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  Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον 

ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του 
Ασωπού. 

   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 ν. 1739/1987 «Διαχείριση των υδα−

τικών πόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄201) και ειδικότερα 
το άρθρο 12.

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄160) και ειδικότερα το άρθρο 
10.

3. Τις διατάξεις του Ν. 51/75 «περί αναδιοργανώσεως 
των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 125/ Α’) και 
ειδικότερα της παραγρ. 4 του άρθρου 2.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/88 «Οργανισμός Υπουργεί−
ου ΠΕΧΩΔΕ» (ΦΕΚ 19/Α)

5. Την υπ. αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για αλλαγή τίτλου Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Την πρακτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και διεθνώς με στόχο την πληρέστερη κατά το 
δυνατό προστασία της ποιότητας των υδάτων. 

7. Την ανάγκη αναβάθμισης και προστασίας της ποι−
ότητας του ποταμού Ασωπού και της δημόσιας υγείας 
στην ευρύτερη περιοχή.

8. Το γεγονός ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά, ο Ασωπός έχει ορι−
σθεί ως ένα σύνολο υδάτινων σωμάτων, για τα οποία 
θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική και χημική 
κατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

9. Ότι η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων 
συνιστά απειλή τόσο για το υδάτινο περιβάλλον, με 
επιπτώσεις όπως η οξεία και η χρόνια τοξικότητα για 

υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση στο οικοσύ−
στημα και οι απώλειες ενδιαιτημάτων και βιοποικιλό−
τητας, όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στον εντοπισμό των αιτιών της 
ρύπανσης και να αντιμετωπισθούν οι εκπομπές στην 
πηγή, με τρόπο που κρίνεται ως ο αποδοτικότερος και 
ο φιλικότερος προς το περιβάλλον.

10. Ότι ο Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000», (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) καθορίζει στρα−
τηγική κατά της ρύπανσης των υδάτων και προβλέπει 
ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και για τα 
ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (ΠΠΠ). 

11. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 51/08.03.2007 
‘Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκλη−
ρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

12. Ότι η Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
«σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά 
με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση 
των Οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 
84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τρο−
ποποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθορίζει πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για ουσίες προτεραιό−
τητας και ορισμένους άλλους ρύπους, όπως προβλέπε−
ται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με στόχο την 
επίτευξη καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους στόχους 
του άρθρου 4 της εν λόγω Οδηγίας. Σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ και το άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στα 
συστήματα επιφανειακών υδάτων τα ΠΠΠ τα οποία ορί−
ζονται στο μέρος Α του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 
2008/105/ΕΚ.

13. Την Οδηγία 76/464/ΕΟΚ ‘περί ρυπάνσεως που προ−
καλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέ−
ονται στο υδάτινο περιβάλλον’ του Συμβουλίου της 4 
Μαΐου 1976 και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 3 αυτής. 
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14. Την Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 
για την ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επι−
κίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον 
της Κοινότητας.

15. Την 2/1.2.2001 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Καθο−
ρισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας 
των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976» (ΦΕΚ Α΄ 15).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4859/726/2001 κοινής 
Υπουργικής απόφασης «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρί−
ψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμέ−
νων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο 
ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4 Μαΐου 
1976» (ΦΕΚ Β΄ 253).

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 50388/2704/Ε103/2003 
κοινής Υπουργικής απόφασης ‘Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001 
«Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών 
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επι−
κινδύνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της 
Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4 Μαΐου 1976» 
(ΦΕΚ Β΄1866).

18.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, 
η αναβάθμιση και η αποκατάσταση της καλής κατάστα−
σης, οικολογικής και χημικής, των υδάτων του ποταμού 
Ασωπού, των παραποτάμων του και των ρεμάτων που 
βρίσκονται στην υδρογεωλογική λεκάνη του Ασωπού 
ποταμού, ώστε η ποιότητα των υδάτων να είναι κατάλ−
ληλη για κάθε χρήση πλην της παραγωγής νερού για 
πόση και κολύμβηση.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του καθορισμού 
Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων και Οριακών Τι−
μών Εκπομπών των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, 
βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, που βρίσκο−
νται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού, 
λαμβάνοντας υπόψη:

(α) το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 
51/2007 «καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολο−
κληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων», σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», 

(β) Την Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
«σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με 
την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
Οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/
ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» 

(γ) το άρθρο 2 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 50388/2704/2003 
(Β΄ 1866) Κοινής Υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί 

σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 (παρ. 3) της Οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί ρυπάνσεως που προκα−
λείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται 
στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας». 

