρμόνιση με την οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 (παρ. 1), 9, 11 και 12
(παρ. 4 εδ. στ και ι και παρ. 6) του Π.Δ. 51/2007 «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ...... του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).
4. Την υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για
την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄192) που εκδόθηκε
σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τροποποι−
ήθηκε με την υπ. Αριθ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ (Β΄1811) και
την υπ. Αριθ. 48392/939/2002 ΚΥΑ (Β΄ 405).
5. Την υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ «Καθορισμός
μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από
την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την
προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και
την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» (Β΄2075).
6. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/65 «Περί διαθέσεως
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (Β΄138), όπως
ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον−Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/
35/ΕΚ. ...... κλπ» (Α΄190).
8. Την υπ. αριθ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (Α΄221).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄56).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση ισορ−
ροπίας μεταξύ της άντλησης και ανατροφοδότησης των
υπογείων υδάτων και την αντιμετώπιση των αυξανό−
μενων επιπτώσεων της λειψυδρίας και της ξηρασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αναμενόμενη
επιδείνωση του προβλήματος εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής όπως διατυπώνονται: α. στην ανακοίνωση σχε−
τικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση COM(2007) 414 και β. στην έκθεση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο COM(2008) 875.
13. Την ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
α) η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμέ−
νων υγρών αποβλήτων και η μέσω αυτής εξοικονόμηση
υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από: i) την προϊούσα λει−
ψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς
και την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω
της κλιματικής αλλαγής, ii) την έντονη ταπείνωση ή/και
υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων ορισμένων πε−
ριοχών της χώρας από την υπεράντληση, την προϊούσα
λειψυδρία και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε
παραλιακές περιοχές,
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β) η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της τρο−
φοδότησης των υπογείων υδροφορέων. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση των επεξερ−
γασμένων υγρών αποβλήτων είναι η διασφάλιση της
Δημόσιας Υγείας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι ακό−
λουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων»: Η εν
γένει διαχείριση των υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να
μπορούν να ανακτηθούν ως νερό με σκοπό την επανα−
χρησιμοποίηση τους.
β) «Υγρά Απόβλητα»: Τα οικιακά ή αστικά λύματα καθώς
και τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που αναφέρονται
στην υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (Β΄192), ανεξαρτήτως
μεγέθους βιομηχανικής εγκατάστασης.
γ) «Άμεση Επαναχρησιμοποίηση»: Η επαναχρησιμοποίη−
ση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ανακτημένο
νερό), χωρίς να προηγηθεί αποθήκευση ή ανάμιξη με
άλλα νερά.
δ) «Έμμεση Επαναχρησιμοποίηση»: Η αποθήκευση των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ανακτημένο νερό)
σε επιφανειακούς ή υπόγειους ταμιευτήρες πριν από την
επαναχρησιμοποίηση τους και κατά κανόνα η ανάμιξη
τους με άλλα νερά.
ε) «Άμεση Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων
για Πόση»: Η αξιοποίηση ανακτημένου νερού το οποίο
προορίζεται για άμεση πόση, μετά από προχωρημένη
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και χωρίς ανάμιξη
με άλλα νερά.
στ) «Έμμεση Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων
για Πόση»: Η προγραμματισμένη αξιοποίηση ανακτημέ−
νου νερού για πόση, μετά από προχωρημένη επεξεργα−
σία των υγρών αποβλήτων, αφού προηγουμένως έχουν
αναμιχθεί με σημαντικές ποσότητες καθαρού νερού σε
επιφανειακούς ή υπόγειους ταμιευτήρες. Συνήθως, σχε−
τίζεται με τον τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφο−
ρέων που χρησιμοποιούνται και για πρόσληψη πόσιμου
νερού.
ζ) «Επαναχρησιμοποίηση για σκοπούς εκτός πόσης»: Η
αξιοποίηση του ανακτημένου νερού για άλλες χρήσεις,
εκτός της πόσης.
η) «Απρογραμμάτιστη Επαναχρησιμοποίηση»: Η μη
προγραμματισμένη αλλά εκ των πραγμάτων έμμεση και
εν πολλοίς ανεξέλεγκτη επαναχρησιμοποίηση υγρών
αποβλήτων, όπως υδροληψίες από ποτάμια, στα ανάντη
των οποίων έχει γίνει διάθεση υγρών αποβλήτων ή από
υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι δέχονται διηθήσεις
λυμάτων από βόθρους ή από ιδιωτικά συστήματα επε−
ξεργασίας.
θ) «Προγραμματισμένη Επαναχρησιμοποίηση»: Η σκό−
πιμη, προγραμματισμένη και ελεγχόμενη επαναχρησιμο−
ποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
ι) «Επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς (απερι−
όριστη)»: Οι χρήσεις του ανακτημένου νερού κατά τις
οποίες η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού και η σω−
ματική επαφή δεν περιορίζονται, όπως πάρκα ή άλλοι
χώροι αναψυχής, χώροι πρασίνου σε πόλεις και λίμνες
αναψυχής.
ια) «Επαναχρησιμοποίηση με περιορισμούς (περιορι−
σμένη)»: Οι χρήσεις του ανακτημένου νερού, κατά τις
οποίες η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού και η σω−

