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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Α π ό σ π α σ µ α)
Α3. Αντικείµενο Ελέγχου:
Ο έλεγχος νοµιµότητας και πληρότητας δικαιολογητικών των αδειών
διάθεσης υγρών αποβλήτων 19 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή του Ασωπού ποταµού.
Α4. Ιστορικό:
1. Σε ∆ελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε το Γραφείο του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. την 7-11-07, γίνεται αναφορά στους ελέγχους που έχουν
διενεργηθεί από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στις ανωτέρω
αναφερόµενες εταιρείες, καθώς και στα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί σε
αυτές, λόγω ρύπανσης που προκαλούν στο περιβάλλον από την απόρριψη
υγρών αποβλήτων της παραγωγικής τους διαδικασίας.
2. Στο ίδιο ∆ελτίο Τύπου αναφέρεται ότι, για τις εταιρείες αυτές «Όλοι
οι φάκελοι των παραβάσεων θα αποσταλούν στις αδειοδοτούσες αρχές, µε την εντολή να
επανεξεταστούν όλες οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί».
3. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενεργώντας
αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, εξέδωσε εντολή µε την
οποία συγκρότησε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου, αποτελούµενο από Ειδικό
Επιθεωρητή του Γραφείου του ως συντονιστή και από έναν Επιθεωρητή της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) και του Σώµατος
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), µε αντικείµενο τον
έλεγχο νοµιµότητας και πληρότητας δικαιολογητικών των Αδειών ∆ιάθεσης
υγρών αποβλήτων των εν λόγω εταιρειών.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
3. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων του ελέγχου, προέκυψε η
ανάγκη να διευκρινισθούν εγγράφως από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες της
Ν/Α Βοιωτίας τα εξής:
α. Αν, για τις βιοµηχανίες του νοµού Βοιωτίας που διαθέτουν
υπεδαφίως τα απόβλητά τους, εξεδίδετο κατά τα παρελθόντα έτη από την
∆νση ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ. (Τµήµα Πολεοδοµίας) Άδεια ∆ιάθεσης υπεδαφίως των
βιοµηχανικών αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ.
1.2 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης Ε1β/221/22-1-65.
β. Αν η ∆νση Ανάπτυξης εξέδιδε Άδεια Λειτουργίας για τις ίδιες
βιοµηχανίες, χωρίς να ζητά ως προαπαιτούµενο δικαιολογητικό την
προβλεπόµενη Άδεια ∆ιάθεσης υπεδαφίως, αρκούµενη στην έγκριση από τη
∆νση Υγείας (πρώην Υγείας-Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της µελέτης
διάθεσης
αποβλήτων
και
σε
(µη
προβλεπόµενες)
«βεβαιώσεις
καταλληλότητος» από τη ∆νση Υγείας και το Τµήµα Περιβάλλοντος.
γ. Αν το Τµήµα Περιβάλλοντος, για την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των ίδιων βιοµηχανιών ζητούσε
Άδεια ∆ιάθεσης αποβλήτων, ή αρκείτο στην έγκριση από τη ∆νση Υγείας της
µελέτης διάθεσης αποβλήτων.
δ. Αν το Τµήµα Περιβάλλοντος, το οποίο προσφάτως φαίνεται να
ανέλαβε την έκδοση Αδειών υπεδάφιας ∆ιάθεσης αποβλήτων, έχει εκ του
Κανονισµού της Νοµαρχίας τη σχετική αρµοδιότητα, όπως αυτή προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 1.2 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης
Ε1β/221/22-1-65.
Προς τον σκοπόν αυτό απεστάλη το έγγραφο Γ.Ε.∆.∆.
Φ.811/07/10019/3-12-07 του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς
τις εν λόγω Υπηρεσίες, κοινοποιούµενο και στο Γραφείο του Νοµάρχη
Βοιωτίας.
4. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη του Κλιµακίου Ελέγχου σε Υπηρεσίες
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.) και
συζήτηση µε αρµοδίους υπαλλήλους, προκειµένου να αποσαφηνιστεί η
εφαρµογή της σχετικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
5. Μετά την επίσκεψη στις Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., προέκυψε η
ανάγκη να διευκρινισθούν εγγράφως από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των
Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Υ&Κ.Α. και Ανάπτυξης ορισµένα σηµεία εφαρµογής
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα και
συγκεκριµένα:
α. Αν, για τις βιοµηχανίες/βιοτεχνίες που διαθέτουν υπεδαφίως
(έµµεση απόρριψη) απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες του
καταλόγου ΙΙ της Κ.Υ.Α. 26857/553/1988:
1/Λαµβάνεται υπόψη η εν λόγω Κ.Υ.Α., στο σκεπτικό της
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
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2/Τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που η ίδια Κ.Υ.Α. θέτει
(άρθρα 4 και 5) για τις απορρίψεις επικινδύνων ουσιών των βιοµηχανικών
αποβλήτων, όσον αφορά:
• στη διαδικασία έγκρισης της απόρριψης των αποβλήτων, µε βάση τα
αποτελέσµατα της προκαταρκτικής έρευνας (άρθρο 4 παράγρ. 2)
• στην εξέταση της δυνατότητας εποπτείας της ποιότητας των υπογείων
νερών (άρθρο 5 παράγρ. 1α)
• στην ενσωµάτωση των όρων του άρθρου 5 παράγρ 2 της ίδιας Κ.Υ.Α.,
στους Περιβαλλοντικούς Όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.
1650/1986, όπως ισχύει σήµερα
3/Εξακολουθεί να απαιτείται η Άδεια ∆ιάθεσης υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων που αναφέρεται στο άρθρο 14 της Υ.∆.
Ε1β/221/1965.
β. Αν, για τις βιοµηχανίες/βιοτεχνίες που διαθέτουν υγρά
απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες του καταλόγου του
Παραρτήµατος Ι (Ε.Κ.Α.) της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, η Άδεια ∆ιαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων που αναφέρεται στο άρθρο 7 της ίδιας Κ.Υ.Α.,
αντικαθιστά την Άδεια ∆ιάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων, που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της Υ.∆. Ε1β/221/1965
γ. Αν, για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας
Λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
Κ.Υ.Α. 26857/553/1988 και Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και µε ποια διαδικασία.
Προς τον σκοπόν αυτό απεστάλη το έγγραφο ΓΕ∆∆ Φ.811/07/641/221-08 του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τις εν λόγω
Υπηρεσίες.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
1. Ο Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273) «Περί υγειονοµικών ∆ιατάξεων», στο
άρθρο 1 αναφέρει:
«Προς προστασίαν της δηµοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονοµικών
διατάξεων, ων η εκτέλεσις δύναται ν` ανατίθεται εις αστυνοµικά, υγειονοµικά ή άλλα
δηµόσια όργανα. Τα δι` υγειονοµικών διατάξεων επιβαλλόµενα µέτρα θέλουσιν αποβλέπει
ιδίως εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν, την αποκοµιδήν απορριµµάτων, την εξυγίανσιν
χώρων δυναµένων ν` αποβώσιν εστίαι αναπτύξεως µολυσµατικών νόσων, την υγιεινήν εν
γένει και καθαριότητα οικιών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, … και την εν γένει λήψιν πάντων
των µέτρων προς πρόληψιν και καταπολέµησιν επιδηµικών νόσων και προστασίαν της
δηµοσίας υγείας».
Στο άρθρο 2 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 του Ν1650/86) αναφέρεται ότι «Τις
υγειονοµικές διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο τις εκδίδει ο Υπουργός
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές
αφορούν και την προστασία του Περιβάλλοντος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων»

2. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ Β΄138) «Περί διαθέσεως
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά µε τις
Γ1/17831/71 (ΦΕΚ Β΄986) και Γ4/1305/74 (ΦΕΚ Β΄801) εκδόθηκε σε εφαρµογή
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του Α.Ν. 2520/1940 και προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την διάθεση
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 2 -¨Γενικοί όροι δια την διάθεσιν λυµάτων ή βιοµηχανικών
αποβλήτων¨ αναφέρεται:
«1.Επιτρέπεται η διάθεσις λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων εις επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος
µόνον κατόπιν αδείας συµφώνως προς το άρθρον 14 της παρούσης και εφ΄όσον αποφεύγονται:
α/Η δηµιουργία κινδύνων δια την ∆ηµόσιαν Υγείαν, ως µολύνσεων, οχλήσεων ή αντιαισθητικών
καταστάσεων.
β/Η αλλοίωσις των φυσικών χηµικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων εν γένει εις βαθµόν,
ώστε να παραβλάπτηται η εκάστοτε προβλεποµένη χρήσις αυτών.
γ/Η παρακώλυσις του φυσικού αυτοκαθαρισµού των υδάτων και του εδάφους.
δ/Βλάβαι εις έργα και οικονοµικαί ζηµίαι εν γένει.»
Στο άρθρο 7-¨ ΄Οροι δια την διάθεσιν λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων εις το έδαφος¨ της ίδιας ∆ιάταξης, αναφέρεται:
«Επιτρέπεται η διάθεσις λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων εις το έδαφος επιφανειακώς ή υπεδαφίως,
εφ΄όσον:
α/Το έδαφος είναι πορώδες και άνευ ρωγµών ή οπών δι΄ών είναι δυνατόν να διαφύγουν λύµατα ή
βιοµηχανικά απόβλητα και να φθάσουν άνευ επαρκούς διηθήσεως και καθαρισµού µέχρι των υπογείων
υδάτων. ∆ιάθεσις λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων εις εδάφη ρωγµώδη ή µετά οπών ή εντός
φρεάτων απαγορεύεται. ∆ύναται να επιτραπή τοιαύτη διάθεσις µόνον κατά παρέκκλισιν, κατόπιν ειδικής
αδείας του Νοµάρχου, καθοριζούσης τους σχετικούς όρους, µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού
Κέντρου και εφ΄όσον εξ υδρογεωλογικής µελέτης διαπιστούνται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος αλλοιώσεως
των χαρακτηριστικών τυχόν επηρεαζοµένων υπ΄αυτών υδάτων, εις βαθµόν παραβλάπτοντα την χρήσιν
αυτών, ως επίσης κίνδυνος ζηµιών ή οχλήσεων εν γένει.
β/Πληρούνται οι εν άρθρω 8 καθοριζόµενοι ειδικοί όροι δι΄έκαστον τρόπον διαθέσεως.
Στο επόµενο άρθρο 8-¨Ειδικοί όροι δι’ έκαστον τρόπον διαθέσεως λυµάτων ή βιοµηχανικών
αποβλήτων εις το έδαφος¨-της ίδιας ∆ιάταξης, αναφέρεται:
«2. Υπεδάφιος διάθεσις λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων.
α/Τα διατιθέµενα λύµατα ή βιοµηχανικά απόβλητα θα έχουν υποβληθή εις επεξεργασίαν ισοδύναµην
τουλάχιστον προς απλήν καθίζησιν µέσης διάρκειας 2 ωρών.
β/Η απορροφητική ικανότης του εδάφους θα είναι επαρκής, ώστε υπό οιασδήποτε συνθήκας να µην
παρατηρήται επιφανειακή υπερχείλισις των διατιθεµένων λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων.
γ/Θα υφίσταται επαρκής απόστασις ασφαλείας από της περιοχής διαθέσεως των λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων, αναλόγως της καθαρότητος αυτών, του τρόπου διαθέσεώς των και των
τοπικών συνθηκών, ώστε να µην προκαλούνται κίνδυνοι αλλοιώσεως των χαρακτηριστικών τυχόν
επηρεαζοµένων υπ΄αυτών υδάτων, εις βαθµόν παραβλάπτοντα την χρήσιν αυτών, ως επίσης κίνδυνος
ζηµιών εν γένει…»
Στο άρθρο 14-¨Άδεια διαθέσεως λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων¨-της ίδιας ∆ιάταξης
αναφέρεται:
«1. Χορήγησις αδείας.
1.1. ∆ιάθεσις εις επιφανειακά ύδατα, το έδαφος επιφανειακώς ή καταβόθρας.
1.1.3.Βιοµηχανικά απόβλητα (και ακάθαρτα εκ των χώρων υγιεινής των εργοστασίων).
…β/Αι ιδρυόµεναι, τροποποιούµεναι ή επεκτεινόµεναι βιοµηχανίαι ή βιοτεχνίαι θα υποβάλλουν οµού
µετά της αιτήσεως χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως, προµελέτην διαθέσεως λυµάτων και
βιοµηχανικών αποβλήτων και, εφ΄όσον τελικώς ζητηθή αρµοδίως, οριστικήν µελέτην, η οποία θα
εγκρίνηται υπό της υγειονοµικής υπηρεσίας και της ΤΥ∆Κ, κατά τα εν παρ. 1.1.2 εδάφ. β΄,γ΄ οριζόµενα
(:β/Η έγκρισις της ως άνω µελέτης παρά της υγειονοµικής υπηρεσίας, όσον αφορά εις την τήρησιν των
όρων της παρούσης από υγειονοµικής απόψεως. Η έγκρισις αυτή δέον να ληφθή προ πάσης άλλης
εγκρίσεως απαιτουµένης εξ΄ άλλων νόµων. γ/Η έγκρισις της ως άνω µελέτης διαθέσεως υπό της
Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων του οικείου Νοµού, δια τον έλεγχον τηρήσεως της
παρούσης διατάξεως από τεχνικής απόψεως.), ως και κατά περίπτωσιν υπό των τυχόν ετέρων
ενδιαφεροµένων υπηρεσιών (γεωργίας, βιοµηχανίας, τουρισµού κλπ)…
γ/Ο ενδιαφερόµενος µετά την εκτέλεσιν των εγκριθέντων έργων και εγκαταστάσεων αναφέρει σχετικώς
εις την Νοµαρχίαν η οποία µετά την διαπίστωσιν υπό των αρµοδίων υπηρεσιών αυτής (υγειονοµικής,
ΤΥ∆Κ κλπ), της ορθής εκτελέσεως αυτών, χορηγεί προσωρινήν άδειαν διαθέσεως των λυµάτων
προσωπικού και βιοµηχανικών αποβλήτων, διαρκείας ουχί µείζονος των 6 µηνών.
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δ/Η οριστική άδεια διαθέσεως των υγρών αποβλήτων θα χορηγήται υπό του Νοµάρχου εις την
περιφέρειαν του οποίου ενεργείται η διάθεσις, εντός 6 µηνών από της λήψεως της προσωρινής τοιαύτης,
µετά έλεγχον και γνωµάτευσιν υπό των ενδιαφεροµένων εκάστοτε υπηρεσιών (υγειονοµικών, ΤΥ∆Κ,
γεωργίας, βιοµηχανίας, τουρισµού κλπ), ότι εξησφαλίσθη η υπό της µελέτης προβλεφθείσα απόδοσις των
κατασκευασθέντων έργων και η εκπλήρωσις των τεθέντων σκοπων.
«1.2.∆ιάθεσις υπεδαφίως ή εις στεγανάς δεξαµενάς.
∆ια την διάθεσιν λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως ή εις στεγανάς δεξαµενάς, η
απαιτουµένη συµφώνως προς το άρθρον 2 της παρούσης, άδεια χορηγείται παρά της Πολεοδοµικής
Υπηρεσίας ή της τυχόν ετέρας αρµοδίας αρχής, της εγκρινούσης την µελέτην κατασκευής των έργων, εξ
ών προέρχονται τα λύµατα ή βιοµηχανικά απόβλητα, µετά προηγουµένην ως άνω έγκρισιν της µελέτης
διαθέσεως παρά της υγειονοµικής υπηρεσίας.»