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν 
όλοι οι ορισμοί που καθορίζονται στο άρθρο 2 του Νό−
μου 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000», (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003).

Άρθρο 3
Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων 

στο ποταμό Ασωπό

1. Θεσπίζονται Ποιοτικά Περιβαλλοντικά Πρότυπα 
(ΠΠΠ) για τον ποταμό Ασωπό, τους παραποτάμους του 
και τα ρέματα που βρίσκονται στην υδρογεωλογική λε−
κάνη του ποταμού Ασωπού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
Πρότυπα που έχουν θεσπισθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας και 
ορισμένους άλλους ρύπους (Παράρτημα Α, Πίνακας 1), 
καθώς και για λοιπές ουσίες και φυσικοχημικές παρα−
μέτρους (Παράρτημα Α, Πίνακες 2−3). 

2. Τα ΠΠΠ δίνονται σε όρους Ετήσιας Μέσης Συγκέ−
ντρωσης (ΕΜΣ – ΠΠΠ) και Μέγιστης Επιτρεπόμενης Συ−
γκέντρωσης (ΜΕΣ – ΠΠΠ). 

3. Για κάθε δεδομένη επιφάνεια υδάτινης μάζας, η 
εφαρμογή της ΕΜΣ−ΠΠΠ σημαίνει ότι, για οποιοδήποτε 
αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης εντός του 
ποταμού, ο ετήσιος αριθμητικός μέσος των μετρούμε−
νων συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια του έτους δεν 
θα υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή.

4. Για κάθε δεδομένη επιφάνεια υδάτινης μάζας, η 
εφαρμογή της ΜΕΣ−ΠΠΠ σημαίνει ότι η μετρούμενη συ−
γκέντρωση σε οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό σημείο 
παρακολούθησης εντός του ποταμού δεν υπερβαίνει την 
αντίστοιχη οριακή τιμή. Για τον έλεγχο του BOD5, του 
ολικού αμμωνιακού αζώτου, της ελεύθερης αμμωνίας, 
των νιτρωδών και των φθοριούχων η εφαρμογή των 
ΜΕΣ−ΠΠΠ σημαίνει ότι οι μετρούμενες συγκεντρώσεις 
στο 90% των δειγμάτων που λαμβάνονται σε οποι−
οδήποτε αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης 
εντός του ποταμού δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές. 

5. Σε περίπτωση που από άλλες διατάξεις ισχύουν ή 
θεσπίζονται οριακές τιμές ποιότητας υδάτων, για τις 
ουσίες που αναφέρονται στην παρούσα, αυστηρότερες 
από αυτές που καθορίζονται στο Παράρτημα Α, αυτές 
υπερισχύουν.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων ποταμού Ασωπού

1. Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του 
ποταμού Ασωπού θα γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης. Οι ελάχιστες θέσεις παρα−
κολούθησης είναι αυτές που ορίζονται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης.

2. Ειδικά για το πρώτο έτος του προγράμματος πα−
ρακολούθησης διενεργείται σε κάθε θέση δειγματο−
ληψίας μέτρηση του συνόλου των παραμέτρων που 
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αναφέρονται στο Παράρτημα Α (Πίνακες 1, 2 και 3) με 
συχνότητα παρακολούθησης ανά μήνα για τις παραμέ−
τρους του Πίνακα 1 και ανά τρίμηνο για τις παραμέτρους 
των Πινάκων 2 και 3. Στην συνέχεια, ανάλογα με τα 
αποτελέσματα του πρώτου έτους παρακολούθησης, 
με υπουργική απόφαση θα επαναπροσδιορισθούν οι 
προς παρακολούθηση παράμετροι, ώστε οι έλεγχοι να 
επικεντρωθούν σε εκείνες τις ουσίες από τους Πίνακες 
1 και 2 που απορρίπτονται και εντοπίζεται η παρουσία 
τους στον ποταμό Ασωπό. 