ματική επαφή τελούν υπό έλεγχο ή απαγόρευση, όπως
περιφραγμένες και ελεγχόμενες περιοχές, συνήθως από
δημόσιους φορείς.
ιβ) «Τροφοδότηση ή Εμπλουτισμός υπόγειου υδροφο−
ρέα»: Η τροφοδότηση ή ο εμπλουτισμός των υπόγειων
υδροφορέων με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα μέσω
επιφανειακής διήθησης ή απευθείας μέσω γεωτρήσεων.
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η επανα−
χρησιμοποίηση μέσω της τροφοδότησης ή του εμπλου−
τισμού υπόγειου υδροφορέα καλύπτει και την υπεδάφια
ή επιφανειακή διάθεση των υγρών αποβλήτων.
ιγ) «Φορέας Παροχής Ανακτημένου Νερού»: Το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας
της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων,
προκειμένου τα υγρά απόβλητα μετά από κατάλληλη
επεξεργασία να καταστούν κατάλληλα για να επανα−
χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο, τον φορέα διαχείρισης ή
τον χρήστη ανακτημένου νερού, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας απόφασης.
ιδ) «Χρήστης Ανακτημένου Νερού»: Το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί το ανακτημένο νερό.
ιε) «Φορέας Διαχείρισης του ανακτημένου νερού»: Το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την ευθύνη
διαχείρισης του κατάλληλα επεξεργασμένου και ανακτη−
μένου νερού με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του.
ιστ) «Ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων»:
Η εσωτερική ανάκτηση υγρών αποβλήτων μιας εγκα−
τάστασης και η ανακύκλωση τους στην παραγωγική
διαδικασίας της εγκατάστασης αυτής.
2) Για τους όρους «Αστικά Λύματα», «Οικιακά Λύμα−
τα», «Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα», «Οικισμοί», «Μονάδα
Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΜΙΠ)» και «Διάθεση Λυμάτων»,
ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους
1,2,3,4,6 και 10 αντίστοιχα, του άρθρου 2 της υπ. αριθ.
5673/400/1997 ΚΥΑ (Β΄192).
3) Για τους λοιπούς όρους που απαντώνται στις δια−
τάξεις της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι αντίστοιχες
έννοιες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2
του Ν.3199/2003 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2007.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
α) Στην προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση επε−
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 1(β) του άρθρου 2, αυτής. Η προγραμματι−
σμένη επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται για γεωργική
χρήση (άρδευση), για την τροφοδότηση υπόγειων υδρο−
φορέων, για αστική και περιαστική χρήση, για βιομηχα−
νική χρήση και για τα υδατικά συστήματα του άρθρου 7
του Π.Δ. 51/2007, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 4, 5, 6, 7
και 8 της παρούσας απόφασης.
β) Στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων βιομη−
χανικών υγρών αποβλήτων που προέρχονται από άλλες
βιομηχανικές δραστηριότητες, ασχέτως μεγέθους βιο−
μηχανικής εγκατάστασης, εκτός αυτών που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ,
τα οποία είναι μη επικίνδυνα απόβλητα ή έχουν κατα−
στεί μη επικίνδυνα μετά από επεξεργασία σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Και στις δύο ως
άνω περιπτώσεις η επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται
μόνον για βιομηχανική χρήση, για περιορισμένη άρδευση
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μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης και τροφοδό−
τηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007 και μόνο μέσω
διήθησης απαγορευόμενων των γεωτρήσεων, με τους
όρους που τίθενται για τους συγκεκριμένους τύπους
επαναχρησιμοποίησης με την παρούσα απόφαση.
2. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης: α) η ανακύκλωση βιομηχανικών αποβλήτων,
β) η άμεση ή έμμεση επαναχρησιμοποίηση για πόση, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
8, γ) η επαναχρησιμοποίηση για χρήσεις κολύμβησης
(πισίνες) και δ) άλλες οικιακές χρήσεις.
3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται για διάθεση
σε υδάτινους αποδέκτες.
4. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
της υπ. αριθ.39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075), εφόσον δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της.
Άρθρο 4
Επαναχρησιμοποίηση για Άρδευση
1. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για άρδευση, διακρίνουμε δύο τύπους άρ−
δευσης με βάση το είδος των καλλιεργειών, το σύστη−
μα άρδευσης και την προσβασιμότητα του κοινού στην
αρδευόμενη περιοχή:
α. Την άρδευση με περιορισμούς (περιορισμένη), η
οποία αφορά μόνο σε καλλιέργειες που τα προϊόντα
τους καταναλώνονται μετά από θερμική ή άλλη επεξερ−
γασία ή δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
ή δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, όπως
καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές καλλιέργειες,
λιβάδια, δέντρα (μη συμπεριλαμβανομένων των οπω−
ροφόρων), με την προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι
καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, καλλι−
έργειες σπόρων.
Ως προς το σύστημα της άρδευσης, δεν επιτρέπεται η
μέθοδος του καταιονισμού. Η πρόσβαση του κοινού στην
αρδευόμενη έκταση δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που
υπάρχει προσβασιμότητα σε ανθρώπους ή ζώα, εκτός
των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση
πρόσθετα μέτρα, όπως περίφραξη, ορισμός απαγορευ−
τικής ζώνης για ορισμένες χρήσεις από τα όρια της
αρδευόμενης έκτασης, απαγόρευση βοσκής ζώων για
ορισμένο χρόνο μετά την άρδευση.
β. Η άρδευση χωρίς περιορισμούς (απεριόριστη), η
οποία μεταξύ άλλων, αφορά σε όλα τα άλλα είδη καλ−
λιεργειών όπως λαχανικά, αμπέλια ή καλλιέργειες των
οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται ωμά, ανθοκομικά.
Κατά την απεριόριστη άρδευση επιτρέπονται διάφορες
μέθοδοι χρήσης του ανακτημένου νερού, συμπεριλαμ−
βανομένου του καταιονισμού και δεν απαιτούνται περι−
ορισμοί στην πρόσβαση.
2. Για την περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση με
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα απαιτείται η εκπόνηση
μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος
της άρδευσης ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της
καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη
αυτή περιλαμβάνει:
α) το υδατικό ισοζύγιο, σε συνάρτηση και με τις αρδευ−
όμενες καλλιέργειες και το ισοζύγιο οργανικού φορτίου
και θρεπτικών καθώς και κρίσιμων ιχνοστοιχείων, προ−
κειμένου να προσδιορισθεί η ανά μονάδα αρδευόμενης
επιφάνειας επιτρεπόμενη φόρτιση με επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα,