3. Η εγκύκλιος ΥΚΥ Α5/4690/ΕΓΚ.62/26-4-1980 για την εφαρµογή της
ανωτέρω Υ.∆. Ε1β/221/65, διευκρίνησε τα βήµατα ενεργειών για την έκδοση
της Άδειας ∆ιάθεσης των λυµάτων-βιοµηχανικών αποβλήτων, είτε για
απόρριψη σε επιφανειακούς υδατικούς αποδέκτες, είτε για υπεδάφια διάθεση.
Αναφέρεται, επίσης, στον έλεγχο απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
των λυµάτων-υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων.
Συγκεκριµένα, η διαδικασία που ακολουθείται και τα στάδια ανάλογα µε τον τελικό
αποδέκτη, καθορίζονται ως εξής:
• ∆ιάθεση λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδατικούς αποδέκτες:
α. Έκδοση Νοµαρχιακής Αποφάσεως, σύµφωνα µε το άρθ. 6, παρ. 1
β. Υποβολή µελέτης διαθέσεως λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων από τον
ενδιαφερόµενο, που πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 της Υ.∆.
Ε1β/221/65) και να ικανοποιεί τους όρους της Νοµαρχιακής αποφάσεως.
γ. Έλεγχος και έγκριση της µελέτης διαθέσεως από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Νοµαρχίας (Υγειονοµική, Τ.Υ.∆.Κ. κ.λ.π.).
δ. Χορήγηση προσωρινής άδειας διαθέσεως µε απόφαση του Νοµάρχη
(διαρκείας όχι µεγαλύτερης των 6 µηνών), ύστερα από τη διαπίστωση της ορθής εκτελέσεως
των εγκριθέντων έργων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Νοµαρχίας(Υγειονοµική, Τ.Υ.∆.Κ.
κ.λ.π.).
ε. Χορήγηση οριστικής άδειας µε απόφαση του Νοµάρχη µετά τη λήξη της
προσωρινής, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έλεγχοι και επιβεβαιώθηκε η
προβλεφθείσα απόδοση των έργων, µε κατάλληλες δειγµατοληψίες και εργαστηριακές
αναλύσεις (σύµφωνα µε το κεφάλαιο ∆).
Σε περίπτωση που η απόδοση των κατασκευασθέντων έργων δεν είναι ικανοποιητική, εφόσον
η προσωρινή άδεια η οι δυνατές παρατάσεις της έχουν λήξει, δεν χορηγείται οριστική άδεια
αλλά ο ενδιαφερόµενος οφείλει να λάβει νέα (προσωρινή) άδεια διαθέσεως, αφού υποβάλει
συµπληρωµατική µελέτη των προτεινοµένων νέων έργων, προκειµένου να επιτευχθεί η
απαιτούµενη απόδοση, ακολουθώντας εξαρχής τα παραπάνω β,γ,δ και ε στάδια.
στ. Κατά το χρόνο της οριστικής άδειας διαθέσεως των λυµάτων ή βιοµ.
αποβλήτων, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας πρέπει να προβαίνουν κατά το δυνατό σε
τακτά χρονικά διαστήµατα σε δειγµατοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο
της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι για οποιοδήποτε λόγο έχουν µεταβληθεί
οι συνθήκες βάσει των οποίων χορηγήθηκε η οριστική άδεια, η άδεια παύει να ισχύει, οπότε
απαιτείται η λήψη νέας άδειας, σύµφωνα µε το άρθ. 14, παρ. 3.
• ∆ιάθεση υπεδάφια σε έδαφος πορώδες χωρίς ρωγµές (απορροφητικούς βόθρους κλπ).
Η άδεια διαθέσεως λυµάτων ή βιοµ. αποβλήτων χορηγείται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία,
µαζί µε την έγκριση της µελέτης κατασκευής των έργων, από τα οποία προέρχονται τα
λύµατα ή βιοµ. απόβλητα, µε την παρακάτω διαδικασία:
α. Υποβολή µελέτης διαθέσεως λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων από τον
ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 της Υ.∆. Ε1β/221/65).
β. Έλεγχος και έγκριση της µελέτης διαθέσεως από την Υγειονοµική Υπηρεσία
και την Πολεοδοµία.

5

γ. Χορήγηση άδειας διαθέσεως λυµάτων ή βιοµ. αποβλήτων από την
Πολεοδοµία, µαζί µε την άδεια εκτελέσεως των σχετικών έργων.

4. Με το Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης
φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως
του περιβάλλοντος εν γένει» αντιµετωπίζονται περιβαλλοντικά θέµατα
βιοµηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
Στο άρθρο 1 ορίζονται «Ως κατευθυντήριοι τιµαί, τιµαί εκείναι εκ των οποίων θα καθορίζωνται
εκάστοτε τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπής ρυπαινουσών ουσιών δι’ έκαστον αποδέκτην, αναλόγως της
χρήσεως και της αφοµοιωτικής ικανότητας αυτού συµφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας υγειονοµικάς
διατάξεις»
Στον Πίνακα 2 του άρθρου 3, καθορίζονται οι κατευθυντήριες τιµές διαφόρων ρυπαινουσών
ουσιών για διάφορες δραστηριότητες. Όσον αφορά στην ουσία χρώµιο, αναφέρεται µόνο η
δραστηριότητα «βυρσοδεψία» µε παράµετρο το «ολικό χρώµιο» και µε παραµετρικές τιµές:
ανώτατη µέση τιµή 24ωρου 0.50 και µέσος όρος τιµών για 30 συνεχείς ηµέρες 0.25 (δεν
αναφέρονται µονάδες µέτρησης, αλλά εκτιµάται ότι είναι σε mg/l).
Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι: « ∆ια την κατά τας κείµενας διατάξεις χορήγησιν αδείας εγκαταστάσεως
ή λειτουργίας εις τας εγκαταστάσεις τας κατονοµαζοµένας εις τον κάτωθι παρατιθέµενον πίνακα 3 (στον
Πίνακα συµπεριλαµβάνονται οι Βιοµηχανίες Μεταλλουργίας κ.λ.π.), απαιτείται προηγουµένως η
υποβολή εις την ∆/νσιν Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α, της οποίας ο τύπος και το περιεχόµενο καθορίζεται εις το
Παράρτηµα Α του παρόντος»
Επίσης ότι: «∆ια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας εις εγκαταστάσεις, εξ ων προέρχονται υγρά
απόβλητα, απαιτείται η υποβολή της, υπό των κείµενων διατάξεων, προβλεποµένης προσωρινής ή
οριστικής αδείας διαθέσεως υγρών αποβλήτων, οι όροι της οποίας δέον να είναι σύµφωνοι προς τας υπό
του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζοµένας κατευθυντηρίους τιµάς αίτινες και αποτελούν όρους της αδείας
λειτουργίας».
Στο άρθρο 5: «Εάν εκ της λειτουργίας εγκαταστάσεως τινός διαπιστωθεί η µη επαρκής προστασία του
περιβάλλοντος, ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας επιβάλλει δια τροποποιήσεως της αδείας
λειτουργίας τους ενδεικνυόµενους όρους προς διασφάλισιν του περιβάλλοντος, καθορίζων δια της αυτής
αποφάσεως την απαιτούµενην προθεσµίαν προς συµµόρφωσιν, συµφώνως προς τας διατάξεις των
άρθρων 2 και 3 του παρόντος».

5. Με την Κ.Υ.Α. 72751/3054/1985 (ΦΕΚ Β’ 665) «Τοξικά και επικίνδυνα
απόβλητα και εξάλειψη πολυχρωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συµβουλίων της 203-1978 και 6-4-1976» εναρµονίσθηκε το εθνικό ∆ίκαιο µε τις εν λόγω Οδηγίες
της Ε.Ε.
Στον πίνακα των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών ή υλών του άρθρου 19 της εν λόγω ΚΥΑ,
συµπεριλαµβάνεται η ουσία «Ενώσεις εξασθενούς χρωµίου».
Στο άρθρο 2 παρ. β) αναφέρεται ως τοξικό και επικίνδυνο απόβλητο κάθε απόβλητο που
περιέχει ουσίες ή έχει ρυπανθεί από τις ουσίες ή ύλες που αναγράφονται στον πίνακα του
άρθρου 19, σε ποσότητες ή περιεκτικότητες τέτοιες ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία
ή το περιβάλλον.
Ακολούθως ορίζονται αρµόδιες Αρχές (άρθρο 7) για το σχεδιασµό διαχείρισης τοξικών και
επικινδύνων αποβλήτων µε επισπεύδουσα Αρχή το ΥΠΕΧΩ∆Ε και στο άρθρο 10 προβλέπεται
η χορήγηση Αδείας ως εξής: «Η εναπόθεση των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων διενεργείται από
εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις µόνο µετά την χορήγηση σχετικής άδειας από τον
Νοµάρχη. Η αποθήκευση τους αντίστοιχα διενεργείται µετά από σχετική άδεια που χορηγείται από
τον Νοµάρχη σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.
1360/83». Και στις δύο περιπτώσεις η άδεια χορηγείται µετά από εισήγηση της αρµόδιας
Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και γνώµη Επιτροπής αποτελούµενη από τους
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Προϊσταµένους των αρµοδίων Υπηρεσιών της Νοµαρχίας. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση
της άδειας είναι:
• Υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.∆.
1180/81.
• Σχέδιο αντιµετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης που προκαλούν κίνδυνο για το
εργασιακό περιβάλλον και την υγεία των εργαζοµένων.
• Μελέτη που προσδιορίζει ανάλογα µε τη φύση και την ποσότητα της ουσίας, τους
πιθανούς σοβαρούς κινδύνους που µπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο
διαχείρισης των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων ή εξάλειψης PCB’s σύµφωνα µε
προδιαγραφές που καθορίζονται από την κείµενη Νοµοθεσία.
• Μελέτη διάθεσης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, όταν πρόκειται για χορήγηση
άδειας εγκατάστασης για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων.
Στο άρθρο 12 παρ. 2 αναφέρεται, ως µεταβατική διάταξη, ότι:
α) Οποιοσδήποτε παράγει ή κατέχει τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και PCBs και δεν έχει
λάβει µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας την προβλεπόµενη στο άρθρο 10, άδεια, οφείλει
εντός έξι µηνών να τα αποθηκεύσει να τα υποβάλλει σε επεξεργασία, να τα εξαλείψει ή να τα
εναποθέσει σε εγκατάσταση, βιοµηχανία ή επιχείρηση.
β) Οι υφιστάµενες βιοµηχανίες που παράγουν ή κατέχουν τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
και PCBs και δεν έχουν λάβει µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας την προβλεπόµενη στις
διατάξεις του άρθρου 10 άδεια, οφείλουν για την διασφάλιση του περιβάλλοντος και της
υγείας µέσα σε προθεσµία δύο µηνών να ενηµερώσουν τον κατά τόπο αρµόδιο Νοµάρχη,
προκειµένου να του χορηγηθεί η άδεια.
Στο άρθρο 15 ορίζεται ότι «Ο Νοµάρχης ασκεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους κάθε
εγκατάστασης, βιοµηχανίας ή επιχείρησης που παράγει, κατέχει ή διαθέτει απόβλητα τοξικά
και επικίνδυνα και PCB΄S..».

6. Με την Κ.Υ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ Β΄438) «Απαιτούµενη ποιότητα
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα, κολύµβηση, διαβίωση ψαριών
σε γλυκά νερά, καλλιέργεια οστρακοειδών. Μέθοδοι µέτρησης, συχνότητα
δειγµατοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα, σε
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ» τέθηκαν,
µεταξύ άλλων, σε εναρµόνιση µε τις εν λόγω Οδηγίες της Ε.Ε., ρυθµίσεις για
την ποιότητα, τις µεθόδους µέτρησης, τη συχνότητα δειγµατοληψίας και τις
αναλύσεις των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για πόσιµα, κολύµβηση,
διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών.
Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οφείλει να καταρτίζει σε συνεργασία µε τα άλλα συναρµόδια Υπουργεία
(Ανάπτυξης, Υγείας κ.λ.π.) τεχνικά προγράµµατα για τη πρόληψη, εντοπισµό και περιορισµό
της ρύπανσης των νερών που προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα
Απόφαση.
Ο σχεδιασµός του δικτύου θέσεων δειγµατοληψίας και επιτοπίων µετρήσεων γίνεται από τα
καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία από κοινού µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που έχει τον συντονισµό του
σχεδιασµού και της λειτουργίας αυτών. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. δύναται να προβαίνει αυτοτελώς
στο σχεδιασµό δικτύου ελέγχου ενηµερώνοντας σχετικά τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία.
Συντάσσεται ετήσια ενηµερωτική έκθεση που αναφέρεται στα αποτελέσµατα των µετρήσεων,
η οποία αποσκοπεί στην ενηµέρωση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και την έγκαιρη αποστολή της
απαιτούµενης πληροφόρησης προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Καθορίζονται Πρότυπα Ποιότητας επιφανειακών νερών ανάλογα µε την χρήση τους που
αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα της παρούσας.
Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα υπουργική απόφαση καταργείται.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, όπου δεν αντίκειται, οι σχετικές υγειονοµικές
διατάξεις.
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7. Με τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160) θεσµοθετήθηκε η απαίτηση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ως προϋπόθεσης για την έκδοση των
διοικητικών πράξεων (Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας) έργων
ή δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και εµπίπτουν στις
αναφερόµενες στον ίδιο νόµο κατηγορίες.
Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον. Ως κριτήρια για την κατάταξη
λαµβάνονται α) το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας β) το είδος και η
ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται καθώς και άλλη επίδραση στο περιβάλλον γ) η
δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη παραγωγική
διαδικασία δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την
προστασία του περιβάλλοντος
Προκειµένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη των έργων ή
δραστηριοτήτων µπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή ανάλογα µε τον φυσικό
αποδέκτη µε εγκεκριµένα χωροταξικά ή ρυθµιστικά σχέδια ή σύµφωνα µε τις ζώνες χρήσεις
γης κ.λ.π.
Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι για την πραγµατοποίηση νέων ή την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό
ή την µετεγκατάσταση υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στις
κατηγορίες του προηγούµενου άρθρου, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του
περιβάλλοντος η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας
εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης της δραστηριότητας ή του έργου.
Στο άρθρο 31 (τροποποίηση άλλων διατάξεων) προβλέπεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 2 του
Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237) τροποποιείται ως εξής: «Τις υγειονοµικές διατάξεις που προβλέπονται στο
προηγούµενο άρθρο τις εκδίδει ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις
περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές αφορούν και την προστασία του Περιβάλλοντος, συνυπογράφονται
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων».

Ο Ν. 1650/86 τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α` 91) «Εναρµόνιση
του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις».
Στο άρθρο 2 παράγρ. 8 αναφέρεται: «Αν δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή από την περιβαλλοντική έκθεση, το αρµόδιο όργανο για την έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων µπορεί να επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να µεταβάλλει
τους αρχικούς, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα».