Άρθρο 5
Οριακές Τιμές Εκπομπών 

1. Θεσπίζονται Οριακές Τιμές Εκπομπών για τις ου−
σίες προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους 
(Παράρτημα Β, Πίνακας 4), καθώς και για λοιπές ουσίες 
και φυσικοχημικές παραμέτρους (Παράρτημα Β, Πίνακες 
5−6) που αφορούν στα υγρά απόβλητα που προέρχονται 
από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες που ανα−
πτύσσονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού 
Ασωπού. 

2. Οι Οριακές Τιμές Εκπομπών του Παραρτήματος Β 
διαμορφώθηκαν με βάση τα Ποιοτικά Περιβαλλοντικά 
Πρότυπα που έχουν θεσπισθεί σε όρους μέσων ετήσιων 
συγκεντρώσεων και λαμβάνοντας υπόψη την αραίωση 
που επιτυγχάνεται κατά τη θερινή περίοδο από την 
ελάχιστη παροχή του ποταμού και τις μέγιστες παροχές 
των υγρών αποβλήτων από τις διάφορες βιομηχανικές 
και λοιπές δραστηριότητες. 

3. Οι Οριακές Τιμές Εκπομπών του Παραρτήματος 
Β αποτελούν μέγιστες τιμές τις οποίες θα πρέπει να 
ικανοποιούν σε κάθε περίπτωση τα υγρά απόβλητα 
των βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται εντός της λεκάνης απορροής του πο−
ταμού Ασωπού. 

4. Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει αυστηρότερα 
όρια εκπομπών για κάθε βιομηχανική ή άλλη δραστηρι−
ότητα, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή ανανέωσης 
των περιβαλλοντικών όρων, στον βαθμό που είναι εφι−
κτό να ικανοποιούνται βάσει των Βέλτιστων Διαθέσιμων 
Τεχνικών για δραστηριότητες που υπάγονται στην οδη−
γία 2008/1/ΕΚ (IPPC), είτε βάσει αξιόπιστων Βέλτιστων 
Πρακτικών και Μεθόδων που θα υποδειχθούν. Οι νέες 
βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες οφείλουν να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της παρούσας από−
φασης με την έναρξη της λειτουργίας τους.

5. Ο έλεγχος των οριακών τιμών εκπομπών θα πραγ−
ματοποιείται στο τελικό φρεάτιο εξόδου των υγρών 
αποβλήτων των βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτή−
των σε σύνθετα αντιπροσωπευτικά ημερήσια δείγματα 
μέσω κατάλληλου δειγματοληπτικού εξοπλισμού. Για 
την λήψη σύνθετων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση της παροχής 
των υγρών αποβλήτων καθώς και οι ώρες λειτουργίας 
της εγκατάστασης. Οι παράμετροι, η συχνότητα πα−
ρακολούθησης και η μεθοδολογία προσδιορισμού θα 
καθορίζονται στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων της κάθε δραστηριότητας.

6. Αν τα αποβαλλόμενα υγρά απόβλητα που περιέ−
χουν τους ρύπους του Παραρτήματος Β υφίστανται 
επεξεργασία έξω από τη βιομηχανική εγκατάσταση, 
σε κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας, ισχύουν τα 
ακόλουθα: α) Οι οριακές τιμές του Παραρτήματος Β που 

αφορούν τις ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους 
άλλους ρύπους (Παράρτημα Β, Πίνακας 4), καθώς και 
τις λοιπές ουσίες (Παράρτημα Β, Πίνακας 5) εφαρμό−
ζονται στο φρεάτιο εξόδου των υγρών αποβλήτων της 
δραστηριότητας. β) Για τις φυσικοχημικές παραμέτρους 
που αναφέρονται στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος 
Β τα όρια θα καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, βάσει της οποίας θα επιτρέπε−
ται η διοχέτευση των υγρών αποβλήτων στην κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας.

Άρθρο 6
 Καταργούμενες και Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται η με αριθμό Γ1/1806/1969 απόφαση των 
Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών, Κοινωνικών Υπη−
ρεσιών, Γεωργίας, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων 
(ΦΕΚ 200/Β/20−03−1969) «Περί ορισμού χρήσεων υδάτων 
ποταμού Ασωπού και των συμβαλλόντων ρεμάτων και 
καθορισμού ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων και βιο−
μηχανικών αποβλήτων εις αυτούς»

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
δεν ισχύουν τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 14 της Υγει−
ονομικής Διάταξης Αριθ Ε1β/221 του 1965 (ΦΕΚ 138/Β/
24−02−1965), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με νεώτε−
ρες διατάξεις.