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β) τον υπολογισμό της συνολικά απαιτούμενης εδα−
φικής έκτασης,
γ) τα προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των επαναχρησιμοποιούμενων υγρών
αποβλήτων και κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα προ−
γράμματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του
εδάφους και των αρδευόμενων καλλιεργειών,
δ) τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα και όρια
για την συγκεκριμένη εφαρμογή (ενδεχόμενη περίφρα−
ξη της αρδευόμενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ),
καθώς και
ε) τα απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για
τους χρήστες και τους καταναλωτές, που πρέπει να λαμ−
βάνονται, με ευθύνη του φορέα υλοποίησης της άρδευσης,
ο οποίος μπορεί να είναι ο φορέας διαχείρισης ή ο άμεσος
χρήστης του ανακτημένου νερού. Μεταξύ των μέτρων αυτών
μπορεί να υιοθετούνται αυτόματα ή ημιαυτόματα αρδευτικά
συστήματα για ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών
με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα,
στ) τον προσδιορισμό των τυχόν ελάχιστων απαι−
τούμενων αποστάσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής
από υφιστάμενες ή μελλοντικές υδροληψίες ή άλλες
χρήσεις.
3. Μολονότι κατά την επιφανειακή ή υπεδάφια άρδευ−
ση μέρος των υγρών αποβλήτων μπορεί να καταλήγει
στον υπόγειο υδροφορέα, η επαναχρησιμοποίηση των
υγρών αποβλήτων εξετάζεται στο πλαίσιο εφαρμογής
του παρόντος άρθρου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηρι−
στικών της άρδευσης και στο βαθμό που τεκμηριώνεται
ότι το μεγαλύτερο μέρος των επαναχρησιμοποιούμε−
νων υγρών αποβλήτων προσλαμβάνεται από τα φυτά
ή εξατμίζεται.
4. Στις περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργα−
σμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση ή αστική ή περια−
στική χρήση και εφόσον, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη,
οι ποσότητες των διατιθέμενων αποβλήτων πλεονάζουν
των απαιτήσεων των φυτών και κατεισδύουν προς τον
υπόγειο υδροφορέα, έστω και για ορισμένη εποχή του
έτους (χειμώνας), η επαναχρησιμοποίηση εμπίπτει και
στις προβλέψεις του άρθρου 5 και 8 για τον εμπλουτισμό
των υπόγειων υδροφορέων.
5. Στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι, στον
Πίνακα 4 του Παραρτήματος II, στον Πίνακα 5 του Πα−
ραρτήματος III και στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος IV
παρατίθενται τα επιτρεπόμενα όρια για τις μικροβιολο−
γικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους
και τα επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά, καθώς
και η εκάστοτε κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργα−
σία, το είδος και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών
και αναλύσεων, στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη
και απεριόριστη άρδευση.
6. Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και
εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης γνωμοδοτούν
η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και τις Αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας και Αγροτικής Οι−
κονομίας και Περιφέρειας, στο πλαίσιο της διαδικασίας
έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης που προβλέ−
πεται στο άρθρο 9.
Άρθρο 5
Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
1. Η τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειου υδροφο−
ρέα με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα επιτρέπεται, με
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την επιφύλαξη του άρθρου 8, μόνο στις περιπτώσεις
όπου τα υπόγεια νερά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 7 του ΠΔ 51/2−3−2007 και εφόσον τηρούνται οι
απαιτήσεις της υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ.
2. Για την αποφυγή συσσώρευσης οργανικών στα
υπόγεια ύδατα, που ενδέχεται να παραβλάψουν μελλο−
ντικές χρήσεις των υπογείων υδάτων του υδροφορέα,
απαιτείται:
α) Στις περιπτώσεις άμεσου εμπλουτισμού μέσω γε−
ωτρήσεων υπό πίεση ή με βαρύτητα σε επιλεγμένες
θέσεις γεωτρήσεων, επαρκής βαθμός επεξεργασίας για
την απομάκρυνση οργανικών που περιλαμβάνει, εκτός
από δευτεροβάθμια βιολογική και ενδεχόμενη τριτοβάθ−
μια επεξεργασία, προχωρημένες μεθόδους κατάλληλες
για την απομάκρυνση διαλυτού οργανικού υλικού, όπως
μέσω μεμβρανών τουλάχιστον υπερδιήθησης ή ισοδύ−
ναμης αποτελεσματικότητας εναλλακτικής μεθόδου
προχωρημένης επεξεργασίας.
β) Στις περιπτώσεις εμπλουτισμού με μέθοδο διήθησης
δια μέσου στρώματος εδάφους με κατάλληλα χαρακτη−
ριστικά και επαρκές βάθος, η αποφυγή των πρόσθετων
προχωρημένων μεθόδων επεξεργασίας στο βαθμό που
τεκμηριώνεται ότι επιτυγχάνεται επαρκής κατακράτηση
οργανικών από το έδαφος.
3. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρα−
γράφου 2, ανεξάρτητα από τον ελάχιστο απαιτούμενο
βαθμό επεξεργασίας, απαιτείται η εκπόνηση ειδικής
υδρογεωλογικής μελέτης, από την οποία τεκμαίρεται η
διασφάλιση της αποφυγής της διείσδυσης υγρών απο−
βλήτων σε υπόγειους υδροφορείς τα ύδατα των οποίων
χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού. Με την
υδρογεωλογική μελέτη, εξετάζεται μεταξύ των άλλων:
α) το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα,
β) η ύπαρξη ή μη πολλαπλών γεωλογικών στρωμάτων
και η υδραυλική αγωγιμότητα εκάστου στρώματος,
γ) το βάθος που θα πραγματοποιείται ο εμπλουτισμός.
4. Για τον εμπλουτισμό (τροφοδότηση) υπόγειου υδρο−
φορέα με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, απαιτείται
η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του
εμπλουτισμού, στην οποία θα προσαρτάται ως αναπό−
σπαστο παράρτημα η προαναφερόμενη υδρογεωλογική
μελέτη. Η μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής περιλαμ−
βάνει:
α) εξέταση των συγκεντρώσεων στα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα των ουσιών που περιλαμβάνονται στην
υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075),
β) εξειδίκευση των προβλεπόμενων στην ανωτέρω
ΚΥΑ μέτρων και περιορισμών ανάλογα με τη μέθοδο
εφαρμογής του εμπλουτισμού, την ποιότητα των επε−
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την κατάσταση του
υπόγειου υδροφορέα,
γ) περιγραφή της ποσότητας και ποιότητας του εισα−
γόμενου ανακτημένου ύδατος,
δ) προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χα−
ρακτηριστικών των επαναχρησιμοποιούμενων υγρών
αποβλήτων και κατά περίπτωση τα απαιτούμενα από
την υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ, προγράμματα πα−
ρακολούθησης των χαρακτηριστικών των υπογείων
υδάτων,
ε) την επιτυγχανόμενη αραίωση με τα ύδατα του υπό−
γειου υδροφορέα.
5. Η τροφοδότηση (εμπλουτισμός) υπόγειων υδρο−
φορέων με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα αποβλέπει
κυρίως:

α) στη δημιουργία υδραυλικού φράγματος που θα
παρεμποδίζει τη διείσδυση και ανάμιξη του θαλάσσιου
νερού με το γλυκό νερό παράκτιων υδροφορέων,
β) στην αποθήκευση επεξεργασμένων υγρών αποβλή−
των για μελλοντική χρήση ή για εξισορρόπηση των δι−
ακυμάνσεων της ζήτησης όπως για άρδευση που είναι
συνήθως εποχιακή,
γ) στην ανύψωση της στάθμης του υδροφόρου ορί−
ζοντα, που μπορεί να φθίνει λόγω υπερεκμετάλλευσης
και επειδή η φυσική ανανέωση γίνεται με πολύ αργό
ρυθμό,
δ) στον έλεγχο πιθανών καθιζήσεων του εδάφους.
6. Στους πίνακες 1 και 3 του Παραρτήματος Ι, στον
Πίνακα 4 του Παραρτήματος II και στον Πίνακα 6 του
Παραρτήματος IV παρατίθενται τα επιτρεπόμενα όρια
για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές
παραμέτρους, καθώς και η εκάστοτε κατ’ ελάχιστον απαι−
τούμενη επεξεργασία, το είδος και η ελάχιστη συχνότητα
δειγματοληψιών και αναλύσεων, στην περίπτωση επανα−
χρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για
τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων.
7. Στην ειδική περίπτωση εγκαταστάσεων επεξεργασί−
ας λυμάτων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000
κατοίκους (Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού), καθώς και
στις περιπτώσεις ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας
λυμάτων μεμονωμένων κατοικιών ή ομάδων κατοικιών ή
ξενοδοχειακών μονάδων, η εφαρμογή υπεδάφιας διοχέ−
τευσης των επεξεργασμένων λυμάτων, μέσω διήθησης,
δια μέσου εδαφικού στρώματος σε υπόγειο υδροφορέα,
επιτρέπεται μόνον εφόσον:
α) εφαρμόζονται τα κατάλληλα συστήματα επεξεργα−
σίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην
υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ, όπως ισχύει και
β) υποβληθεί μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής, στην
οποία μεταξύ άλλων, γίνεται περιγραφή του εδαφικού
στρώματος διήθησης, προσδιορίζεται η στάθμη των υπό−
γειων νερών και τεκμηριώνεται η αποφυγή διείσδυσης
των λυμάτων σε υπόγειους υδροφορείς τα ύδατα των
οποίων χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού.
8. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δεν έχουν ισχύ
στις περιπτώσεις στις οποίες λόγω ειδικών χαρακτη−
ριστικών και συνθηκών ισχύει απαγορευτική διάταξη
εμπλουτισμού συγκεκριμένου υδροφορέα με επεξεργα−
σμένα υγρά απόβλητα.
9. Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και
εφαρμογής του εμπλουτισμού γνωμοδοτεί η Διεύθυνση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο της
διαδικασίας έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης
που προβλέπεται στο άρθρο 9.
Άρθρο 6
Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση
1. Η επαναχρησιμοποίηση με επεξεργασμένα υγρά
απόβλητα για αστικές και περιαστικές δραστηριότητες
αναφέρεται κυρίως στο αστικό και περιαστικό πράσινο,
τις δασικές εκτάσεις, την αναψυχή, την αποκατάσταση
φυσικού περιβάλλοντος, την πυρόσβεση, τον καθαρισμό
οδών, εκτός των χρήσεων για πόση, την κολύμβηση και
τις οικιακές δραστηριότητες.
2. Οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης περιλαμβά−
νουν κυρίως το πότισμα συγκεντρωμένων εκτάσεων
πρασίνου, όπως δάση, άλση, νεκροταφεία, πρανή και νη−
σίδες αυτοκινητοδρόμων, γήπεδα γκολφ, δημόσια πάρκα,
αυλές οικιών, ελεύθερος χώρος ξενοδοχειακών εγκατα−
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στάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής, νερό για την
κατάσβεση πυρκαϊών, για τη συμπύκνωση εδαφών, για
τον καθαρισμό οδών και πεζοδρομίων, για διακοσμητικά
σιντριβάνια, για τη δημιουργία τεχνητών ή τη διατήρηση
φυσικών λιμνών ή υγροβιότοπων, για την ενίσχυση της
παροχής επιφανειακών ρευμάτων.
3. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση απαιτείται,
μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής της δραστηριότητας
που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρήση. Στη μελέτη
αυτή, πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 4, θα εξειδικεύονται τα τυχόν
πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται ανάλογα με τη χρήση
και την έκταση εφαρμογής της.
4. Στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι, στον Πίνακα 4 του
Παραρτήματος II και στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος
IV παρατίθενται τα μέγιστα όρια για τις μικροβιολογικές,
τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς
και η εκάστοτε κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία,
το είδος και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και
αναλύσεων, στην περίπτωση αστικής επαναχρησιμοποί−
ησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Απαγορεύεται
η αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση με υγρά
βιομηχανικά απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
της υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ.
5. Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και
εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης για αστικές και
περιαστικές δραστηριότητες, γνωμοδοτούν η Διεύθυν−
ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αρμόδια
Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας και στις περιπτώ−
σεις δασικών εκτάσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο της διαδι−
κασίας έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης που
προβλέπεται στο άρθρο 9.
Άρθρο 7
Επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση
1. Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στη βι−
ομηχανία περιλαμβάνει εφαρμογές όπως χρήση νερών
ψύξης, αναπλήρωση νερών λεβήτων και αξιοποίηση για
τις διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Η ως άνω επανα−
χρησιμοποίηση δεν εφαρμόζεται στις βιομηχανίες προϊ−
όντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
2. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων για βιομηχανική χρήση απαιτείται
μελέτη εφαρμογής με την οποία τεκμηριώνεται η συ−
γκεκριμένη χρήση. Η μελέτη αυτή εξετάζει επιπλέον,
πέραν των άλλων πρόσθετων περιορισμών που τυχόν θα
απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη χρήση, και την τελική
διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μετά
την επαναχρησιμοποίηση τους, η οποία υπόκειται στις
απαιτήσεις της υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ.
3. Για τη βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση πέραν των
νερών ψύξης μιας χρήσης, απαιτείται πρόσθετη επε−
ξεργασία, η οποία καθορίζεται ανάλογα με το είδος
βιομηχανικής επαναχρησιμοποίησης.
4. Στους πίνακες 1 και 2 Παραρτήματος Ι και στον
Πίνακα 4 του Παραρτήματος II παρατίθενται τα μέγι−
στα όρια για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και
άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς και η εκάστοτε
κατ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία, το είδος και
η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων,
στην περίπτωση βιομηχανικής επαναχρησιμοποίησης
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
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5. Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και
εφαρμογής της βιομηχανικής χρήσης γνωμοδοτούν η
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας και Ανάπτυξης της Περι−
φέρειας, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της άδειας
επαναχρησιμοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9.
Άρθρο 8
Επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα
του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007
1. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών περιοριστικών ή
απαγορευτικών μέτρων σε εφαρμογή του άρθρου 7 του
ΠΔ 51/2007, η άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλη−
τα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (εδ. γ) του άρθρου
2, καθώς και η διοχέτευση τους με υπεδάφια διάθεση
μέσω διήθησης δια μέσου εδαφικού στρώματος προς
υπόγειο υδατικό σύστημα που υπάγεται στις ρυθμίσεις
του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, επιτρέπεται με τις ακό−
λουθες προϋποθέσεις:
α. Στην περίπτωση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων
οικισμών ή υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, τα υγρά
απόβλητα εκτός της βιολογικής, υφίστανται προχωρη−
μένη επεξεργασία με μέθοδο μεμβρανών, τουλάχιστον
υπερδιήθησης ή άλλη ισοδύναμης αποτελεσματικότητας
μέθοδο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι. Επίσης εκτός των απαι−
τήσεων των άρθρων 4 και 5, στην προβλεπόμενη ειδική
υδρογεωλογική μελέτη πρέπει:
α.1) να διερευνώνται και να εξετάζονται: αα) η ποσότητα
και ποιότητα του εισαγόμενου ύδατος, αβ) η επιτυγχανό−
μενη αραίωση, αγ) το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα,
αδ) η ύπαρξη ή μη πολλαπλών γεωλογικών στρωμάτων
και η υδραυλική αγωγιμότητα εκάστου στρώματος, αε)
το βάθος που θα λαμβάνει χώρα ο εμπλουτισμός και
αστ) η τυχόν αντλητική δραστηριότητα στην περιοχή
εμπλουτισμού και η ενδεχόμενη επίδραση του εμπλου−
τισμού σε αυτήν,
α.2) να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υπο−
βάθμισης της ποιότητας των υδατικών συστημάτων που
αξιοποιούνται ή πρόκειται να αξιοποιηθούν για ύδρευ−
ση,
α.3) να αποδεικνύεται ότι ο τεχνητός εμπλουτισμός
είναι η μόνη τεχνικοοικονομικά αποδεκτή λύση διάθεσης
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
β. Στην περίπτωση ιδιωτικών συστημάτων επεξεργα−
σίας λυμάτων μεμονωμένων κατοικιών, εκτός των απαι−
τήσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5, στην
προβλεπόμενη υδρογεωλογική αναγνωριστική μελέτη
πρέπει:
β.1) να παρουσιάζονται και οι αποστάσεις από τυχόν
σημεία υδροληψίας νερού ύδρευσης καθώς και η ενδε−
χόμενη επίδραση σε αυτά,
β.2) να τεκμηριώνεται ότι δεν θίγεται η χρήση υδατικών
συστημάτων που αξιοποιούνται ή πρόκειται να αξιοποι−
ηθούν για ύδρευση,
β.3) να αποδεικνύεται ότι η υπεδάφια διάθεση είναι η
μόνη τεχνικοοικονομικά αποδεκτή λύση διάθεσης των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
γ. Στις περιπτώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, εκτός
σχεδίου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της
κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Οι απαιτούμενες ειδικές
υδρογεωλογικές μελέτες και οι υδρογεωλογικές ανα−
γνωριστικές μελέτες, τις οποίες υποχρεούνται επιπλέον
να υποβάλλουν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με το παρόν
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άρθρο, πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προ−
βλέπονται αντίστοιχα, στα ανωτέρω εδάφια (α1, α2, α3),
για δυναμικότητα της μονάδας μεγαλύτερη ή ίση των
300 ατόμων και (β1, β2, β3) για δυναμικότητα μικρότερη
των 300 ατόμων.
2. Για όλους τους άλλους επιτρεπόμενους τύπους επα−
ναχρησιμοποίησης των περιπτώσεων της παραγράφου 1
ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και ειδικό−
τερα τα όρια, η ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία και
η συχνότητα δειγματοληψιών που προβλέπονται στον
Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι και κατά Περίπτωση οι
Πίνακες των Παραρτημάτων II−IV.
3. Απαγορεύεται στα υδατικά συστήματα του άρθρου 7
του ΠΔ 51/2007, η επαναχρησιμοποίηση ή υπεδάφια διά−
θεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που δεν υπάγονται
στις διατάξεις της υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ.
4. Για το περιεχόμενο των μελετών σχεδιασμού και
εφαρμογής που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 γνω−
μοδοτεί επιπλέον και ο φορέας διαχείρισης του υδατικού
συστήματος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προτείνει
πρόσθετους όρους ή απαγορευτικές ρυθμίσεις, καθώς
και η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, ως αρμόδια για
την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού,
στο πλαίσιο της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
Άρθρο 9
Άδειες επαναχρησιμοποίησης − Προϋποθέσεις
έκδοσης
1. Για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων για τις χρήσεις και δραστηριότητες
που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφα−
σης, απαιτείται άδεια.
2. Η άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων
εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Διεύθυν−
σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνωμο−
δότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών που
αναφέρονται στα άρθρα 4,5,6,7 και 8, εφόσον πληρούνται
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο Φορέας Παροχής ανακτημένου νερού πρέπει:
αα) να είναι εφοδιασμένος, για τη νόμιμη λειτουργία της
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με έγκρι−
ση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 καθώς και με άδεια
διάθεσης ή άδεια επαναχρησιμοποίησης, (με την έννοια της
ανάκτησης με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση), σύμφωνα
με την υπ. αριθ. 5673/400/1997ΚΥΑ, όπως ισχύει και
ββ) να τηρεί τις απαιτήσεις επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ,
β) εάν για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία
επαναχρησιμοποιεί τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα,
απαιτείται σύμφωνα με το Ν.1650/1986, όπως τροποποι−
ήθηκε με το Ν. 3010/2002, η τήρηση της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η έκδοση της προβλε−
πόμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας επα−
ναχρησιμοποίησης. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης γνωμοδοτεί και η Διεύθυνση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός του χρονικού ορίου
που προβλέπεται στις ανωτέρω κείμενες διατάξεις.
γ) να πληρούνται οι προϋποθέσεις διασφάλισης της
Δημόσιας Υγείας.
3. Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας επαναχρη−
σιμοποίησης είναι η έγκριση από την Διεύθυνση Υδάτων
της Περιφέρειας, των μελετών σχεδιασμού και εφαρμο−