8. Με την Π.Υ.Σ. 144/1987 (ΦΕΚ Α΄197) «Προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται σ΄ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας του νερού σε
κάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο» τέθηκαν σε εφαρµογή οι διατάξεις
του άρθρου 9 του Ν. 1650/86 και εναρµονίστηκε το εθνικό ∆ίκαιο µε τις
Οδηγίες 76/464/ΕΟΚ, 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ και
84/491/ΕΟΚ.
9. Με την Κ.Υ.Α. 18186/271/1988 (ΦΕΚ Β΄126) «Μέτρα και περιορισµοί για
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών
των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα», τέθηκαν σε εφαρµογή οι διατάξεις
του άρθρου 10 σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 4 και 6 του Ν. 1650/86,
ενώ εναρµονίστηκε το εθνικό ∆ίκαιο µε τις Οδηγίες 76/464/ΕΟΚ,
82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ και 84/491/ΕΟΚ. Ειδικότερα, σε

8

συνέχεια της Π.Υ.Σ. 144/87, καθορίστηκαν οι οριακές τιµές καδµίου,
υδραργύρου και εξαχλωροκυκλοεξανίου στα υγρά απόβλητα.
10. Με την Κ.Υ.Α. 26857/553/1988 (ΦΕΚ Β΄196) «Μέτρα και περιορισµοί
για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών» εναρµονίστηκε το εθνικό ∆ίκαιο µε την Οδηγία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 80/68 ΕΟΚ «περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση
που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες». Στον Κατάλογο ΙΙ του
Παραρτήµατος του άρθρου 9 της υπόψη Κ.Υ.Α. αναφέρονται οι ουσίες που θα
µπορούσαν να έχουν βλαπτικά αποτελέσµατα για τα υπόγεια ύδατα. Μεταξύ
αυτών, περιλαµβάνεται το Χρώµιο και οι ενώσεις του.
Στο άρθρο 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι: «Έµµεση απόρριψη νοείται η διοχέτευση στα
υπόγεια νερά ουσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 9 µετά από διέλευση από το έδαφος ή
το υπέδαφος»
Στο άρθρο 3: «Η παρούσα δεν εφαρµόζεται για τις απορρίψεις για τις οποίες διαπιστώνεται από την
αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν1650/86 ότι
περιέχουν τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 9 σε ποσότητες και συγκεντρώσεις
αρκετά µικρές ώστε να αποκλείεται κάθε παρών ή µελλοντικός κίνδυνος υποβάθµισης της ποιότητας των
υπόγειων νερών»
Στο άρθρο 4: «1. Απορρίψεις στα υπόγεια νερά, των επικινδύνων ουσιών που αναφέρονται στο
παράρτηµα του άρθρου 9 της παρούσας, επιτρέπονται εφόσον προηγουµένως έχει χορηγηθεί στον
ενδιαφερόµενο η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 του ν. 1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ή
της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται οι απορρίψεις αυτές. Η έγκριση αυτή εκτός των άλλων
καθορίζει στην προκειµένη περίπτωση και τους όρους των απορρίψεων σύµφωνα µε την παράγρ. 2 του
άρθρου 5 της παρούσας.
2… επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής σε προκαταρκτική έρευνα:…κάθε ενέργειας διάθεσης ή
απόθεσης µε σκοπό τη διάθεση αυτών των ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ του παραρτήµατος (άρθρο 9),
που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε έµµεση απόρριψη. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, η
κατά περίπτωση αρµόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 1650/86, ή επιτρέπει τις απορρίψεις
σύµφωνα µε την παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου, ή δεν επιτρέπει τις απορρίψεις εφόσον διαπιστώνεται
ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθµιση των υπογείων νερών.
Η προκαταρκτική έρευνα περιλαµβάνει:
• µελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης.
• µελέτη της εκάστοτε διϋλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους.»
Στο άρθρο 5 της ίδιας Κ.Υ.Α. αναφέρονται οι προϋποθέσεις και όροι για τις απορρίψεις
επικινδύνων ουσιών στα υπόγεια νερά. Ως προϋποθέσεις αναφέρονται:
• Η δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των υπογείων νερών από την αρµόδια αρχή
• Η τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων για την αποφυγή της ρύπανσης των
υπόγειων νερών
• Η τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων προκειµένου οι επικίνδυνες ουσίες να µη
µπορούν να φθάσουν σε άλλα υδατικά συστήµατα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήµατα.
Επιβάλλεται, επίσης, σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων που πρέπει να
περιλαµβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, και να
καθορίζουν:
• Τον τόπο της απόρριψης
• Τις µεθόδους διάθεσης ή απόθεσης
• Τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τη φύση και τη συγκέντρωση
των ουσιών που υπάρχουν στα προς διάθεση ή προς απόθεση υλικά, τα χαρακτηριστικά
του αποδέκτη καθώς και την εγγύτητα ζωνών συλλογής ιδιαίτερα πόσιµου,θερµού και
µεταλλικού νερού.
• Την µέγιστη αποδεκτή ποσότητα κατά τη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων περιόδων, των
υλικών προς διάθεση ή προς απόθεση
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•

Τις τεχνικές προφυλάξεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για να αποφευχθεί κάθε ρύπανση
των υπογείων νερών από τις ουσίες που αναφέρονται στον κατάλογο ΙΙ του
παραρτήµατος του άρθρου 9
• Τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο των αποβλήτων που εκκενώνονται στα
υπόγεια νερά
• Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέτρα που επιτρέπουν την παρακολούθηση της ποιότητας
των υπόγειων νερών
Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. τηρείται αρχείο των εγκρίσεων των
περιβαλλοντικών όρων που έχουν χορηγηθεί για τις έµµεσες και άµεσες απορρίψεις και η
∆/νση Περ/ντος παρέχει τη σχετική ενηµέρωση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στο άρθρο 7 καθορίζεται ότι όσοι έχουν λάβει άδεια, τηρούν τους όρους που προβλέπονται σε
αυτήν. Εφόσον δεν έχουν λάβει την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις άδεια,
οφείλουν εντός δύο µηνών να ενηµερώσουν τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή τον Νοµάρχη και να
ζητήσουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν1650/86.
Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας
καταργείται.

11. Η Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β΄678) «Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) και
λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86» αποτέλεσε την πράξη
εφαρµογής του Ν. 1650/86. Με αυτήν αποσκοπήθηκε, µεταξύ άλλων, ο
καθορισµός του περιεχοµένου των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και της
διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.
1650/86.
Στο άρθρο 17 αναφέρεται ότι «Έργα ή δραστηριότητες που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης υφίστανται ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή έχουν λάβει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, σχετική έγκριση ή άδεια εγκατάστασης, προσαρµόζονται στις σχετικές διατάξεις ως προς την
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του όρου του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης µετά από
τέσσερα (4) χρόνια από την έναρξη ισχύος της. Αν η άδεια λειτουργίας λήγει πριν από την τετραετία, η
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση ή
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. Εάν πριν από την πάροδο της τετραετίας, κατά την κατασκευή ή την
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον,
επιβάλλονται περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης».

12. Με την Κ.Υ.Α. 55648/2210/1991 (ΦΕΚ Β΄323) «Μέτρα και περιορισµοί
για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών
τιµών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» τέθηκαν σε εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 10, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 4 και 6 του Ν.
1650/86 και εναρµονίστηκε το εθνικό ∆ίκαιο µε τις Οδηγίες 86/280/ΕΟΚ και
88/347/ΕΟΚ. Ειδικότερα, σε συνέχεια της Π.Υ.Σ. 144/87, καθορίστηκαν οι
οριακές τιµές σειράς επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
13. Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
εκδόθηκε η Εγκύκλιος ΥΜ/2985/29-5-1991 «Οδηγίες εφαρµογής της Ε1β/221/65
Υγ. ∆/ξης όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασµό µε την 69269/5387/90 Υ.Α.». Με
αυτήν δίδονται οδηγίες για την εφαρµογή της Υ.∆. Ε1β/221/65, µετά τη
δηµοσίευση της Υ.Α. 69269/5387/90. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή, «Οι
Υγειονοµικές Υπηρεσίες εφαρµόζουν την Ε1β/221/65 Υγ/κή ∆/ξη όπως έχει, για τα
έργα και δραστηριότητες και τους όρους που προβλέπει, ανεξάρτητα από τυχόν
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υποχρεώσεις του ενδιαφεροµένου που απορρέουν από την αρ. 69269/5387/90
Υπουργική Απόφαση, αρµοδιότητας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.».
Συγκεκριµένα η διαδικασία που ακολουθείται και τα στάδια ανάλογα µε τον τελικό
αποδέκτη, καθορίζονται ως εξής:
• ∆ιάθεση λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες:
α. Έκδοση Νοµαρχιακής Απόφασης, µε την οποία θα καθορίζεται για κάθε
αποδέκτη αν είναι επιτρεπτή η διάθεση λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτόν και,
σε καταφατική περίπτωση, καθορίζει τις χρήσεις νερών του αποδέκτη, το σηµείο εκβολής και
τους ειδικούς όρους διάθεσης.
β. Προέγκριση χωροθέτησης (από τις Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) σύµφωνα
µε την Υ.Α. 69269/5387/90.
γ. Υποβολή Μελέτης Επεξεργασίας και διαθέσεως των λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων (που να έχει συνταχθεί από τον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε το
άρθρο 14 παρ. 2 της Υ.∆. Ε1β/221/65) στην Υγειονοµική Υπηρεσία.
δ. Έλεγχος και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Νοµαρχίας (Υγειονοµική, Τ.Υ.∆.Κ. κ.λ.π.).
ε. ∆ιαδικασία και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις Υπηρεσίες του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
στ. Χορήγηση προσωρινής άδειας επεξεργασίας και διαθέσεως λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων µε απόφαση του Νοµάρχη (διαρκείας 6 µηνών), ύστερα από τη
διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των εγκριθέντων έργων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Νοµαρχίας.
ζ. Χορήγηση οριστικής άδειας επεξεργασίας και διαθέσεως λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων µε απόφαση του Νοµάρχη µετά τη λήξη της προσωρινής κατά τη
διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έλεγχοι και επιβεβαιώθηκε η προβλεφθείσα απόδοση των
έργων, µε εργαστηριακές και άλλες µετρήσεις των ποιοτικών και ποσοτικών παραµέτρων…
Σε περίπτωση που η απόδοση των κατασκευασθέντων έργων δεν είναι ικανοποιητική, εφόσον
έχουν εξαντληθεί τα παραπάνω αναφερόµενα όρια, δεν χορηγείται οριστική άδεια αλλά ο
ενδιαφερόµενος οφείλει να λάβει νέα άδεια διαθέσεως, αφού υποβάλει συµπληρωµατική
µελέτη των προτεινοµένων νέων έργων, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη απόδοση,
ακολουθώντας από την αρχή τα προαναφερόµενα γ,δ,ε,στ,ζ στάδια.
•

∆ιάθεση λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων υπεδάφια:
α. Προέγκριση χωροθέτησης (εφόσον απαιτείται) από τις Υπηρεσίες του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
β. Υποβολή µελέτης επεξεργασίας και διαθέσεως λυµάτων ή βιοµηχανικών
αποβλήτων (που να έχει συνταχθεί από τον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2
της Υ.∆. Ε1β/221/65).
γ. Έλεγχος και έγκριση της Μελέτης από την Υγειονοµική Υπηρεσία.
δ. Έγκριση της Μελέτης και από την Πολεοδοµία.
ε. ∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον απαιτείται).
στ. Χορήγηση οριστικής άδειας από την Πολεοδοµία.

14. Με την Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄604) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 12 του Ν.1650/86 µε την αντικατάσταση της Κ.Υ.Α.
72751/3054/1985 και συγχρόνως η εναρµόνιση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι απαιτείται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης των
Επικινδύνων Αποβλήτων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ., σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, µε
βάση τις τεχνικές οικονοµικές περιβαλλοντικές χωροταξικές κοινωνικές συνθήκες κ.λ.π., που
να αποσκοπεί στην λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων.
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Στο άρθρο 6 προβλέπεται η σύσταση, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Επιτροπής από
εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων, µε έργο την κατάρτιση πλαισίου τεχνικών
προδιαγραφών, µεταξύ άλλων, για:
• τον καθορισµό σύµφωνα µε διεθνείς ή κοινοτικούς κανόνες, των οριακών τιµών
περιεκτικότητας επικινδύνων ουσιών στα απόβλητα
• την προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, ανάκτηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση,
επεξεργασία και διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων.
Οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται να εγκρίνονται µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Υγείας και Πρόνοιας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών. Μέχρι την έγκριση τους, ισχύουν αναφορικά µε τα τεχνολογικά στοιχεία
διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων οι σχετικές διατάξεις της προϋφιστάµενης
νοµοθεσίας.
Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι:
• Για την πραγµατοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας που αναφέρεται στη διαχείριση
των επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90.
• Απαιτείται άδεια προσωρινής αποθήκευσης, αποθήκευσης, συλλογής, µεταφοράς,
µεταφόρτωσης αξιοποίησης και διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων, η οποία
χορηγείται από τον οικείο Νοµάρχη µετά από κοινή εισήγηση επιτροπής που συστήνεται
για αυτό τον σκοπό.
Στο άρθρο 19 (µεταβατικές διατάξεις) αναφέρεται ότι:
• Οποιοσδήποτε προβαίνει σε αξιοποίηση ή διάθεση επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται:
α. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να έχει λάβει την προβλεπόµενη
στο άρθρο 4 του Ν.1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την διαδικασία
της υπ’ αριθµ. 69269/5387/90 Κ.Υ.Α.
β. Μέσα σε 2 µήνες από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α. του άρθρο 6 της παρούσης
απόφασης να υποβάλλει στον οικείο Νοµάρχη αίτηση για τη χορήγηση άδειας
αξιοποίησης ή διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.
• Οποιοσδήποτε προβαίνει σε προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, µεταφορά ή µεταφόρτωση
υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος της Υ.Α. του άρθρου 6 της
παρούσης απόφασης (κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών) να υποβάλλει
αίτηση για τη χορήγηση άδειας στον οικείο Νοµάρχη
• Μέχρι να χορηγηθούν οι προβλεπόµενες άδειες σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής, ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 72751/3054/85.
• Μέχρι να εκδοθεί η Υ.Α. του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, θα ισχύουν οι διατάξεις
της Κ.Υ.Α. 72751/3054/85.

[Η εν λόγω Κ.Υ.Α. δεν εφαρµόσθηκε, καθώς δεν εκδόθηκε η Υ.Α. του άρθρου
6 (κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών)].
15. Με την Π.Υ.Σ. 2/2001 (ΦΕΚ Α΄15) «Καθορισµός των κατευθυντηρίων
και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων
ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
4ης Μαϊου 1976» αποσκοπήθηκε η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του
Ν1650/86 και η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976, ώστε να επιτυγχάνεται
πληρέστερα η µείωση της ρύπανσης των νερών από τις απορρίψεις
επικίνδυνων ουσιών οι οποίες έχουν ανευρεθεί στους υδατικούς αποδέκτες
της χώρας και περιλαµβάνονται στον κατάλογο ΙΙ του παραρτήµατος της εν
λόγω οδηγίας.
Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι µε κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ,
Γεωργίας και Υγείας- Πρόνοιας καθορίζονται οι περιοχές των υδατικών αποδεκτών που
επηρεάζονται από τις απορρίψεις των ουσιών που αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι,
(συµπεριλαµβανοµένου και του χρωµίου). Με τις ίδιες Αποφάσεις εγκρίνονται αντίστοιχα
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ειδικά προγράµµατα µείωσης της ρύπανσης των υδατικών αποδεκτών από τις απορρίψεις
αυτές και περιλαµβάνουν
α) θέσπιση αυστηρότερων ενδεχοµένως οριακών τιµών ποιότητας από τις αναφερόµενες στο
Παράρτηµα ΙΙ.
β) θέσπιση αυστηρότερων ενδεχοµένως οριακών τιµών των ουσιών Παράρτηµα Ι στα υγρά
απόβλητα από τις αναφερόµενες σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας.
γ) Για τις απορρίψεις που πραγµατοποιούνται στις ως άνω υδατικές περιοχές απαιτείται
έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86 και µε την διαδικασία
που προβλέπεται στις υπ. αριθ. 69269/5387/1990 και υπ. αριθ. 75308/5512/1990 ΚΥΑ. Με
την έγκριση αυτή καθορίζονται για κάθε έργο και δραστηριότητα, εκτός των άλλων, και τα
πρότυπα αποβολής των ουσιών στον υδατικό αποδέκτη.
Στο Παράρτηµα ΙΙ, Πίνακας 4, «Ποιοτικοί στόχοι για µέταλλα» καθορίστηκε ως οριακή τιµή
για το Χρώµιο στα επιφανειακά νερά η συγκέντρωση των 50 µg/l. Η παραπάνω συγκέντρωση
αντιστοιχεί στον µέσο όρο αποτελεσµάτων που προσδιορίζονται σε ένα έτος.
Στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας
Πράξης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν, καταργείται.