Άρθρο 7
Μεταβατικές και λοιπές Διατάξεις

1. Υφιστάμενες βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότη−
τες που διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα στον ποταμό 
Ασωπό υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρη−
σης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(ΑΕΠΟ) εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να έχουν λάβει 
τους νέους περιβαλλοντικούς όρους από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες εντός του 2010 ή το αργότερο έως το τέλος 
του α’ εξαμήνου του 2011, με στόχο την επίτευξη των 
ορίων της παρούσης απόφασης εντός του 2011. 

2. Η αίτηση για την αναθεώρηση των ΑΕΠΟ βάσει 
του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) 
θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από συμπληρωματικά 
στοιχεία ως ακολούθως:

α) Ισοζύγιο μίγματος πρώτων υλών, ενδιάμεσων και 
τελικών προϊόντων, παραπροϊόντων και αποβλήτων για 
τα εναλλακτικά σενάρια παραγωγής (διάγραμμα ροής 
με ισοζύγια μάζας).

β) Αναλυτικά ισοζύγια νερού για κάθε χρήση του (ανά−
γκες παραγωγής, προσωπικού, πυρόσβεσης κ.α).

γ) Πηγές τροφοδοσίας νερού. Ειδικότερα θα πρέπει 
να δηλωθούν υπεύθυνα και με συντεταγμένες θέσης 
τυχόν υφιστάμενες γεωτρήσεις, αδειοδοτημένες ή μη, 
και φρέατα, χρησιμοποιούμενα ή μη, εντός των γηπέδων 
των εγκαταστάσεων. 

δ) Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή των τε−
χνολογιών αντιρρύπανσης και με σχετικά ποσοτικά 
στοιχεία.

ε) Δέσμευση για την εγκατάσταση κλειστού τύπου−
μη μηδενιζόμενων υδρομετρητών στις πηγές άντλη−
σης – τροφοδοσίας νερού, στην είσοδο και έξοδο κάθε 
ρεύματος αποβλήτων και στην τελική έξοδο του συ−
στήματος επεξεργασίας αποβλήτων. Κατά την κρίση 
της αδειοδοτούσας αρχής δύναται να προβλέπεται 
υποχρέωση εγκατάστασης οργάνων συνεχούς παρα−
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κολούθησης (on line detectors) ποιοτικών παραμέτρων 
των διατιθέμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
για τις δραστηριότητες που υπάγονται στην Οδηγία 
2008/1/ΕΚ (IPPC), καθώς επίσης για τα Επιμεταλλωτήρια 
και τα Βαφεία−Φινιριστήρια.

3. Οι νέες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
υφισταμένων και νέων δραστηριοτήτων θα απαγορεύουν 
ρητά τη διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας (α) σε απορροφητι−
κούς βόθρους και (β) σε υπεδάφια διάθεσή τους. Για την β 
περίπτωση ανακαλούνται με την έκδοση των αποφάσεων 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όσες άδειες υπεδάφιας 
διάθεσης υγρών αποβλήτων έχουν εκδοθεί. 

4. Η αδειοδοτούσα αρχή με το πέρας του προβλεπό−

μενου στην νέα ή αναθεωρημένη ΑΕΠΟ διαστήματος 
υλοποίησης, θα προβαίνει οπωσδήποτε σε αυτοψία για 
τη διαπίστωση της εγκατάστασης της σχετικής τεχνο−
λογίας και της λήψης και ορθής εφαρμογής των προ−
βλεπόμενων μέτρων.

5. Η δαπάνη της διενέργειας δειγματοληψίας και εργα−
στηριακής ανάλυσης των δειγμάτων για τη διαπίστωση 
της τήρησης των θεσμοθετημένων με την παρούσα ορί−
ων εκπομπής, βαρύνει την ελεγχόμενη δραστηριότητα 
με διαβίβαση σε αυτή των σχετικών παραστατικών από 
την ελεγκτική αρχή. 

 ΄Αρθρο 8

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2010
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