γής που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 4
έως 8 της παρούσας απόφασης, αφού ληφθούν οι γνω−
μοδοτήσεις των υπηρεσιών/φορέων που αναφέρονται
στα άρθρα 4 έως 8 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 10
Όροι και διαδικασία έκδοσης των αδειών
1. Για την έκδοση της άδειας επαναχρησιμοποίησης
υγρών αποβλήτων απαιτείται η υποβολή σχετικής αί−
τησης από τον χρήστη ή τον Φορέα Διαχείρισης του
ανακτημένου νερού στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση αυτή συνο−
δεύεται από τη μελέτη του σχεδιασμού και λειτουργίας
της δραστηριότητας που κατά περίπτωση προβλέπεται
στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8, η οποία πρέπει να συνάδει
με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 9.
2. Κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης, η Διεύθυνση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει και συ−
νεκτιμά τη συμβατότητα της προτεινόμενης χρήσης με
το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του άρθρου 12 του
Π.Δ. 51/2007, εφόσον υπάρχει, στο πλαίσιο της επίτευ−
ξης των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 αυτού,
καθώς και τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις της υπ.
αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω
υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
της περιοχής, μπορεί να καθορίζει αιτιολογημένα και
να ζητά από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετα στοιχεία και
πληροφορίες που διασφαλίζουν πληρέστερα την προ−
στασία του υδάτινου αποδέκτη.
3. Πριν από την έκδοση της άδειας επαναχρησιμοποίη−
σης, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
καθώς και οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες που
αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7, διενεργούν σχετι−
κό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η οργάνωση,
κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης
συμφωνούν με την υποβληθείσα σχετική μελέτη και ότι
είναι συμβατές με τους τυχόν εγκεκριμένους περιβαλλο−
ντικούς όρους της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
4. Η άδεια επαναχρησιμοποίησης εκδίδεται, μέσα σε 20
ημέρες από την έκδοση της απόφασης έγκρισης περι−
βαλλοντικών όρων και σε περίπτωση που δεν απαιτείται
περιβαλλοντική αδειοδότηση, μέσα σε 45 ημέρες από τη
υποβολή πλήρους φακέλου.
5. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων αποστέλλουν αντίγραφα των αδειών επαναχρη−
σιμοποίησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία
διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου των
αδειών επαναχρησιμοποίησης.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, όταν τα στοιχεία
παρακολούθησης ή άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι δεν
είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι
του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007 ή οι απαιτήσεις της υπ.
αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων
λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12
(παρ.6) του εν λόγω διατάγματος.
Άρθρο 11
Περιεχόμενο άδειας επαναχρησιμοποίησης
1. Οι άδειες επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνουν του−
λάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τους όρους και τις προϋποθέσεις επαναχρησιμοποίη−
σης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ανάλογα με
τη συγκεκριμένη χρήση (άρδευση, εμπλουτισμός κλπ),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) τη χορηγούμενη ποσότητα των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων με καθορισμό ανωτάτων ορίων ανά−
λογα με τη συγκεκριμένη χρήση,
γ) το Φορέα Παροχής ανακτημένου νερού,
δ) τη χρονική περίοδο επαναχρησιμοποίησης των επε−
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις των
χρήσεων των άρθρων 4, 5, 6 και 8,
ε) τις υποχρεώσεις του χρήστη,
στ) τη διάρκεια ισχύος της άδειας και
ζ) τις προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης, κατάρ−
γησης ή ανανέωσης της άδειας.
2. Η διάρκεια ισχύος των αδειών επαναχρησιμοποί−
ησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 χρόνια από την
ημερομηνία έκδοσης της, καθώς και τη διάρκεια ισχύος
της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον
αυτή απαιτείται.
3. Για την ανανέωση των αδειών επαναχρησιμοποίησης
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10.
Άρθρο 12
Γενικές υποχρεώσεις των Φορέων Ανακτημένου νερού
1. Ο Φορέας Παροχής ανακτημένου νερού, υποχρε−
ούται:
α) να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα
δειγματοληψιών και αναλύσεων των προς επαναχρησι−
μοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σύμφωνα
με τις σχετικές προβλέψεις των Παραρτημάτων Ι, II, III και
IV, κατά περίπτωση, με σκοπό τα εν λόγω απόβλητα να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης
της παρούσας απόφασης,
β) να καταγράφει τα αποτελέσματα των αναλύσεων
από τις δειγματοληψίες σε σελιδομετρημένο και θεω−
ρημένο από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης βιβλίο και να καταχωρεί σε αυτό τυχόν συμ−
βάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς
και τις ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του
συστήματος σε κανονική λειτουργία,
γ) να διακόπτει τη διάθεση και παροχή των επεξερ−
γασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση
όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης,
δ) να ορίζει υπεύθυνο λειτουργίας, τα στοιχεία του
οποίου κοινοποιεί στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων της
Περιφέρειας.
2. Ο Φορέα Διαχείρισης ή Χρήστης του ανακτημένου
νερού υποχρεούται:
α) να αναρτά σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται
χρήση ανακτημένου νερού, κατάλληλη σήμανση που να
απεικονίζει κρουνό βρύσης επισημασμένο με το σύμ−
βολο «Χ» και ευανάγνωστα η φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ−ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και
να μεριμνά ώστε οι σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων
των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα
εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού να
έχουν χρώμα ιώδες, ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο
ύδρευσης,
β) να υλοποιεί τα προγράμματα παρακολούθησης που
έχουν καθορισθεί από τις μελέτες που προβλέπονται
στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της παρούσας απόφασης.
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3. Εάν ο Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης ή
ο Χρήστης του ανακτημένου νερού διαπιστώσουν από
τους ελέγχους που πραγματοποιούν κίνδυνο δυσμενών
επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία,
το γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Διεύθυνση
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου
να καθορισθούν από κοινού, σε συνεργασία και με την
αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, το είδος
και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών
μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
4. Ο Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης ή ο Χρή−
στης του ανακτημένου νερού, υποχρεούνται να λαμβά−
νουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκα−
τάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος, κατ’ εφαρμογή
του Π.Δ. 148/2009 (Α΄ 190).