16. Με την Κ.Υ.Α. 4859/726/2001 (ΦΕΚ Β΄ 253), οι οριακές τιµές στα
υγρά απόβλητα των επικινδύνων ουσιών του Καταλόγου του Παραρτήµατος
Ι του άρθρου 6 της Π.Υ.Σ. 2/1-2-2001 εφαρµόζονται υποχρεωτικά, µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι οι οριακές τιµές ποιότητας του υδατικού
περιβάλλοντος που προσδιορίζονται µε την παραπάνω Π.Υ.Σ. επιτεύχθηκαν
και διατηρούνται στη γεωγραφική περιοχή που µπορεί να προσβληθεί από
απορρίψεις επικινδύνων ουσιών µε τη λήψη κατάλληλων και ενδεδειγµένων
µέτρων και µεθόδων.
Οι Οριακές τιµές των προτύπων αποβολής του χρωµίου δίδονται ως εξής:
Τύπος µέσης
τιµής

Συγκέντρωση
(mg/l)

Πρέπει να
τηρούνται από
την
Λίµνες
Μήνας
0.6
01.01.2004
Βιοµηχανικής
Ηµέρα
1.2
01.01.2004
εγκατάστασης
Ποτάµια
Μήνας
1.0
01.01.2004
Ηµέρα
2.0
01.01.2004
Παράκτια
Μήνας
1.5
01.01.2004
ύδατα
Ηµέρα
3.0
01.01.2004
Επειδή η συγκέντρωση των ουσιών αυτών στα υγρά απόβλητα εξαρτάται από την
συγκεκριµένη ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται και η οποία ποικίλει ανάλογα µε τις
χρησιµοποιούµενες µεθόδους και τις εκάστοτε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, πρέπει σε όλες τις
περιπτώσεις να τηρούνται εκτός από τις µέγιστες συγκεντρώσεις της ουσίας στα υγρά
απόβλητα και οι οριακές τιµές οι εκφρασµένες σαν βάρος των απορριπτόµενων ουσιών ανά
µονάδα του χαρακτηριστικού µεγέθους της ρυπαντικής δραστηριότητας.
Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι «Οι ειδικές οριακές τιµές κάθε επικίνδυνης ουσίας από τις αναφερόµενες στο
Παράρτηµα Ι καθορίζονται µε την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ή
δραστηριότητας, από όπου προέρχονται οι απορρίψεις των ουσιών αυτών στα υγρά απόβλητα.
Προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι η διασφάλιση από τον
ενδιαφερόµενο της τήρησης των ειδικών οριακών τιµών στα υγρά απόβλητα.
…Κατά την επανεξέταση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων ελέγχεται αν οι καθορισθείσες ειδικές
οριακές τιµές των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα πρέπει να παραταθούν ή να τροποποιηθούν
λόγω µεταβολής των όρων έγκρισης και της κατάστασης του φυσικού αποδέκτη ή να ανανεωθούν λόγω
τροποποίησης των οριακών τιµών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Σε περίπτωση µη τήρησης των ειδικών οριακών τιµών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα η
κατά περίπτωση αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή λαµβάνει τα
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κατάλληλα και αναγκαία µέτρα, προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο
απαγορεύει κάθε απόρριψη στο υδατικό περιβάλλον.
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους οι προς έγκριση όροι δεν αντιστοιχούν στα καλύτερα διαθέσιµα
τεχνικά µέσα και πριν χορηγηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων η αρµόδια Υπηρεσία του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αιτιολογεί τους λόγους αυτούς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν
αρµόδιος για την χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Νοµάρχης η αρµόδια Υπηρεσία
της Ν.Α. προβαίνει στην αιτιολόγηση των παραπάνω λόγων προς την αρµόδια Υπηρεσία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εν συνεχεία διαβίβαση τους προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κατά την διαδικασία καθορισµού των ειδικών οριακών επικινδύνων τιµών στα υγρά απόβλητα
λαµβάνεται ειδική µέριµνα, ώστε να µην επέλθει σε άλλο φυσικό αποδέκτη, ιδιαίτερα στο
έδαφος και στην ατµόσφαιρα αύξηση της ρύπανσης που θα οφείλεται στις εν λόγω ουσίες».
Στο άρθρο 7 ορίζεται η διαδικασία ελέγχου των ειδικών οριακών τιµών:
«Ο έλεγχος για την τήρηση των ειδικών οριακών τιµών πραγµατοποιείται µε κριτήριο τις ειδικές
συνθήκες του υδατικού περιβάλλοντος και την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής. Η
διαδικασία του ελέγχου βασίζεται στη λήψη και στην ανάλυση δειγµάτων, στην µέτρηση της παροχής
των απορρίψεων και της ποιότητας των υφισταµένων επεξεργασία ουσιών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που
είναι αδύνατον να προσδιορισθεί η ποσότητα των ουσιών που υφίστανται επεξεργασία η διαδικασία
ελέγχου µπορεί να στηρίζεται στην ποσότητα ουσιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την
παραγωγική ικανότητα επί της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης του συγκεκριµένου έργου ή
δραστηριότητας. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα συλλέγεται επί ένα εικοσιτετράωρο. Η ποσότητα της
ουσίας που απορρίπτεται κατά τη διάρκεια ενός µηνός υπολογίζεται µε βάση τις ποσότητες των ουσιών
που απορρίπτονται καθηµερινά. Η µέτρηση παροχής των υγρών αποβλήτων πρέπει να πραγµατοποιείται
µε ακρίβεια συν πλην 20%».
Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσω του Εθνικού δικτύου παρακολούθησης της
ποιότητας των νερών της χώρας που εγκαθιστά εξασφαλίζει την επιτήρηση του υδατικού
περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τις απορρίψεις των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και
άλλων πηγών σηµαντικών απορρίψεων. Οι περιοχές του υδατικού αποδέκτη που
επηρεάζονται από απορρίψεις επικινδύνων ουσιών και στις οποίες γίνεται παρακολούθηση
της ποιότητας των νερών καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ. αριθ. 2/1-22001 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Στο άρθρο 10 ορίζεται ότι κάθε Νοµάρχης, στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου γίνονται
απορρίψεις στο υδατικό περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται στον
κατάλογο του Παραρτήµατος Ι, υποβάλλει ετήσια ενηµερωτική έκθεση στον Υπουργό
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Στο Άρθρο 11, Μεταβατικές ∆ιατάξεις, αναφέρεται ότι όσοι µέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης διενεργούν απορρίψεις στο υδατικό περιβάλλον των επικινδύνων
ουσιών που αναφέρονται στον Κατάλογο του παραρτήµατος Ι (µεταξύ των οποίων
συµπεριλαµβάνεται και το χρώµιο) οφείλουν µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την έναρξη
ισχύος της παρούσας να ενηµερώσουν την αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ή της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά περίπτωση, για τις απορρίψεις αυτές.
Στο Άρθρο 13 «Κυρώσεις» αναφέρεται ότι σε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συµβάλλει στην
πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη, κατά
παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 Ν.1650/86 .
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες
διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας όπως του Α.Ν. 2520/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων»
(ΦΕΚ 237 Α/1940)
Στο Άρθρο 14 αναφέρεται ότι κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν, καταργείται.

17. Η Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ Β΄1866) συµπλήρωσε την
Π.Υ.Σ. 2/2001, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 9 του
Ν. 1650/1986 και να υπάρξει συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ, ώστε «µε την τροποποίηση και συµπλήρωση της Π.Υ.Σ. 2/2001 να
επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά η µείωση της ρύπανσης των

14

νερών από τις απορρίψεις επικινδύνων ουσιών οι οποίες έχουν ανευρεθεί στους
υδατικούς αποδέκτες της χώρας και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα της εν λόγω
Πράξης».
Καταρτίσθηκε Εθνικό Πρόγραµµα µείωσης της ρύπανσης των επιφανειακών νερών της
χώρας από ουσίες του καταλόγου ΙΙ, υποψήφιες για τον κατάλογο Ι της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ. Σκοπός του Προγράµµατος είναι ο έλεγχος και η µείωση των συγκεντρώσεων
των ουσιών αυτών στα επιφανειακά νερά της χώρας.
Φορέας υλοποίησης του Προγράµµατος είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ειδικότερα το Τµήµα
Νερών της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της Γεν. ∆/νσης Περιβάλλοντος
υποστηριζόµενο από Ειδική ∆ιϋπουργική Επιτροπή. ∆ηµιουργείται δίκτυο Παρακολούθησης
Ποιότητας Επιφανειακών Νερών ως προς τοξικές ουσίες, που περιλαµβάνει 53 σταθµούς
δειγµατοληψίας σε 11 ποταµούς, 7 λίµνες και 4 θαλάσσιες περιοχές.
Το Γενικό Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών νερών της χώρας
περιλαµβάνει 183 σταθµούς δειγµατοληψίας που καλύπτουν όλη την χώρα. Η επιλογή των
σηµείων/σταθµών έγινε έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι ποταµοί και οι λίµνες της χώρας µε
αντιπροσωπευτικά σηµεία.
Πεδίο εφαρµογής του Προγράµµατος είναι τα εσωτερικά επιφανειακά νερά και τα εσωτερικά
παράκτια (υφάλµυρα) της χώρας.
Μεταξύ των σηµαντικών υδατικών συστηµάτων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα
Παρακολούθησης είναι και ο ποταµός Ασωπός, στις δε παρακολουθούµενες επικίνδυνες
ουσίες του καταλόγου ΙΙ περιλαµβάνεται και το Χρώµιο µε ποιοτικό στόχο για τα
επιφανειακά νερά της χώρας τα 50 µg/l (Πίνακας 5 του Παραρτήµατος).
Η επίτευξη των ορίων εκποµπής θα πρέπει, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 4859/726/2001, να
επιτευχθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 2003.
Ποιοτικοί στόχοι για τα επιφανειακά νερά: Με ειδικά νοµοθετήµατα θεσπίσθηκαν ποιοτικοί
στόχοι για τα επιφανειακά νερά της χώρας, αναφορικά µε τις ουσίες του Καταλόγου ΙΙ της
76/464/ΕΟΚ Οδηγίας, µε έµφαση στις ουσίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη χώρα. Οι
ποιοτικοί στόχοι θεσπίσθηκαν µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 2/01.02.2001. Η εν
λόγω Π.Υ.Σ. αποτελεί την βάση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των
επιφανειακών νερών της χώρας, αναφορικά µε τις ουσίες του Καταλόγου ΙΙ της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ. Ακολουθεί ο Πίνακας 5, όπου θεσπίζεται ως ποιοτικό όριο για το χρώµιο τα 50
µg/l (WQO). Οι τιµές συγκεντρώσεων που αναφέρονται, αντιστοιχούν στη µέση τιµή των
αποτελεσµάτων που συλλέγονται σε ένα έτος.
Θέσπιση ορίων εκποµπής: Τα όρια εκποµπών (ELV) έχουν τεθεί σε Εθνικό Επίπεδο όσον
αφορά βιοµηχανικές απορρίψεις ουσιών του Καταλόγου ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΕC. Τα
(ELV) υιοθετούνται ως µέση τιµή των απορρίψεων αποβλήτων από διάφορες βιοµηχανικές
διαδικασίες. Η θέσπιση ορίων εκποµπής δεν έγινε ανά δραστηριότητα, καθώς για τις ουσίες
αυτές δεν έχουν ακόµα καθοριστεί διεθνώς σχετικά πρότυπα ή προτεινόµενες τιµές.
Αδειοδότηση για διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων: Ο καθορισµός των οριακών τιµών
αποτελεί την βάση για τον αυστηρότερο έλεγχο των αδειοδοτήσεων δραστηριοτήτων, στα
απόβλητα των οποίων περιέχονται οι ουσίες του Καταλόγου ΙΙ της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η βιοµηχανική δραστηριότητα χρησιµοποιεί
και εφαρµόζει προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στα καλύτερα τεχνικά διαθέσιµα µέσα
και ότι δεν γίνεται µεταφορά της ρύπανσης σε άλλο φυσικό αποδέκτη (αέρας, έδαφος).
Η επίτευξη των ορίων εκποµπής θα πρέπει, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 4859/726/2001, να
επιτευχθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 2003. Οι σχετικές δραστηριότητες θα προβούν στα
αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των οριακών αυτών τιµών µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
Χρονοδιάγραµµα δράσεων: Αναφέρεται ότι, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχουν εντοπισθεί στα
επιφανειακά νερά της χώρας υψηλές συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών, έµφαση δίνεται στην
διατήρηση της κατάστασης αυτής και στην πρόληψη µελλοντικής ρύπανσης. Το
χρονοδιάγραµµα που τέθηκε έχει ως αφετηρία το 2000, καθώς τότε άρχισε η υλοποίηση των
σχετικών δράσεων. Απαιτείται η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόοδο της
υλοποίησης του προγράµµατος.
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18. Με τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των
υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» εναρµονίστηκε το εθνικό ∆ίκαιο µε
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, για την προστασία και διαχείριση των
επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.
Στο άρθρο 3 συνιστώνται η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων και η
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. Επίσης «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, Γεωργίας, Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και
Πρόνοιας, ορίζεται εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων µε
καθορισµό των θέσεων (σταθµών) µετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων που συµµετέχουν στο εθνικό δίκτυο
παρακολούθησης και κάθε θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη και τη λειτουργία του».
Στο Άρθρο 4, συνιστάται η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., η οποία, µεταξύ
άλλων, παρακολουθεί τη λειτουργία των ∆/νσεων Υδάτων των Περιφερειών και παρέχει
οδηγίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, ενώ για κάθε λεκάνη απορροής ποταµού
υποχρεούται να συντάξει πλήρη και αναλυτική έκθεση των χαρακτηριστικών της έως 22-122004.
Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι «Η προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταµού ανήκει στην
Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται… Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται ∆ιεύθυνση
Υδάτων, µέσω της οποίας ασκούνται οι αρµοδιότητες της Περιφέρειας για την προστασία και διαχείριση
των υδάτων».
Στο άρθρο 7 θεσµοθετείται σε κάθε Περιφέρεια «η εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης των λεκανών
απορροής ποταµών αρµοδιότητάς της...Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και
εκτιµήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων».
Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι οι Περιφέρειες καταρτίζουν: α) Πρόγραµµα Μέτρων και β)
Πρόγραµµα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.
Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι «κάθε έργο ή δραστηριότητα, που µπορεί να προκαλέσει ρύπανση µε
απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, οφείλει να εναρµονίζεται µε τα εγκεκριµένα Σχέδια
∆ιαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία και η επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής
κατάστασης των υδάτων. Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει Πρόγραµµα Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης
των υδάτων από µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων που αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο για το
υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού, συµπεριλαµβανοµένων και των υδάτων που προορίζονται για την
άντληση πόσιµου ύδατος. Για τους ρύπους αυτούς, που καθορίζονται µε απόφαση των αρµόδιων οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέτρα αποσκοπούν στην προοδευτική µείωση ή ανακύκλωση και, για τις
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας που καθορίζονται µε όµοια απόφαση, στην παύση ή τη σταδιακή
εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών».

19. Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄383) «Μέτρα όροι και
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ¨για τα επικίνδυνα απόβλητα¨ του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής
απόφασης ¨Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων¨»
αντικατέστησε την Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997.
Στο άρθρο 7 τίθενται ως µέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικινδύνων
αποβλήτων:
• Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε
το Ν. 3010/2002 και, (επί τη βάσει των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων)
• Η έκδοση Άδειας ∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
Η Άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων χορηγείται:
ι) Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. σε εγκαταστάσεις οι οποίες εκτελούν τις ως άνω εργασίες για
λογαριασµό τρίτων ή και για λογαριασµό τρίτων
ιι) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας σε εγκαταστάσεις οι οποίες
επεξεργάζονται / αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι ίδιες τα επικίνδυνα απόβλητα τους.
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Για τη χορήγηση της άδειας αποθήκευσης , επεξεργασίας και των άλλων εργασιών
αξιοποίησης ή και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον
ενδιαφερόµενο που συνοδεύεται από:
• Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
• Μελέτη της οργάνωσης της εγκατάστασης, σύµφωνη µε τις Γενικές Τεχνικές
Προδιαγραφές, καθώς και µε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Στο άρθρο 18 τίθενται οι µεταβατικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες:
• Μέχρι την χορήγηση των αδειών διαχείρισης που προβλέπονται, ισχύουν οι άδειες
διαχείρισης που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 19396/1997.
• Σε περίπτωση που µέχρι την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υποβληθεί
αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, οι εν λόγω άδειες
εκδίδονται σύµφωνα µε τις µέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις
• Οποιοσδήποτε προβαίνει σε εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται
να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης µέσα σε έξι µήνες από την
έναρξη ισχύος αυτής.
Στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι από την έναρξη ισχύος της, καταργούνται οι Κ.Υ.Α.
19396/1546/1997 και 72751/3054/1985, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν.

20. Με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄791) «Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων..» τέθηκαν σε
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 (παρ. 2,3 και 4) του Ν. 1650/86,
καθώς και αυτές του άρθρου 5 (παρ. Β) της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και, κατ΄
επέκταση, του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ, µε την έγκριση
γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση (συλλογή, συσκευασία,
σήµανση, µεταφορά, αποθήκευση, µεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση,
υγειονοµική ταφή και υπόγεια διάθεση) επικινδύνων αποβλήτων. Τα
κριτήρια για την υπόγεια εναπόθεση των επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και
τα κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας των χώρων αυτών, καθορίζονται από
την Απόφαση 2003/33/ΕΚ.
Στο άρθρο άρθρο 4 παράγρ. 3.6. καθορίζεται ότι τα κατάλοιπα καθώς και τα προϊόντα τα
οποία προκύπτουν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, διατίθενται ή
αξιοποιούνται αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και µε τη χρήση
κατάλληλων τεχνολογιών. Ευθύνη του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης αποτελεί ο
χαρακτηρισµός των ανωτέρω καταλοίπων ή προϊόντων ως προς την επικινδυνότητα. Εφόσον
υπάρχει πιθανότητα διάθεσης σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων, τα κατάλοιπα θα πρέπει να έχουν
ιδιότητες τέτοιες, ώστε να πληρούν τα κριτήρια αποδοχής του ΧΥΤΑ.

21. Με την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού
∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)..» τέθηκαν σε εφαρµογή οι
διατάξεις των άρθρων 11 και 12 (παρ. 2,3 και 4) του Ν. 1650/86, καθώς και
αυτές του άρθρου 5 (παρ. Α) της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και, κατ΄επέκταση,
του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ, µε την έγκριση του Εθνικού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Ε.Α.).
22. Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄54) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωµένη 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» εκδόθηκε σε εφαρµογή του Ν. 3199/2003 ώστε «µε τη
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θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου µέτρων και διαδικασιών να επιτυγχάνεται η
ολοκληρωµένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών,
των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων νερών, η οποία συνίσταται (µεταξύ
άλλων):
...γ) στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος,
µεταξύ άλλων µε ειδικά µέτρα για την προοδευτική µείωση των απορρίψεων εκποµπών
και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και µε την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των
απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών των επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας,
δ) στη διασφάλιση της προοδευτικής µείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και
στην αποτροπή της περαιτέρω µόλυνσής τους..»
Στο άρθρο 4 τίθενται περιβαλλοντικοί στόχοι τόσο για τα επιφανειακά, όσο και για τα
υπόγεια ύδατα.
Στο άρθρο 9 εντέλλονται οι ∆/νσεις Υδάτων των Περιφερειών να ελέγχουν τις απορρίψεις
στα επιφανειακά ύδατα. Μεταξύ άλλων, διενεργούν ελέγχους «για την τήρηση των οριακών
τιµών εκποµπής που έχουν καθορισθεί ή καθορίζονται µε ειδικές διατάξεις».
Στο άρθρο 11 θεσµοθετείται «Πρόγραµµα Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων καθώς και των προστατευόµενων περιοχών». Τα Πρόγραµµα αυτό καλύπτει,
µεταξύ άλλων:
• Για τα επιφανειακά ύδατα, την οικολογική και τη χηµική τους κατάσταση και το
οικολογικό τους δυναµικό
• Για τα υπόγεια ύδατα, την παρακολούθηση της ποσοτικής και της χηµικής τους
κατάστασης, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των υπόγειων υδάτων.
Στο άρθρο 12 καθορίζεται η κατάρτιση Προγράµµατος Βασικών και Συµπληρωµατικών
Μέτρων, µεταξύ των οποίων είναι «µέτρα για σηµειακές πηγές απορρίψεων, οι οποίες ενδέχεται να
προκαλέσουν ρύπανση. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι περιβαλλοντικοί όροι, η έγκριση των οποίων
γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται µεταξύ
άλλων η απαγόρευση διοχέτευσης ρύπων στα ύδατα. Οι έλεγχοι τήρησης των όρων αυτών διενεργούνται
σύµφωνα µε την κείµενη σχετικά νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων που διενεργούνται
σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 13. Τα συστήµατα ελέγχων επανεξετάζονται περιοδικώς και, εφόσον
χρειάζεται, επικαιροποιούνται». Επίσης «Όταν τα στοιχεία παρακολούθησης ή άλλα στοιχεία
υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται δυνάµει του άρθρου 4 για το
υδατικό σύστηµα, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε… να εξετάζονται οι
σχετικές άδειες και λοιπές διοικητικές πράξεις και να αναθεωρούνται εφόσον συντρέχει περίπτωση… να
θεσπίζονται τα πρόσθετα µέτρα που είναι αναγκαία προκειµένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι,
συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, της θέσπισης αυστηρότερων περιβαλλοντικών
προτύπων…».
Στο άρθρο 13 εντέλλονται «Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων να καταρτίζουν Πρόγραµµα
Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης των υδάτων.., από µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων που
αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον…».
Στο άρθρο 14 εντέλλονται «Οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών να θεσπίζουν Πρόγραµµα
Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων…Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου της καλής χηµικής κατάστασης των
υπογείων υδάτων…».
Στο άρθρο 17 προβλέπεται η κατάργηση:
• Στις 23-12-2007 των άρθρων 3Α παράγρ. 1, 4, 5 παράγρ. 1-3α, 6, 7α, 8-10 της Κ.Υ.Α.
46399/1352/86
• Στις 23-12-2013 των άρθρων 3Α παράγρ. 3, 3Β παράγρ. 1-1.4, 5 παράγρ. 3 εδάφ. Β της
Κ.Υ.Α. 46399/1352/86, η Κ.Υ.Α. 26857/553/88, η Π.Υ.Σ. 2/2001 και η Κ.Υ.Α.
4859/726/2001.

---------------------23. Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας µιας νέας ή επεκτεινόµενης
βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής µονάδας, η υφιστάµενη έως τον Απρίλιο του 2005
νοµοθεσία (Ν. 2516/97-ΦΕΚ Α΄159 και Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98-ΦΕΚ
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Β΄238) προέβλεπε την κατάθεση αίτησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή (Υπηρεσία
Βιοµηχανίας της αρµόδιας Ν/Α), µέσα στο χρονικό διάστηµα ισχύος της
άδειας εγκατάστασης, συνοδευόµενης από σειρά δικαιολογητικών, µεταξύ
των οποίων και «Άδεια ∆ιάθεσης Αποβλήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις, όπου απαιτείται». Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο θέµα
«Άδεια Λειτουργίας», λόγω, προφανώς, αµέλειας στην ενηµέρωσή της,
γίνεται ακόµη αναφορά στην προαναφερθείσα νοµοθεσία και στα
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε αυτήν (συνηµµένο 5). Στο
δικαιολογητικό «Άδεια ∆ιάθεσης Αποβλήτων» υπάρχει σύνδεσµος (link) που
αναφέρεται λεπτοµερώς στα της Άδειας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Υ.∆. Ε1β)221/65 (συνηµµένο 6).
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγρ. 1ε του Ν. 2516/97, ο ενδιαφερόµενος
φορέας, για την έκδοση της (προαπαιτούµενης) Άδειας ∆ιάθεσης Αποβλήτων,
έχει τη δυνατότητα είτε να υποβάλει ο ίδιος αίτηση στην εκδίδουσα την άδεια
αυτή Υπηρεσία, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και να
υποβάλει εν συνεχεία την Άδεια ∆ιάθεσης Αποβλήτων στην Υπηρεσία
Βιοµηχανίας, είτε να υποβάλει απευθείας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
στην Υπηρεσία Βιοµηχανίας, η οποία θα µεριµνήσει για την έκδοση αρµοδίως
της Άδειας ∆ιάθεσης Αποβλήτων.
Η εν ισχύι σήµερα νοµοθεσία (Ν. 3325/05-ΦΕΚ Α΄68 και Υ.Α. Φ15/οικ.
7815/615/05/05-ΦΕΚ Β΄542), αναφέρεται στο εν ως άνω δικαιολογητικό, ως
«Άδεια διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων».

∆. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
1. Όσον αφορά στη σχετική µε τη διαχείριση/διάθεση βιοµηχανικών
αποβλήτων νοµοθεσία, επισηµαίνονται τα εξής, από όσα αναλυτικά
αναφέρονται στο προηγούµενο Κεφάλαιο Γ:
α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕ∆ΑΦΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1/ Η διάθεση των πάσης φύσεως λυµάτων-βιοµηχανικών
αποβλήτων, έχει ρυθµιστεί παλαιόθεν µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη
Ε1β/221/65, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά µε τις Γ1/17831/71 και
Γ4/1305/74. Η εν λόγω διάταξη είναι γενική και δεν κάνει ειδική αναφορά σε
επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Επιτρέπει τη διάθεση των επεξεργασµένων
βιοµηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως (κατόπιν Αδείας που εκδίδει η
Πολεοδοµική Υπηρεσία της Ν.Α.).
2/ Κατά την Κ.Υ.Α. 72751/3054/85, η άδεια λειτουργίας της
βιοµηχανίας/βιοτεχνίας εκδίδεται µε εφαρµογή των όρων του Π.∆. 1180/81,
που επιβάλλουν ως προαπαιτούµενη την έκδοση Άδειας ∆ιάθεσης των υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων (σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη
Ε1β/221/65).
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3/ Στον κατάλογο της Κ.Υ.Α. 26857/553/88, µε τις ουσίες «που
θα µπορούσαν να έχουν βλαπτικά αποτελέσµατα για τα υπόγεια ύδατα»
περιλαµβάνεται το χρώµιο και οι ενώσεις του.
[Στο άρθρο 3 της ίδιας Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι αυτή «δεν εφαρµόζεται για τις
απορρίψεις για τις οποίες διαπιστώνεται από την αρµόδια για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 ότι περιέχουν τις
ουσίες, που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 9, σε ποσότητες και συγκεντρώσεις
αρκετά µικρές ώστε να αποκλείεται κάθε παρών ή µελλοντικός κίνδυνος υποβάθµισης
της ποιότητας των υπόγειων νερών». Ωστόσο, δεν έχουν εκδοθεί ποτέ
θεσµοθετηµένα όρια επικινδύνων και τοξικών ουσιών για τις απορρίψεις
στο έδαφος, οπότε δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός µιας
ποσότητας/συγκέντρωσης επικίνδυνης-τοξικής ουσίας ως ¨αρκετά µικρής¨].
Οι υπεδάφιες απορρίψεις επιτρέπονται εφόσον προηγουµένως έχει χορηγηθεί
στον ενδιαφερόµενο έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της
δραστηριότητας από την οποία προέρχονται οι απορρίψεις αυτές.
Επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής σε προκαταρκτική έρευνα που εκτός των
άλλων περιλαµβάνει:
• Μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης
• Μελέτη της εκάστοτε διϋλιστικής ικανότητας του εδάφους και του
υπεδάφους
Με βάση τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής έρευνας, η αρµόδια αρχή που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.1650/86 (για την χορήγηση Α.Ε.Π.Ο.) ή
επιτρέπει τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο απορρίψεις ή δεν
επιτρέπει τις απορρίψεις, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι ενέργειες αυτές
ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθµιση των υπογείων νερών.
Επιβάλλεται, επίσης, σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων που πρέπει να
περιλαµβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους του άρθρου 4 του Ν.
1650/86.
Η Κ.Υ.Α. αυτή (µε επισπεύδουσα αρχή το ΥΠΕΧΩ∆Ε), ουδέποτε
εφαρµόστηκε από κανένα των εµπλεκοµένων.
[Η εν λόγω Κ.Υ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Π∆ 51/2007, εξακολουθεί
ισχύουσα και καταργείται στις 23-12-2013]
4/ Η Υ.Α. 69269/5387/90 αποτέλεσε την πράξη εφαρµογής του
Ν. 1650/86. Αναφέρεται στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, στο περιεχόµενο των Μ.Π.Ε., στον καθορισµό του περιεχοµένου
των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) κλπ.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 17, τα έργα ή δραστηριότητες που κατά την έναρξη
ισχύος της Υ.Α. υφίστανται ή βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής ή έχουν
λάβει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σχετική έγκριση ή άδεια
εγκατάστασης, προσαρµόζονται στις σχετικές διατάξεις ως προς την
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 9 της Υ.Α., µετά από
4 χρόνια από την έναρξη ισχύος της. Αν η άδεια λειτουργίας λήγει πριν από
την τετραετία, η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί
προϋπόθεση για την ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και όσον αφορά σε εγκαταστάσεις που παράγουν
τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, οι αδειοδοτήσεις που είχαν δοθεί µε την
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Κ.Υ.Α. 72751/3054/85 ισχύουν µέχρι το 1994. Από τότε και εντεύθεν, η
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις
διατάξεις της Υ.Α. 69269/5387/90.
5/ Από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τότε
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) κυκλοφόρησε η
εγκύκλιος ΥΜ/2985/29-5-1991 «Οδηγίες εφαρµογής της Υγειονοµικής ∆ιάταξης
Ε1β/221/65 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 69269/538/1990 απόφαση». Σύµφωνα µε
την εγκύκλιο αυτή:
Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες εφαρµόζουν την Ε1β/221/65 Υγειονοµική
∆ιάταξη όπως έχει, για τα έργα και δραστηριότητες και τους όρους που
προβλέπει, ανεξάρτητα από τυχόν υποχρεώσεις, αρµοδιότητας του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, που απορρέουν από την Κ.Υ.Α. 69269/538/90.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, για την υπεδάφια διάθεση τα στάδια που
ακολουθούνται είναι τα εξής:
α) Προέγκριση χωροθέτησης (εφόσον απαιτείται) από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
β) Υποβολή µελέτης επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών
αποβλήτων από τον ενδιαφερόµενο
γ) Έλεγχος και έγκριση της Μελέτης από την Υγειονοµική Υπηρεσία
δ) Έγκριση Μελέτης και από την Πολεοδοµία
ε) ∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον απαιτείται)
στ) Χορήγηση οριστικής άδειας από την Πολεοδοµία.
6/ Με την Κ.Υ.Α. 19396/1546/97 αποσκοπήθηκε η εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.1650/86, µε την αντικατάσταση της
Κ.Υ.Α. 72751/3054/1985 και συγχρόνως η εναρµόνιση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «Για τα επικίνδυνα απόβλητα».
Η εν λόγω Κ.Υ.Α. δεν εφαρµόσθηκε, καθώς δεν υλοποιήθηκαν:
• η εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης των Επικινδύνων
Αποβλήτων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σε συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία, µε βάση τις τεχνικές οικονοµικές περιβαλλοντικές χωροταξικές
κοινωνικές συνθήκες κ.λ.π. που να αποσκοπεί στην λήψη των
ενδεδειγµένων µέτρων.
• η κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών.
7/ Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 προβλέπει την έκδοση Άδειας
∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων µετά από περιβαλλοντική
αδειοδότηση, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας
σε εγκαταστάσεις οι οποίες επεξεργάζονται / αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι
ίδιες τα επικίνδυνα απόβλητά τους.
8/Με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 εγκρίθηκαν οι γενικές
τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
9/ Με την Κ.Υ.Α. 8668/2007 εγκρίθηκε ο Εθνικός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Ε.Α.).
10/ Με το Π.∆. 51/2007, σε εφαρµογή του Ν. 3199/2003,
προβλέπεται η διασφάλιση της προοδευτικής µείωσης της ρύπανσης των
υπογείων υδάτων και η αποτροπή της περαιτέρω µόλυνσής τους, µε τη
θεσµοθέτηση Προγράµµατος Παρακολούθησης της κατάστασής τους. Το
Πρόγραµµα αυτό καλύπτει, µεταξύ άλλων, για τα υπόγεια ύδατα, την
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παρακολούθηση της ποσοτικής και της χηµικής τους κατάστασης,
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των υπόγειων υδάτων.
Προβλέπεται, επίσης, η κατάρτιση Προγράµµατος Βασικών και
Συµπληρωµατικών Μέτρων, µεταξύ των οποίων είναι «µέτρα για σηµειακές
πηγές απορρίψεων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. Τα µέτρα αυτά µπορεί
να είναι περιβαλλοντικοί όροι, η έγκριση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις της νοµοθεσίας, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων η
απαγόρευση διοχέτευσης ρύπων στα ύδατα».
β) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1/ Με την Κοινή Νοµαρχιακή Απόφαση των Νοµαρχών Αν.
Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας 19640/79 (ΦΕΚ Β’ 1136) «Περί
διαθέσεως υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων στο Βόρειο και Νότιο
Ευβοϊκό καθώς και στους αντίστοιχους κόλπους Μαλιακό και Πεταλίων»
προσδιορίστηκαν οι περιοχές των ακτών των κόλπων Βορείου και Νοτίου
Ευβοϊκού όπου ήδη γίνεται και επιτρέπεται η διάθεση υγρών βιοµηχανικών
αποβλήτων και λυµάτων κατόπιν πλήρους επεξεργασίας αυτών, ως
ακολούθως: «…στον χείµαρρο Ασωπό Βοιωτίας που εκβάλλει στην ακτή
Χαλκουτσίου της Ανατ. Αττικής για την διάθεση κατόπιν πλήρους επεξεργασίας υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων από βιοµηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις
περιοχής Βοιωτίας. Αποκλείεται η περίπτωση διαθέσεως εντός της κοίτης του, λυµάτων
ή υγρών αποβλήτων δια βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
Για τη συντήρηση της κοίτης του χειµάρρου Ασωπού αρµόδιος είναι ο Σύνδεσµος
κοινοτήτων Ασωπού σύµφωνα µε την Γ1 1806/7-3-1969 κοινή υπουργική απόφαση σε
συνδυασµό και το άρθρο 13 παρ. 3 της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ∆ιάταξης όπως
τροποποιήθηκε».
2/ Με την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/65 και συγκεκριµένα
στο άρθρο 13 παρ. 3. αυτής, καθορίζονται τα εξής:
«Όποτε τα λύµατα ή βιοµηχανικά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα ή σε
ξηρά ρεύµατα ή τοιαύτα διαλειπούσης ροής ο ∆ήµος ή η κοινότητα ή ο αντ’αυτών
Οργανισµός έχει την υποχρέωση της συντήρησης του αποδέκτη ανεξάρτητα αν αυτά
διατίθενται απ ευθείας παρ’ αυτού ή τη αδεία των παρά ετέρου φυσικού ή νοµικού
προσώπου. Η ανάληψη της υποχρέωσης αυτής για τη συντήρηση του αποδέκτη
αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 14
της παρούσης».
Επίσης, στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι «Για την διάθεση σε επιφανειακά ύδατα, η
απαιτούµενη (οριστική) άδεια χορηγείται από τον Νοµάρχη, µετά από έλεγχο και
γνωµάτευση από τις τοπικές υγειονοµικές υπηρεσίες (από υγειονοµικής άποψης) και
την ΤΥ∆Κ (από τεχνικής άποψης) ότι εξασφαλίσθηκε η προβλεπόµενη από την
σχετική µελέτη απόδοση των κατασκευασθέντων έργων».
3/ Με την Κ.Υ.Α. 46399/1352/86 τέθηκαν, µεταξύ άλλων, σε
εναρµόνιση µε τις Οδηγίες της Ε.Ε., ρυθµίσεις για την ποιότητα, τις µεθόδους
µέτρησης, τη συχνότητα δειγµατοληψίας και τις αναλύσεις των υδάτων
επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος,