Άρθρο 13
Έλεγχοι
Η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, προ−
κειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των
απαιτήσεων που προβλέπονται στην άδεια επαναχρη−
σιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14
Κυρώσεις
1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των δια−
τάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
13 και 14 του Ν. 3199/2003.
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία
ή άμεση απειλή ζημίας στα υδατικά συστήματα κατά
παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 148/2009.
3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη
παράγραφο επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις
που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νο−
μοθεσίας.

Άρθρο 15
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που
επαναχρησιμοποιούν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα και
οι οποίες δεν καλύπτονται από του όρους και περιορι−
σμούς που θέτει η παρούσα οφείλουν να εναρμονισθούν
με αυτήν εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 16
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα που ακο−
λουθούν.
Τα Παραρτήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν πίνακες, στους
οποίους καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και
περιορισμοί για τις διάφορες εφαρμογές της επαναχρη−
σιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
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Παράρτημα Ι
Πίνακας 1:

Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία
και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για περιορισμένη άρδευση, βιομηχανική χρήση νερού ψύξης μιας χρήσης και εμπλουτισμό υπόγειου
υδροφορέα, που δεν χρησιμοποιείται για πόση και με διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος
Escherichia
coli ( C/100
ml)
ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ȐȡįİȣıȘ
ȆİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ʌȡȩıȕĮıȘ
ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ, țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ ȗȦȠĲȡȠĳȫȞ,
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ, ȜȚȕȐįȚĮ, įȑȞįȡĮ
(ȝȘ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ĲȦȞ
ȠʌȦȡȠĳȩȡȦȞ), ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ țĮĲȐ
ĲȘ ıȣȜȜȠȖȒ ȠȚ țĮȡʌȠȓ įİȞ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ
İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ ıʌȩȡȦȞ
țĮȚ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıİ
ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȒ ĲȠȣȢ.
ǱȡįİȣıȘ ȝİ țĮĲĮȚȠȞȚıȝȩ įİȞ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ
ȃİȡȩ ȥȪȟȘȢ ȝȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
ȉȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ȣʌȩȖİȚȦȞ ȣįȡȠĳȠȡȑȦȞ
7
51/2-3-2007, (ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 4 țĮȚ 5 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ), ȝİ įȚȒșȘıȘ įȚĮȝȑıȠȣ İįĮĳȚțȠȪ
ıĲȡȫȝĮĲȠȢ ȝİ İʌĮȡțȑȢ ʌȐȤȠȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (į)

200
įȚȐȝİıȘ ĲȚȝȒ

BOD5
(mg/l)

SS
(mg/l)

ȈȪȝĳȦ ȈȪȝĳȦȞ
ȞĮ ȝİ
Į ȝİ ĲȚȢ
ĲȚȢ
İʌȚĲĮȖȑȢ
İʌȚĲĮȖȑ
ĲȘȢ
Ȣ ĲȘȢ
ȀȊǹ
ȀȊǹ
5673/40
5673/4 0/1997
00/199
7

(NTU)

-

ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚ
Į
ȕȚȠȜȠȖȚțȒ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
(Į), ( ȕ)
ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ(Ȗ)

BOD5, SS, ȃ, P: ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ İʌȚĲĮȖȑȢ ĲȘȢ ȀȊǹ
5673/400/5.3.97 (ĭǼȀ
192/Ǻ/14.3.97)
ǼC: ȝȚĮ ĮȞȐ İȕįȠȝȐįĮ
ȊʌȠȜİȚȝȝĮĲȚțȩ
ȤȜȫȡȚȠ:ıȣȞİȤȫȢ (İĳȩıȠȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȤȜȦȡȓȦıȘ)

Σημειώσεις Πίνακα 1
α) Οι προτεινόμενες μέθοδοι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν διάφορους τύπους του συστήματος
ενεργού ιλύος, βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους. Άλλα συστήματα που παράγουν
εκροή με ισοδύναμη ποιότητα (BOD5/SS σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97)
είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. Οι συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή πρέπει να διατηρούνται
χαμηλότερα από 45 mg/l, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλης διάρκειας αποθήκευση των υγρών
αποβλήτων σε ταμιευτήρες, γίνεται άρδευση ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών ή γίνεται εμπλουτισμός
του υπόγειου υδροφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου πρέπει να μην υπερβαίνουν
τα 15 mg/l.
β) Στην περίπτωση κοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από
2000 ισοδύναμους κατοίκους και οικιακών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας επιτρέπονται οι τύποι επαναχρη−
σιμοποίησης του Πίνακα 1 μετά από εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας, που δεν επιτυγχάνουν για τα BOD5/SS τα
όρια της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97,με την προϋπόθεση ότι τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται η μη επαφή
κοινού και γεωργών με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Στις περιπτώσεις των κοινοτικών εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ως μέγιστη διάμεση τιμή Escherichia coli τίθενται τα 1000 EC/ 100ml.
γ) Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής ή συγκρά−
τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη διάμεση συγκέντρωση Escherichia coli. Σε
κάθε περίπτωση και στο βαθμό που η επεξεργασία συνίσταται στην ελάχιστη απαιτούμενη κατά την εφαρμογή
της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί χρόνο επαφής (C·t) μεγαλύτερο ή ίσο
από 30 mg·min/lt, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος
επαφής 30 min, ενώ για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής
των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη
από 50%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να
τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας
της απολύμανσης.
δ) Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη να τεκμηριώνεται η επάρκεια του εδαφικού συστήματος να επιτυγχάνει
συγκράτηση οργανικών.
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Πίνακας 2:
Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία
και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήσης
Escherichia
coli (EC/100
ml)

BOD5
(mg/l)

SS
(mg/l)

(NTU)
BOD5, SS, ȃ, P: ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ İʌȚĲĮȖȑȢ ĲȘȢ ȀȊǹ
5673/400/5.3.97 (ĭǼȀ
192/Ǻ/14.3.97)

ǹʌİȡȚȩȡȚıĲȘ ȐȡįİȣıȘ
ǵȜİȢ
ȠȚ
țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ
ȩʌȦȢ
ȠʌȦȡȠĳȩȡĮ įȑȞįȡĮ, ȜĮȤĮȞȚțȐ,
ĮȝʌȑȜȚĮ Ȓ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ ȦȝȐ, șİȡȝȠțȒʌȚĮ.
5 ȖȚĮ ĲȠ 80%
Ǿ ĮʌİȡȚȩȡȚıĲȘ
ȐȡįİȣıȘ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ
țĮȚ
įȚĮĳȩȡȦȞ ȝİșȩįȦȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ
50 ȖȚĮ ĲȠ 95
ȐȡįİȣıȘȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ
% ĲȦȞ
ĲȠȣ țĮĲĮȚȠȞȚıȝȠȪ.
įİȚȖȝȐĲȦȞ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ ʌȜȘȞ ȞİȡȠȪ
ȥȪȟȘȢ ȝȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
İʌĮȞĮțȣțȜȠĳȠȡȠȪȝİȞȠ
Ȟİȡȩ
ȥȪȟȘȢ, Ȟİȡȩ ȖȚĮ ȜȑȕȘĲİȢ, Ȟİȡȩ
.(Ș)
įȚİȡȖĮıȚȫȞ țȜʌ