22

κολύµβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά, καλλιέργεια και αλιεία
οστρακοειδών.
4/ Από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τότε
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) κυκλοφόρησε η
εγκύκλιος ΥΜ/2985/29-5-1991 «Οδηγίες εφαρµογής της Υγειονοµικής
∆ιάταξης Ε1β/221/65 σε συνδυασµό µε
την αριθµ. 69269/538/1990
απόφαση». Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή, για τη διάθεση λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδατικούς αποδέκτες,
ακολουθούνται τα εξής βήµατα:
• Έκδοση Νοµαρχιακής Απόφασης, µε την οποία θα καθορίζεται για κάθε
αποδέκτη αν είναι επιτρεπτή η διάθεση λυµάτων ή βιοµηχανικών
αποβλήτων σε αυτόν.
• Προέγκριση χωροθέτησης (από τις Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) σύµφωνα
µε την Υ.Α. 69269/5387/90.
• Υποβολή στην Υγειονοµική Υπηρεσία Μελέτης Επεξεργασίας και
διαθέσεως των λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων από τον
ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 της Υ.∆. Ε1β/221/65.
• Έλεγχος και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Νοµαρχίας (Υγειονοµική, ΤΥ∆Κ κ.λ.π.).
• ∆ιαδικασία και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις Υπηρεσίες του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
• Χορήγηση προσωρινής άδειας επεξεργασίας και διαθέσεως λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων µε απόφαση του Νοµάρχη (διαρκείας 6 µηνών),
ύστερα από τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των εγκριθέντων έργων
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Νοµαρχίας.
• Χορήγηση οριστικής άδειας επεξεργασίας και διαθέσεως λυµάτων ή
βιοµηχανικών αποβλήτων µε απόφαση του Νοµάρχη µετά τη λήξη της
προσωρινής, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έλεγχοι και
επιβεβαιώθηκε η προβλεφθείσα απόδοση των έργων, µε εργαστηριακές και
άλλες µετρήσεις των ποιοτικών και ποσοτικών παραµέτρων.
5/ Με την εφαρµογή της Π.Υ.Σ. 2/2001 καθορίσθηκαν οι
ποιοτικοί στόχοι των παραµέτρων στα επιφανειακά ύδατα της χώρας για τις
απορρίψεις των ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ, της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ (συµπεριλαµβανοµένου και του χρωµίου που καθορίζεται σε
50 µgr/l).
6/ Με την Κ.Υ.Α. 4859/726/2001 καθορίσθηκαν οι οριακές
τιµές στα υγρά απόβλητα των επικινδύνων ουσιών του Καταλόγου του
Παραρτήµατος Ι του άρθρου 6 της Π.Υ.Σ. 2/1-2-2001 και εφαρµόζονται
υποχρεωτικά. Για τα ποτάµια και την ουσία χρώµιο τίθενται τα όρια 1.0 mg/l
τον µήνα και 2,0 mg/l την ηµέρα (τύπος µέσης τιµής) µε ισχύ από 1-1-2004.
Απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλα τα όρια εκποµπής στα υγρά απόβλητα που
απορρίπτονται από τις βιοµηχανίες (ποιοτικά όρια αποβολής) το αργότερο
µέχρι το τέλος του 2003.
Επειδή η συγκέντρωση των ουσιών αυτών στα υγρά απόβλητα εξαρτάται από
τη συγκεκριµένη ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται και η οποία ποικίλει
ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους και τις εκάστοτε βιοµηχανικές
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εγκαταστάσεις, πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να τηρούνται εκτός από τις
µέγιστες συγκεντρώσεις της ουσίας στα υγρά απόβλητα και οι οριακές τιµές οι
εκφρασµένες σαν βάρος των απορριπτόµενων ουσιών ανά µονάδα του
χαρακτηριστικού µεγέθους της ρυπαντικής δραστηριότητας.
Ο έλεγχος για την τήρηση των ειδικών οριακών τιµών πραγµατοποιείται µε
κριτήριο τις ειδικές συνθήκες του υδατικού περιβάλλοντος και την ευαισθησία
των οικοσυστηµάτων της περιοχής. Η διαδικασία του ελέγχου βασίζεται στη
λήψη και στην ανάλυση δειγµάτων, στη µέτρηση της παροχής των
απορρίψεων και της ποιότητας των υφισταµένων την επεξεργασία ουσιών.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι αδύνατον να προσδιορισθεί η ποσότητα
των ουσιών που υφίστανται επεξεργασία, η διαδικασία ελέγχου µπορεί να
στηρίζεται στην ποσότητα ουσιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε
την παραγωγική ικανότητα επί της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης
του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα
συλλέγεται επί ένα εικοσιτετράωρο. Η ποσότητα της ουσίας που απορρίπτεται
κατά τη διάρκεια ενός µηνός υπολογίζεται µε βάση τις ποσότητες των ουσιών
που απορρίπτονται καθηµερινά. Η µέτρηση παροχής των υγρών αποβλήτων
πρέπει να πραγµατοποιείται µε ακρίβεια ±20%.
Σε περίπτωση µη τήρησης των ειδικών οριακών τιµών των επικινδύνων
ουσιών στα υγρά απόβλητα η κατά περίπτωση αρµόδια για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία µέτρα,
προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση τους και, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
απαγορεύει κάθε απόρριψη στο υδατικό περιβάλλον.
Για τα παραπάνω απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Ν.1650/86 και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ. αριθ.
69269/5387/1990 Κ.Υ.Α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Π.Υ.Σ. 2/2001, «κάθε διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας Πράξης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν
καταργείται». Συνεπώς, µετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001, µε την
οποία τίθενται σε εφαρµογή οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 2/2001, καταργούνται
όσες διατάξεις της Κοινής Νοµαρχιακής Απόφασης των Νοµαρχών Αν.
Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας 19640/79 «Περί διαθέσεως υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό καθώς και στους
αντίστοιχους κόλπους Μαλιακό και Πεταλίων» ρυθµίζουν διαφορετικά τα της
απορρίψεως βιοµηχανικών αποβλήτων στον Ασωπό ποταµό.
7/ Με την Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 καταρτίστηκε το
Εθνικό Πρόγραµµα παρακολούθησης της µείωσης της ρύπανσης των
επιφανειακών νερών της χώρας. Μεταξύ των σηµαντικών υδατικών
συστηµάτων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Παρακολούθησης είναι και
ο ποταµός Ασωπός, στις δε παρακολουθούµενες επικίνδυνες ουσίες του
καταλόγου ΙΙ περιλαµβάνεται και το Χρώµιο µε ποιοτικό στόχο για τα
επιφανειακά νερά της χώρας τα 50 µg/l (Πίνακας 5 του Παραρτήµατος).
Όπως αναφέρεται, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχουν εντοπισθεί στα
επιφανειακά νερά της χώρας υψηλές συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών,
έµφαση δίνεται στη διατήρηση της κατάστασης αυτής και στην πρόληψη
µελλοντικής ρύπανσης.
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Τα όρια εκποµπών (ELV) έχουν τεθεί σε Εθνικό Επίπεδο όσον αφορά
βιοµηχανικές απορρίψεις ουσιών του Καταλόγου ΙΙ της Οδηγίας
76/464/ΕΕC. Τα (ELV) υιοθετούνται ως µέση τιµή των απορρίψεων
αποβλήτων από διάφορες βιοµηχανικές διαδικασίες. Η θέσπιση ορίων
εκποµπής δεν έγινε ανά δραστηριότητα, καθώς για τις ουσίες αυτές δεν έχουν
ακόµα καθοριστεί διεθνώς σχετικά πρότυπα ή προτεινόµενες τιµές.
Για τις απορρίψεις που πραγµατοποιούνται στις εν λόγω υδατικές περιοχές,
απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τον Ν.1650, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002, και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από αυτόν.
8/ Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 προβλέπει την έκδοση άδειας
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων µετά από περιβαλλοντική
αδειοδότηση, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικίας Περιφέρειας σε
εγκαταστάσεις οι οποίες επεξεργάζονται / αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι
ίδιες τα επικίνδυνα απόβλητά τους.
9/ Με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 εγκρίθηκαν οι γενικές
τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
10/ Με την Κ.Υ.Α. 8668/2007 εγκρίθηκε ο Εθνικός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ).
11/ Το Πρόγραµµα Παρακολούθησης της κατάστασης των
υδάτων που θεσπίστηκε µε το Π.∆. 51/2007, καλύπτει, µεταξύ άλλων, για τα
επιφανειακά ύδατα, την οικολογική και τη χηµική τους κατάσταση και το
οικολογικό τους δυναµικό.
2. Η ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε το
έγγραφό της 181026/424/29-1-08 (το οποίο εκδόθηκε ως απάντηση σε αυτό
του Γ.Ε.∆.∆. µε αρ. πρ. Φ.811/07/641/22-1-08) αναφέρει τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 20, παρ. 1.γ. της ΚΥΑ 13588/725/2006, καταργείται κάθε
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτής της ΚΥΑ ή ανάγεται σε θέµατα που
ρυθµίζονται από αυτήν. Οι άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ
εκδίδονται για εργασίες διαχείρισης (D και R) των επικινδύνων αποβλήτων και όλων
των παραγόµενων από τις εργασίες αυτές αποβλήτων (επικινδύνων και µη
επικινδύνων), συµπεριλαµβανοµένων εποµένως και των υγρών αποβλήτων, τα οποία οι
εγκαταστάσεις διαθέτουν είτε εντός του γηπέδου τους επί ή εντός του εδάφους, είτε σε
φυσικό αποδέκτη. Συνεπώς, οι άδειες του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (άδειες
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων) αντικαθιστούν τις άδειες που
προβλέπονται στο άρθρο 14 της Υ.∆. Ε1β/221/65». Στο ίδιο απαντητικό έγγραφο
υπάρχει συνηµµένη η εγκύκλιος µε αρ. οικ. 181098/444/28-1-2008 «Ερµηνεία
του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006» που εξέδωσε η Γενική ∆/νση
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. διαρκούντος του παρόντος ελέγχου, στην
οποία αναφέρονται οι ίδιες θέσεις.
3. Αντιθέτως, η ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το
έγγραφο ∆ΥΓ2/11185/25-1-2008 (το οποίο εκδόθηκε, οµοίως, ως απάντηση σε
αυτό µε αρ. πρ. Φ.811/07/641/22-1-08 του Γ.Ε.∆.∆.), θεωρεί ότι η Ε1β/221/65
Υ∆, όπως τροποποιήθηκε, έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Α.Ν. 2520/40
25