10 ȖȚĮ
ĲȠ 80%
ĲȦȞ
įİȚȖȝȐĲȦ
Ȟ

10 ȖȚĮ
ĲȠ 80%
ĲȦȞ
įİȚȖȝȐĲȦ
Ȟ

2
įȚȐȝİıȘ
ĲȚȝȒ
-

ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮ
ȕȚȠȜȠȖȚțȒ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (İ)
ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞ
Ș Įʌȩ
ȉȡȚĲȠȕȐșȝȚĮ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
(ıĲ)
țĮȚ
ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ
(ȗ)

ĬȠȜȩĲȘĲĮ țĮȚ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ:
ȖȚĮ ĮȞĮțĲȘȝȑȞȠ Ȟİȡȩ Įʌȩ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ
ȚıȠįȪȞĮȝȠ ʌȜȘșȣıȝȩ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 50000
țĮĲȠȓțȠȣȢ ĲȑııİȡȚȢ ĮȞȐ
İȕįȠȝȐįĮ țĮȚ įȪȠ ĮȞȐ
İȕįȠȝȐįĮ ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ǼC: ȖȚĮ ĮȞĮțĲȘȝȑȞȠ Ȟİȡȩ Įʌȩ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ
ȚıȠįȪȞĮȝȠ ʌȜȘșȣıȝȩ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 50000
țĮĲȠȓțȠȣȢ ĲȑııİȡȚȢ ĮȞȐ
İȕįȠȝȐįĮ țĮȚ įȪȠ ĮȞȐ
İȕįȠȝȐįĮ ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ.. ȀĮĲ İȟĮȓȡİıȘ ȖȚĮ
ȞȘıȚȦĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ
ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ȣʌȠįȠȝȒȢ ȝȓĮ ĮȞȐ İȕįȠȝȐįĮ
ȊʌȠȜİȚȝȝĮĲȚțȩ Cl2 ıȣȞİȤȫȢ
(İĳȩıȠȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ
ȤȜȦȡȓȦıȘ)

Σημειώσεις Πίνακα 2
ε) Όπως η σημείωση (α) του Πίνακα 1. Στην περίπτωση άρδευσης σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως
ευπρόσβλητες λόγω νιτρορύπανσης απαιτείται απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης – απονιτροποίησης, ώστε
οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες από 2 mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα
στ) Κατάλληλο σύστημα που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα 2 όρια για το BOD5, τα SS και
τη θολότητα. Ενδεικτικά, κατ’ ελάχιστον προσθήκη κατάλληλου κροκιδωτικού (π.χ.θειικού αργιλίου ) σε δόση
μεγαλύτερη από 10 mg/l και απευθείας διύλιση σε διυλιστήριο άμμου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: βάθος
διυλιστικού μέσου (L) ≥ 1,40 m, ενεργή διάμετρο κόκκων άμμου (De) ≈ 1 mm, συντελεστή ομοιομορφίας κόκκων
άμμου (u) 1,45−1,60 και επιφανειακή φόρτιση ≤ 8 m3/m2/hr για κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
ζ) Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκρά−
τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση Escherichia coli για το 80% των
δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμμα−
τικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος
χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται
κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής
των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη
από 70%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να
τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας
της απολύμανσης.
η) Για νερό βιομηχανικών διεργασιών θα εφαρμόζονται από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία τα εκάστοτε απαι−
τούμενα πρόσθετα προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας για απομάκρυνση ιόντων και άλλων διαλυμένων
ενώσεων ή/και στοιχείων.
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Πίνακας 3:

Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία
και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις.

( C/100 ml)

BOD5
(mg/l)

SS (mg/l)

(NTU)
BOD5, SS, ȃ, P: ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
İʌȚĲĮȖȑȢ ĲȘȢ ȀȊǹ 5673/400/5.3.97
(ĭǼȀ 192/Ǻ/14.3.97)

ȂİȖȐȜİȢ İțĲȐıİȚȢ
(ȞİțȡȠĲĮĳİȓĮ, ʌȡĮȞȒ ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠȝȦȞ,
ȖȒʌİįĮ
ȖțȩȜĳ,
įȘȝȩıȚĮ
ʌȐȡțĮ),
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȞĮȥȣȤȒȢ, țĮĲȐıȕİıȘ
ʌȣȡțĮȧȫȞ,
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
İįĮĳȫȞ,
țĮșĮȡȚıȝȩȢ ȠįȫȞ țĮȚ ʌİȗoįȡȩȝȦȞ,
įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ ıȚȞĲȡȚȕȐȞȚĮ
ȆȩĲȚıȝĮ ȝİ țĮĲĮȚȠȞȚıȝȩ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
ǼȝʌȜȠȣĲȚıȝȩȢ ȣʌȩȖİȚȦȞ ȣįȡȠĳȠȡȑȦȞ
(

7
51/2-3-2007
54 /8-3-2007), ȝİ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ

2 ȖȚĮ ĲȠ 80%
ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ
țĮȚ
20 ȖȚĮ ĲȠ 95
% ĲȦȞ
įİȚȖȝȐĲȦȞ

ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚ
Į ȕȚȠȜȠȖȚțȒ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
10 ȖȚĮ
ĲȠ 80%
ĲȦȞ
įİȚȖȝȐĲ
ȦȞ

(ș)

2 ȖȚĮ ĲȠ
80% ĲȦȞ
įİȚȖȝȐĲȦȞ

2
įȚȐȝİıȘ
ĲȚȝȒ
-

ȆİȡȚĮıĲȚțȩ
ʌȡȐıȚȞȠ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮȜıȫȞ țĮȚ
įĮıȫȞ (Ȝ)

ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞ
Ș Įʌȩ
ȆȡȠȤȦȡȘȝȑȞȘ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (Ț)
țĮȚ
ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ
(ț)

ĬȠȜȩĲȘĲĮ țĮȚ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ: ȖȚĮ
ĮȞĮțĲȘȝȑȞȠ Ȟİȡȩ Įʌȩ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ
ȚıȠįȪȞĮȝȠ ʌȜȘșȣıȝȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
Įʌȩ 50000 țĮĲȠȓțȠȣȢ ĲȑııİȡȚȢ
ĮȞȐ İȕįȠȝȐįĮ țĮȚ įȪȠ ĮȞȐ
İȕįȠȝȐįĮ ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
TC: ȖȚĮ ĮȞĮțĲȘȝȑȞȠ Ȟİȡȩ Įʌȩ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ
ȚıȠįȪȞĮȝȠ ʌȜȘșȣıȝȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
Įʌȩ 50000 țĮĲȠȓțȠȣȢ İʌĲȐ ĮȞȐ
İȕįȠȝȐįĮ țĮȚ ĲȡİȓȢ ĮȞȐ İȕįȠȝȐįĮ
ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȀĮĲ İȟĮȓȡİıȘ ȖȚĮ ȞȘıȚȦĲȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ȣʌȠįȠȝȒȢ įȪȠ ĮȞȐ İȕįȠȝȐįĮ
ȊʌȠȜİȚȝȝĮĲȚțȩ Cl2 ıȣȞİȤȫȢ
(İĳȩıȠȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȤȜȦȡȓȦıȘ)

Σημειώσεις Πίνακα 3
θ) Όπως η σημείωση (α) του Πίνακα 1 με την πρόσθετη απαίτηση να επιτυγχάνεται απομάκρυνση αζώτου μέσω
νιτροποίησης–απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες
από 2 mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα
ι) Κατάλληλο σύστημα μεμβρανών (συνιστάται τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα επεξεργασίας
που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα 3 όρια για το BOD5, τα SS και τη θολότητα. Στην περίπτωση
χρήσης βιολογικών αντιδραστήρων μεμβράνης (membrane bioreactors) είναι δυνατή η συγχώνευση της δευτερο−
βάθμιας και προχωρημένης επεξεργασίας.
κ) Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκρά−
τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση ολικών κολοβακτηριδίων για
το 80% των δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση
υπολειμματικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και
ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα
εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο τέλος
της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας
μεγαλύτερη από 70%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και
εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελε−
σματικότητας της απολύμανσης.
λ) Στις περιπτώσεις δασών είναι δυνατή η κατά περίπτωση, μετά από τεκμηρίωση, εφαρμογή των απαιτήσεων
του Πίνακα 2 ή του Πίνακα 1.
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Παράρτημα ΙΙ
Πίνακας 4. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων

(mg/l)
Al (

)

5

As (

)

0.1

Be (

)

0.1

Cd (

μ )

0.01

Co (

)

0.05

Cr (

μ )

0.1

Cu (

)

0.2

F(

)

1.0

Fe (
Li (

)

3.0

)

2.5

Mn (μ

)

Mo (μ

0.2
)

Ni (

)

0.2

Pb (μ

)

Se (

0.1

)

V(

0.02

)

0.1

Zn (

)

Hg (
B(

0.01

)
)

2.0
0.002
2

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις παραμέτρους του Πίνακα 4 καθορίζεται σε:
12 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύ−
τερο από 200,000 κατοίκους και υγρά βιομηχανικά απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν
στις κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας) της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97).
4 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ
50,000−200,000 κατοίκων
2 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ
10,000−50,000 κατοίκων και υγρά βιομηχανικά απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στις
κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας) της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97).
1 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ
2,000−10,000 κατοίκων
Για εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2,000 και οικιακά ιδιωτικά συστήματα
επεξεργασίας δεν απαιτείται έλεγχος για τη διαπίστωση τήρησης των ορίων του Πίνακα 4.
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Παράρτημα III
Πίνακας 5 Επιθυμητά αγρονοµικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση
επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

μ

μ
μ
μ

-

μ
-

(

ECw (1)

)

TDS (

μ

SAR(2) = 0 - 3
=
3-6
6 -12
12-20
20-40

ECw

dS/
m

< 0.7

0.7 -3.0

> 3.0

mg/l

< 450

450 -2000

> 2000

> 0.7
> 1.2
> 1.9
> 2.9
> 5.0

0.7 -0.2
1.2 -0.3
1.9 -0.5
2.9 -1.3
5.0 -2.9

< 0.2
< 0.3
< 0.5
< 1.3
< 2.9

SAR

<3

3 -9

>9

mg/l

70

> 70

(Na)
(
)
μ
(
)
(Cl)
(
mg/l < 140

140 -350

)

mg/l

> 100

(NO3-N) (3)
HCO3 (

mg/l

<5

5 -30

> 30

mg/l

< 90

90-500
6.5-8.5

> 500

)

> 350

μ
(

)
Ph
1

100

ECw ηλεκτρική αγωγιμότητα σε deciSiemens ανα μέτρο στους 25°C
SAR βαθμός απορρόφησης νατρίου
3 NO −N νιτρικό άζωτο σε όρους αζώτου
3
Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις παραμέτρους του Πίνακα 5 καθορίζεται σε 2 ανά
έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από
10,000 κατοίκους και σε 1 ανά έτος για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι τα όρια του Πίνακα 5 είναι ενδεικτικά και επιθυμητά χωρίς να είναι επιτακτικά και η ισχύς τους
θα καθορίζεται κατά περίπτωση σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη ανάμιξη των ανακτημένων υγρών αποβλήτων με
καθαρά νερά, το είδος της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, τον εξοπλισμό
άρδευσης και άλλα στοιχεία της μελέτης άρδευσης.
2
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Παράρτημα ΙV
Πίνακας 6: Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ουσιών προτεραιότητας
και τοξικότητας σε ανακτηµένα υγρά απόβλητα

CAS
( g/l)
Alachlor

15972-60-8

0,7

120-12-7

1

1912-24-9

2

71-43-2

5

32534-81-9

0,025

56-23-5

MA

85535-84-8

1,4

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,3

Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

2921-88-2

0,1

Aldrin

309-00-2

MA

60-57-1

MA

72-20-8

MA

465-73-6

0,01

C10-13

Dieldrin
Endrin

(

sodrin
DDT

MA

para-para-DDT

50-29-3

MA

1,2

107-06-2

20

75-09-2

50

117-81-7

10

330-54-1

1.0

115-29-7

0,01

206-44-0

1

118-74-1

MA

87-68-3

0,6

608-73-1

MA

34123-59-6

1

91-20-3

2,4

104-40-5

2

(2-

)–(

DEHP)
Diuron

Isoproturon
[4]

-
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CAS
( g/l)
[(4-(1,1 , 3,3 ))]

140-66-9

1

608-93-5

0,1

87-86-5

1

( )

50-32-8

0,1

( )

205-99-2

( )

207-08-9

( , , )-

191-24-2

(1,2,3-

)

=0,03

=0,02

193-39-5

(
(

Daphnia Magna (
)

)

122-34-9

1

127-18-4

10

79-01-6

10

36643-28-4

0,003

12002-48-1

0,4

67-66-3

2,5

1582-09-8

0,03
1
(TU 50
1

ΜΑ= Μη ανιχνεύσιμο

Τα όρια του Πίνακα 6 ισχύουν μόνο για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστι−
κών λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 100,000 κατοίκους και για όλες τις περιπτώσεις υγρών
βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανίες που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους
βιομηχανικής δραστηριότητας) που αναφέρονται στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97
Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις παραμέτρους του Πίνακα 6 καθορίζεται σε 2 ανά
έτος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 17
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργούνται οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12
και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ. Ε1β/221/1965 (Β΄
138), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το
μέρος που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της
παρούσας, καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη που
έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα ή ανάγεται σε
θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

Άρθρο 18
Άλλες διατάξεις
Η υπ. αριθ. 8600/416/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμ−
βησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2006/7/ΕΚ ........ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006» (Β΄356), τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:
1) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 διαδίδο−
νται μόλις καταστούν διαθέσιμες και παράγουν αποτε−
λέσματα από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου
του έτους 2013».
2) Στο παράρτημα II του άρθρου 16 αυτής και ειδικότε−
ρα μετά την παράγραφο 4, στις διευκρινίσεις, το εδάφιο
που αριθμείται ως {2} αντικαθίσταται ως εξής:
«{2} Βάσει εκατοστημοριακού υπολογισμού της λογα−
ριθμοκανονικής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας
των μικροβιολογικών δεδομένων που προέρχονται από
τη συγκεκριμένη τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, η τιμή
του εκατοστημορίου προκύπτει ως εξής:
i) Λαμβάνεται ο δεκαδικός λογάριθμος όλων των μικρο−
βιολογικών απαριθμήσεων της προς αξιολόγηση σειράς
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δεδομένων. (Εάν κάποια τιμή είναι μηδενική, λαμβάνεται
αντ’ αυτής ο δεκαδικός λογάριθμος του ελάχιστου ορίου
ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου που έχει χρησιμο−
ποιηθεί.)
ii) Υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος (μ) των δε−
καδικών λογαρίθμων.
iii) Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (σ) των δεκαδικών
λογαρίθμων.
Η τιμή του ανώτερου 90ού εκατοστημορίου της συ−
νάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων
προκύπτει από την εξίσωση: άνω 90ό εκατοστημόριο =
αντιλογάριθμος (μ + 1,282 σ).
Η τιμή του ανώτερου 95ου εκατοστημορίου της συ−
νάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων
προκύπτει από την εξίσωση: άνω 90ό εκατοστημόριο =
αντιλογάριθμος (μ + 1,65 σ)».

Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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