από το Υπουργείο και το άρθρο 14 αυτής ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της. Η προβλεπόµενη Άδεια ∆ιάθεσης
χορηγείται από τον Νοµάρχη ή την αρµόδια Πολεοδοµία (για υπεδάφια
διάθεση) και λαµβάνεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα της λήψεως άλλων
αδειών.
4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε
το έγγραφό της 1461/91/Φ.15.1/23-1-08 (το οποίο, οµοίως, εκδόθηκε ως
απάντηση σε αυτό µε αρ. πρ. Φ.811/07/641/22-1-08 του Γ.Ε.∆.∆.) συµφωνεί,
κατ΄ουσίαν, µε τη θέση του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ότι οι
δύο αδειοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
µιας βιοµηχανίας/βιοτεχνίας προαπαιτείται η Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία θα πρέπει να ενσωµατώνει τους
όρους και προϋποθέσεις διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε
την Κ.Υ.Α. 26857/553/1988. Επιπλέον, για την έκδοση άδειας λειτουργίας της
µονάδας, απαιτείται η Άδεια ∆ιάθεσης των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
που προβλέπει η Υ.∆. Ε1β/221/65. Όσον αφορά στην Άδεια ∆ιαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αυτή θεωρείται
παράλληλη διαδικασία, που δεν συναρτάται µε τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας της µονάδας.
5. Η ∆/νση Παρακολούθησης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε το έγγραφό της 138423/28-2-08, (το οποίο εκδόθηκε,
ωσαύτως, ως απάντηση σε αυτό µε αρ. πρ. Φ.811/07/641/22-1-08 του
Γ.Ε.∆.∆.), αναφέρει ότι στη Βοιωτία έχουν εγκατασταθεί 12 από τα 400
συνολικά σηµεία δειγµατοληψίας για την παρακολούθηση των υπογείων
νερών, όσον αφορά ουσίες γεωργικής προέλευσης (νιτρορύπανσης).
Επιπροσθέτως αναφέρει ότι, τον ∆εκέµβριο του 2006 ψηφίστηκε η Οδηγία
2006/118/ΕΚ, η οποία εισάγει την παρακολούθηση των υπογείων υδάτων ως
προς ορισµένες επικίνδυνες ουσίες ανθρωπογενούς προέλευσης στο πλαίσιο
της οποίας µελετάται το πεδίο εφαρµογής της, ιδιαίτερα σε περιοχές που
υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης λόγω ανθρωπογενών παραγόντων.
Επί του θέµατος αυτού, σχετικό είναι το µε αρ. πρωτ. 7470/23-11-2007
έγγραφο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/∆/νση Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης/Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, σε απάντηση του υπ. αριθ.
3557/02-10-07 εγγράφου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., σύµφωνα µε το οποίο:
α) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η ∆/νση Υδάτων είναι υπό σύσταση
β) η Υπηρεσία δεν διαθέτει στοιχεία µετρήσεων ολικού και εξασθενούς
χρωµίου από δειγµατοληψίες στα διοικητικά τους όρια
γ) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για
ελέγχους, αλλά είναι σε διαρκή ενηµέρωση για τις ενέργειες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
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6. Κατόπιν διερεύνησης όλων των υπαρχόντων στοιχείων στους
φακέλους των 19 υπό εξέταση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή του Ασωπού ποταµού, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:
α. Πέντε από τις δεκαεννιά εταιρείες διαθέτουν τα υγρά απόβλητά
τους στον Ασωπό ποταµό, κατόπιν εκδόσεως της προβλεπόµενης από την
Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/65, Άδειας ∆ιάθεσης.
Από τις πέντε αυτές εταιρείες, οι δύο διέθεταν κατά την ηµεροµηνία του
ελέγχου από την Ε.Υ.Ε.Π., προσωρινή Άδεια ∆ιάθεσης, εκδοθείσα από τη Ν.Α.
Βοιωτίας ενώ οι υπόλοιπες τρεις οριστική Άδεια ∆ιάθεσης, εκδοθείσα επίσης
από την ίδια Ν.Α..
Για µία εταιρεία, ειδικότερα, η Άδεια Λειτουργίας έχει εκδοθεί ένα έτος
πριν από την έκδοση της προσωρινής Άδειας ∆ιάθεσης των αποβλήτων. Η εν
λόγω εταιρεία λειτουργούσε, δηλαδή, επί ένα έτος χωρίς (προσωρινή, έστω)
Άδεια ∆ιάθεσης, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ.
7815/615/05/05 (και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του
Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 14 της Υ.∆.
Ε1β/221/65, κατά τις οποίες για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας
προαπαιτείται η έκδοση από το Νοµάρχη (για απόρριψη σε υδατικό
αποδέκτη) Άδειας ∆ιάθεσης των αποβλήτων. Μέχρι και τον έλεγχο των
επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π., δεν είχε εκδοθεί οριστική Άδεια.
Για µια άλλη εταιρεία, δεν βρέθηκε Άδεια Λειτουργίας. Τα στοιχεία
από τον έλεγχο της Ε.Υ.Ε.Π. επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία αυτή λειτουργεί
από µακρού χωρίς Άδεια Λειτουργίας.
Από τα στοιχεία των φακέλων, δεν διαπιστώθηκε η τήρηση της
απαίτησης της Υ.∆. Ε1β/221/65 (άρθρο 14, παρ. 1.1.3γ,δ,ε) «κατά τη διάρκεια της
προσωρινής άδειας διενεργήθηκαν έλεγχοι και επιβεβαιώθηκε η προβλεφθείσα απόδοση των έργων, µε
εργαστηριακές και άλλες µετρήσεις των ποιοτικών και ποσοτικών παραµέτρων…Σε περίπτωση που η
απόδοση των κατασκευασθέντων έργων δεν είναι ικανοποιητική, εφόσον έχουν εξαντληθεί τα παραπάνω
αναφερόµενα όρια, δεν χορηγείται οριστική άδεια») για έλεγχο (δειγµατοληψίες κ.λ.π.)

από το αρµόδιο τότε Τµήµα (νυν ∆/νση) Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας, της
σωστής λειτουργίας των µονάδων επεξεργασίας κατά το διάστηµα που
µεσολαβεί από την προσωρινή άδεια διάθεσης στον Ασωπό µέχρι τη
χορήγηση της οριστικής άδειας διάθεσης, για 2 εταιρείες.
β. Οκτώ από τις δεκαεννιά εταιρείες διαθέτουν τα υγρά απόβλητά
τους υπεδαφίως, χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούµενη από το άρθρο 14 της
Υ.∆. Ε1β/221/65 Άδεια ∆ιάθεσης υγρών αποβλήτων από την ∆/νση
ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ. της Ν.Α. Βοιωτίας. Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν µόνο
αποφάσεις έγκρισης µελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών
αποβλήτων τους από τη ∆/νση Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας, αποφάσεις στις
οποίες στηρίχτηκε η ∆/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Βοιωτίας, για να εκδώσει τις
άδειες λειτουργίας τους. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α.
Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ.
5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου
14 της Υ.∆. Ε1β/221/65, προαπαιτούµενο δικαιολογητικό για την έκδοση της
Άδειας Λειτουργίας αποτελεί η Άδεια ∆ιάθεσης από την Πολεοδοµική
Υπηρεσία και όχι η έγκριση µελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών
αποβλήτων τους από τη ∆/νση Υγείας.

Μία εταιρεία, ειδικότερα, άλλαξε το 2004 τον τρόπο διάθεσης των
(επικινδύνων) αποβλήτων της (από απόρριψη στον Ασωπό σε υπεδάφια),
λαµβάνοντας προς τούτο έγκριση της µελέτης υπεδάφιας διάθεσης από το
Τµήµα Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας, όχι όµως και Άδεια ∆ιάθεσης από την
Πολεοδοµική Υπηρεσία. ∆εν άλλαξε όµως και τους περιβαλλοντικούς της
όρους, καθόσον η Α.Ε.Π.Ο. την οποία ήδη κατείχε, αναφέρει απόρριψη των
υγρών αποβλήτων στον Ασωπό ποταµό. Παρά ταύτα, η Ν.Α. Βοιωτίας
εξέδωσε στην εταιρεία Άδεια Λειτουργίας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την
Α.Ε.Π.Ο. (η οποία αναφέρεται σε απόρριψη στον Ασωπό), όσο και την
έγκριση της µελέτης υπεδάφιας διάθεσης, ενώ όφειλε να ζητήσει αναθεώρηση
των περιβαλλοντικών όρων και της Α.Ε.Π.Ο., ώστε να περιγράφεται ο νέος
τρόπος διάθεσης των αποβλήτων.
γ. Μία εταιρεία δεν διαθέτει, ωσαύτως, την απαιτούµενη από τις
διατάξεις της Υ.∆. Ε1β/221/65 Άδεια ∆ιάθεσης υγρών αποβλήτων, ενώ
διαθέτει εγκεκριµένη µελέτη για επεξεργασία και υπεδάφια διάθεση των
αποβλήτων της. Παρά ταύτα, η ανωτέρω εταιρεία διαθέτει Άδεια Λειτουργίας
εκδοθείσα από τη Ν/Α Βοιωτίας. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο της Ε.Υ.Ε.Π.,
διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί σε µετατροπές στο σύστηµα διαχείρισης και
διάθεσης υγρών αποβλήτων, ενώ έκανε χρήση χρωµικών ενώσεων, τις οποίες
απέκρυψε από τις αδειοδοτούσες αρχές κατά το στάδιο της αδειοδότησης
(κατά παράβαση του άρθρου 2. του Ν. 3010/2002 και της Κ.Υ.Α. Η.Π.
13588/725/28-03-2006).
δ. Μία εταιρεία διαθέτει µελέτη επαναχρησιµοποίησης των υγρών
αποβλήτων, εγκεκριµένη από τη ∆/νση Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας, στην οποία
δεν γίνεται αναφορά σε επικίνδυνες και τοξικές ουσίες στα απόβλητά της και
περιγράφεται η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και η τελική τους
επαναχρησιµοποίηση στην παραγωγική διαδικασία. Παρά ταύτα, κατά τους
ελέγχους της Ε.Υ.Ε.Π. διαπιστώθηκε, µέσω δειγµατοληψιών στα υγρά
απόβλητα, ότι η εταιρεία έκανε χρήση τοξικών/επικινδύνων ουσιών
(ενώσεων Χρωµίου, Χαλκού και Νικελίου) στην παραγωγική της διαδικασία,
χωρίς να έχει ενηµερωθεί σχετικά η αδειοδοτούσα αρχή, κατά παράβαση του
άρθρου 2 του Ν.3010/2002 και της Υ.∆. Ε1β/221/65. Ούτε αυτή διαθέτει
Άδεια ∆ιάθεσης λυµάτων-υγρών αποβλήτων, παρότι αυτό έχει τεθεί ως όρος
στην Α.Ε.Π.Ο.. Παρά ταύτα, έχει λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν.Α.
Βοιωτίας.
ε. Μία εταιρεία διαθέτει τα υγρά απόβλητά της υπεδαφίως, χωρίς
να κατέχει ούτε την απαιτούµενη από το άρθρο 14 της Υ.∆. Ε1β/221/65 Άδεια
∆ιάθεσης υγρών αποβλήτων, αλλά ούτε καν εγκεκριµένη µελέτη επεξεργασίας
και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, παρότι στην Α.Ε.Π.Ο. αναφέρεται ότι τα
υγρά βιοµηχανικά απόβλητά της διατίθενται υπεδαφίως σε σύστηµα βόθρων.
Παρά ταύτα, έχει λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν.Α. Βοιωτίας, χωρίς να
γίνεται καµία αναφορά στον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων.
στ. Μία εταιρεία έχει λάβει επίσης Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α
Βοιωτίας, χωρίς να διαθέτει ούτε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της Υ.∆.
Ε1β/221/65 Άδεια ∆ιάθεσης υγρών αποβλήτων, ούτε εγκεκριµένη µελέτη
επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της, παρότι στην Α.Ε.Π.Ο.
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αναφέρεται υπεδάφια διάθεση των αποβλήτων. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο
της Ε.Υ.Ε.Π. διαπιστώθηκε ότι διέθετε τα απόβλητα από το κύκλωµα ψύξης
(δεξαµενή πύργου ψύξης) και από την αναγέννηση των ρητινών (που
χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό του νερού χρήσης), επιφανειακά για
πότισµα, κατά παράβαση της Α.Ε.Π.Ο., που προβλέπει: «...να διατίθενται στο
υπεδάφιο απορροφητικό σύστηµα διάθεσης του εργοστασίου».
ζ. Μία εταιρεία έχει λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν.Α.
Βοιωτίας χωρίς να διαθέτει ούτε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της Υ.∆.
Ε1β/221/65 Άδεια ∆ιάθεσης λυµάτων – υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων,
ούτε εγκεκριµένη µελέτη για επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων της.
Στην εν λόγω εταιρεία, κατά τον έλεγχο της Ε.Υ.Ε.Π. διαπιστώθηκε η ύπαρξη
και λειτουργία µονάδας γαλβανοποίησης (στην οποία και οφειλόταν η
ύπαρξη υγρών αποβλήτων) η οποία δεν αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας
και στην Α.Ε.Π.Ο., κατά παράβαση των Ν.1650/86 & Ν. 3010/02 άρθρο 2.
∆ιαπιστώθηκε, επίσης, από την Ε.Υ.Ε.Π. ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων
επί του εδάφους στο χώρο του εργοστασίου, στο πίσω µέρος του οικοπέδου,
κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας (Ν. 1650/1986, Κ.Υ.Α.
50910/2727/2003, Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006) που απαγορεύει ρητά την
ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων.
η. Μία εταιρεία διέθετε βεβαίωση από τη Ν.Α. Νοιωτίας (Τµήµα
Υγείας) σύµφωνα µε την οποία δεν παράγει υγρά απόβλητα (κατά την
υποβληθείσα από αυτήν µελέτη). Η εταιρεία έλαβε Άδεια Λειτουργίας από τη
Ν.Α. Βοιωτίας, χωρίς να διαθέτει την απαιτούµενη Άδεια ∆ιάθεσης λυµάτων,
αλλά ούτε και εγκεκριµένη µελέτη για την επεξεργασία και διάθεση των
λυµάτων της. Επιπλέον, κατά την επιθεώρηση της Ε.Υ.Ε.Π. διαπιστώθηκε η
ύπαρξη και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων.
7. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (Άδεια Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων - Α.Ε.Π.Ο.) επτά εταιρειών που διαχειρίζονται
επικίνδυνα απόβλητα τα οποία, κατόπιν κατεργασίας διαθέτουν υπεδαφίως:
∆εν τηρήθηκαν (από τους εκδώσαντες τις Α.Ε.Π.Ο.) τα προβλεπόµενα στην
Κ.Υ.Α. 26857/553/88 «για την προστασία των υπόγειων νερών» κατά το
στάδιο επιλογής και αδειοδότησης του τρόπου διάθεσης των αποβλήτων
(δηλαδή η προκαταρκτική έρευνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ.
2), ούτε ενσωµατώθηκαν στην Α.Ε.Π.Ο. οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι
που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγρ. 2 της ίδιας Κ.Υ.Α..
8. Καµία από τις ελεγχθείσες βιοµηχανίες που διαχειρίζεται/διαθέτει
επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε Άδεια ∆ιαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Η.Π.
13588/725/06.
9. Σε απάντηση του αναφερθέντος στην παράγραφο Β3 εγγράφου του
ΓΕ∆∆ µε αρ. πρ. Φ.811/07/10019/3-12-07, η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας της Ν/Α
Βοιωτίας, απέστειλε το έγγραφο µε αρ. πρ. Φ41/1/3777/7-12-07, στο οποίο
αναφέρει ότι «αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας είναι ο έλεγχος και η έγκριση των
µελετών διάθεσης υγρών αποβλήτων. Όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας
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µας, οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεις κοινοποιούνται στις αρµόδιες πολεοδοµικές
Υπηρεσίες.»
10. Σε απάντηση του ιδίου εγγράφου Φ.811/07/10019/3-12-07 του
ΓΕ∆∆, η ∆/νση ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ. της Ν/Α Βοιωτίας απέστειλε το έγγραφο µε
αρ.πρ. 5732/17-12-07, στο οποίο αναφέρει ότι «..η ∆/νση ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ. Τµήµα
Πολεοδοµίας Λιβαδειάς και αντίστοιχο τµήµα Πολεοδοµίας Θήβας δεν εξέδιδε κατά τα
παρελθόντα έτη άδεια διάθεσης υπεδαφίως των βιοµηχανικών αποβλήτων (όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 1.2 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης
Ε1β/221/22-1-65) διότι ουδέποτε κατετέθη σχετικό αίτηµα από τις ενδιαφερόµενες
βιοµηχανίες ή Υπηρεσίες». Ωσαύτως, το Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος της
ίδιας ∆/νσης ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ. απέστειλε το έγγραφο µε αρ. πρ. 5732/13-1207(Συνηµµένο 8), στο οποίο αναφέρει ότι «Στο στάδιο της έγκρισης της µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν απαιτείται να ζητείται άδεια διάθεσης υγρών
αποβλήτων γιατί η εν λόγω έγκριση είναι προαπαιτούµενο για την έκδοση άλλων
διοικητικών πράξεων (άδεια εγκατάστασης και οικοδοµική άδεια). Για την έκδοση
αδειών διάθεσης αποβλήτων έχει ήδη εισηγηθεί η ∆/νση Χ.Ο.Π. της Ν.Α. Βοιωτίας
για να συµπεριληφθεί στον κανονισµό της Νοµαρχίας».
11. Επί του ιδίου εγγράφου Φ.811/07/10019/3-12-07του ΓΕ∆∆, η
∆/νση Ανάπτυξης/Τµήµα Βιοµηχανίας της Ν/Α Βοιωτίας (αρµόδια
Υπηρεσία για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας
βιοµηχανιών και βιοτεχνικών µονάδων) απέστειλε το έγγραφο µε αρ. πρ.
6606/6-12-07, στο οποίο αναφέρει ότι:
«1) Η Υπηρεσία µας εξέδιδε αποφάσεις για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης
βιοµηχανιών και βιοτεχνικών µονάδων, από την παραγωγική διαδικασία των οποίων
προέκυπταν υγρά απόβλητα, µετά την προσκόµιση εγκεκριµένης µελέτης διαθέσεώς
των από την ∆ιεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας.
2)Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη διαδικασία για την χορήγηση Άδειας λειτουργίας
βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής Μονάδας, η Υπηρεσία µας ζητά και προσκοµίζεται αν µεν
προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας η κατασκευή
βιολογικού καθαρισµού µε διάθεση σε αποδέκτη, απόφαση της ιδίας Υπηρεσίας περί
οριστικής διαθέσεως των υγρών αποβλήτων, στην δε περίπτωση πρόβλεψης
κατασκευής βόθρων κατά πάγια πρακτική βεβαίωση διαθέσεως των υγρών αποβλήτων
σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η Υπηρεσία αυτή στην εγκεκριµένη µελέτη διάθεσής
τους. Ήτοι *Μετά την εκτέλεση των έργων και εγκαταστάσεων η επιχείρηση είναι
υποχρεωµένη να αναφέρει στην Υπηρεσία µας την ορθή εκτέλεση και να ζητήσει
σχετική βεβαίωση*
3)Η πάγια πρακτική αυτή ακολουθήθηκε και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Βιοµηχανίας από το έτος 1965 έως το 1985 που έγινε η αποκέντρωση των σχετικών
αρµοδιοτήτων από την πρώην ΕΒΑΝ στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
4) Επίσης µετά την θεσµοθέτηση µε τον Νόµο 1650/1986 (άρθρο 4) της έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, Κεντρικές ή
Περιφερειακές, προϋπόθεση για την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων είναι η διάθεση των
υγρών αποβλήτων η οποία αποτέλεσε πλέον στοιχείο των εγκεκριµένων
περιβαλλοντικών µελετών και όρων. Κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών µελετών
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επεκτάσεων, ή ανανεώσεων, οι Υπηρεσίες κατά πάγια πρακτική έκαναν δεκτές τις
βεβαιώσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων τις οποίες εξέδιδε η ∆/νση Υγείας και
Πρόνοιας. Σηµειωτέον ότι δεν µας έχει κοινοποιηθεί αντίθετη οδηγία η εγκύκλιος σε
σχέση µε το θέµα αυτό από τις αρµόδιες Αρχές του Υπουργείου.
5)Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσκοµίζεται εγκεκριµένη µελέτη
περιβαλλοντικών όρων και για την χορήγηση άδειας λειτουργίας οι ενδιαφερόµενοι
προσκοµίζουν βεβαίωση περί υλοποιήσεως των τεθέντων όρων από το Τµήµα
Περιβάλλοντος, όρος τον οποίο θέτει η Υπηρεσία µας στην άδεια εγκατάστασης, εκ
περισσής πρόνοιας, ζητώντας έτσι την συνδροµή συναρµόδιας Υπηρεσίας προκειµένου
να προληφθεί οποιαδήποτε ατέλεια, η οποία θα προκαλούσε κατά τη λειτουργία,
ρύπανση του περιβάλλοντος.»
12. Από τις ως άνω απαντήσεις των Υπηρεσιών της Ν/Α Βοιωτίας,
επιβεβαιώνεται ότι η ∆/νση Ανάπτυξης χορηγούσε Άδειες Λειτουργίας σε
βιοµηχανίες που επρόκειτο να προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση των
αποβλήτων τους, χωρίς να ζητά ως προαπαιτούµενη την έκδοση από τη ∆νση
ΧΩ.ΟΙ.ΠΕ. Άδειας ∆ιάθεσης αποβλήτων. Η επικαλούµενη «πάγια πρακτική»
δεν εδράζεται σε καµία διάταξη νόµου. Αντιθέτως, η Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (όπως και η προηγούµενη Φ15/οικ.
5239/245/98) προβλέπει ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση
Άδειας Λειτουργίας, την έκδοση Άδειας ∆ιάθεσης των βιοµηχανικών
αποβλήτων. Οµοίως και η Υ.∆. Ε1β.221/65 στο άρθρο 14 προβλέπει την
έκδοση Άδειας ∆ιάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων από την Πολεοδοµική
Υπηρεσία.
Η βεβαίωση διάθεσης των υγρών αποβλήτων (εκδιδόµενη από τη ∆/νση
Υγείας) στην οποία αρκείτο η ∆/νση Ανάπτυξης για τη χορήγηση Άδειας
Λειτουργίας, δεν παρείχε ουσιαστικά εχέγγυα για την καταλληλότητα των
τεχνικών έργων υπεδάφιας διάθεσης, για τους εξής λόγους:
• ∆εν τεκµαίρονται αυτοψίες για την έκδοση των Βεβαιώσεων (δεν
υπήρχαν, συνηµµένα στις Βεβαιώσεις, δελτία αυτοψίας). Όπως
αναφέρεται, εξάλλου, στην απάντηση της ∆/νσης Ανάπτυξης, η ∆/νση
Υγείας θέτει στην εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης τον όρο ότι: «Μετά την
εκτέλεση των έργων και εγκαταστάσεων, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να
αναφέρει στην Υπηρεσία µας την ορθή εκτέλεση και να ζητήσει σχετική βεβαίωση».
Τα ευρήµατα των επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π. (υψηλές συγκεντρώσεις
επικινδύνων αποβλήτων σε βόθρους ορισµένων εταιρειών) διαψεύδουν
την καλή εκτέλεση και λειτουργία των τεχνικών έργων.
• Η ∆/νση Υγείας, ακόµη και αν προέβαινε σε αυτοψία πριν τη χορήγηση
της βεβαίωσης, δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις και τη σχετική αρµοδιότητα
για να αποφανθεί επί της καταλληλότητας των τεχνικών έργων
(συστηµάτων επεξεργασίας των αποβλήτων).
Η βεβαίωση διάθεσης των υγρών αποβλήτων δεν παρέχει, επίσης, εχέγγυα
για την τήρηση των προβλεποµένων στο άρθρο 2 της Υ.∆. Ε1β/221/65:

(«Επιτρέπεται η διάθεσις λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων εις επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος µόνον
κατόπιν αδείας συµφώνως προς το άρθρον 14 της παρούσης και εφ΄όσον αποφεύγονται:
α/Η δηµιουργία κινδύνων δια την ∆ηµόσιαν Υγείαν, ως µολύνσεων, οχλήσεων ή αντιαισθητικών
καταστάσεων.
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β/Η αλλοίωσις των φυσικών χηµικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων εν γένει εις βαθµόν,
ώστε να παραβλάπτηται η εκάστοτε προβλεποµένη χρήσις αυτών.
γ/Η παρακώλυσις του φυσικού αυτοκαθαρισµού των υδάτων και του εδάφους.
δ/Βλάβαι εις έργα και οικονοµικαί ζηµίαι εν γένει.»

Ότι δεν εξεδίδετο Άδεια υπεδάφιας ∆ιάθεσης των αποβλήτων, επιβεβαιώνεται
και από την απάντηση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας (∆/νσης ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ.)
ότι «δεν εξέδιδε κατά τα παρελθόντα έτη άδεια διάθεσης υπεδαφίως των βιοµηχανικών
αποβλήτων, διότι ουδέποτε κατετέθη σχετικό αίτηµα από τις ενδιαφερόµενες
βιοµηχανίες ή Υπηρεσίες» .
13. Οι Υπηρεσίες της Ν/Α Βοιωτίας που έχουν αρµοδιότητα επί των
αναφερθέντων θεµάτων (∆νση Υγείας, ∆νση ΧΩ.ΟΙ.&ΠΕ., ∆νση Ανάπτυξης)
είναι υποστελεχωµένες σε σηµαντικό βαθµό. Με δεδοµένο, δε, ότι εντός του
νοµού Βοιωτίας δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός βιοµηχανιών/
βιοτεχνιών, καθίσταται δυσχερής έως και προβληµατική η άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1. Με την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/65 έχουν ρυθµιστεί από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τότε Υπουργείο Υγιεινής)
από κοινού µε το Υπουργείο Εσωτερικών τα θέµατα διαθέσεως λυµάτων και
βιοµηχανικών αποβλήτων. Η εν λόγω διάταξη, επιτρέπει την διάθεση των
επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων είτε σε επιφανειακά ύδατα (εν
προκειµένω Ασωπός ποταµός) κατόπιν Αδείας που εκδίδεται από τον
Νοµάρχη, είτε υπεδαφίως (κατόπιν Αδείας που εκδίδει η Πολεοδοµική
Υπηρεσία της Ν.Α.). Η διάταξη αυτή είναι γενική και, όσον αφορά στην
διάθεση επεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως, δεν κάνει
ειδική αναφορά σε επικίνδυνες και τοξικές ουσίες και δεν θέτει όρια
απόρριψης επικινδύνων ουσιών.
2. Η (µεταγενέστερη της Υ.∆. Ε1β/221/65) σχετική περί την
διαχείριση/διάθεση των τοξικών-επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων
νοµοθεσία, η οποία προέρχεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κατ΄εφαρµογή του Ν.
1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εµφανίζει πληθώρα διατάξεων, οι
περισσότερες των οποίων αφορούν εναρµονίσεις του εθνικού ∆ικαίου µε
διαδοχικές Οδηγίες της Ε.Ε.. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές εµφανίζουν κενά,
ασυνέχειες και επικαλύψεις και δεν αντιµετωπίζουν κωδικοποιηµένα, µε
ενιαίο και συνεκτικό τρόπο το όλο θέµα. Το κυριότερο, δεν φαίνεται να
τυγχάνουν εφαρµογής από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και από τις
βιοµηχανίες/βιοτεχνίες και παραµένουν ανενεργές.
Παρουσιάζεται, δηλαδή, το φαινόµενο, να διαθέτουµε, τύποις, πλούσια
περιβαλλοντική νοµοθεσία σχετική µε τη διαχείριση/διάθεση των
επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων και, παρά ταύτα, τα θέµατα αυτά να
εξακολουθούν να ρυθµίζονται από µια γενική Υγειονοµική ∆ιάταξη του 1965
«περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. Ειδικότερα:
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•

•

•

•

•

∆εν λαµβάνονται υπόψη από τις βιοµηχανίες/βιοτεχνίες που
προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση επικινδύνων αποβλήτων και από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της Περιφέρειας και της
Νοµαρχίας που εκδίδουν Α.Ε.Π.Ο., οι διατάξεις της Κ.Υ.Α.
26857/553/88 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από απορρίψεις
επικινδύνων ουσιών, σε εφαρµογή της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ. Οι
διατάξεις αυτές προβλέπουν µεταξύ άλλων: α) προκαταρκτική έρευνα
που περιλαµβάνει µελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και µελέτη
της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και υπεδάφους (κατά το
στάδιο επιλογής και αδειοδότησης του τρόπου διάθεσης των
αποβλήτων) και, επί τη βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, έγκριση
ή απόρριψη του τρόπου διάθεσης, β) συµπερίληψη στην Α.Ε.Π.Ο. των
πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και διασφαλίσεων που
προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.. Οι ως άνω διατάξεις έπρεπε να
εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα και πριν από την έκδοση Άδειας
υπεδάφιας ∆ιάθεσης αποβλήτων.
Οι εταιρείες που προβαίνουν σε απόρριψη επικινδύνων υγρών
αποβλήτων στον Ασωπό ποταµό δεν έχουν προχωρήσει σε
αναθεώρηση περιβαλλοντικών όρων, ώστε να ενσωµατωθεί η
διαδικασία τήρησης των ποιοτικών ορίων των απορριπτοµένων σε
υδατικούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων των βιοµηχανιών, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001. Στην εν
λόγω Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι οριακές τιµές στα υγρά απόβλητα των
επικινδύνων ουσιών του Καταλόγου του Παραρτήµατος Ι του άρθρου
6 της Π.Υ.Σ. 2/1-2-2001, καθώς και οι µέθοδοι ελέγχου των ουσιών
αυτών, που πρέπει να εφαρµόζονται υποχρεωτικά από 1-1-2004.
Αντίθετα συνεχίζεται η εφαρµογή της ∆ιανοµαρχιακής Απόφασης υπ.
αριθ. 19640/14-11-79, για τη διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
και λυµάτων στον Ασωπό, κατ’ εφαρµογή της Ε1β/221/65 Υγ.
∆ιάταξης.
∆εν εφαρµόζονται οι ποιοτικοί στόχοι των επιφανειακών νερών του
αποδέκτη λυµάτων-αποβλήτων Ασωπού, µε καθορισµό της ανώτατης
χρήσης αυτού, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 46399/1352/3-6-1986
«απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών..».
∆εν έχει εκπονηθεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης και προστασίας της περιοχής
λεκάνης απορροής του ποταµού Ασωπού, καθώς και Πρόγραµµα
Παρακολούθησης των νερών αυτού, που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε
εφαρµογή το αργότερο µέχρι 23-12-2006, σύµφωνα µε το Π.∆. 51/2007,
σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση
κοινοτικής δράσης στον τοµέα πολιτικής των υδάτων».
∆εν έχουν αναθεωρηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι διατάξεις
(Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 για την εφαρµογή του Ν. 3325/05)
περί αδειοδότησης των βιοµηχανιών/βιοτεχνιών, ώστε να
ενσωµατώσουν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, µε βάση
τις οποίες, ως προαπαίτηση για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας µιας
βιοµηχανίας/βιοτεχνίας η οποία παράγει επικίνδυνα απόβλητα,
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τίθεται πλέον η έκδοση Άδειας ∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
Κατά την εν λόγω Κ.Υ.Α., όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες
επεξεργάζονται / αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι ίδιες τα επικίνδυνα
απόβλητα τους, θα έπρεπε να έχουν εφοδιαστεί (εντός εξαµήνου από
εφαρµογής αυτής) µε Άδεια ∆ιαχείρισης που εκδίδεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Έτσι, εξακολουθεί από τις αδειοδοτούσες
αρχές (∆/νσεις Ανάπτυξης των Ν/Α), να ζητείται, ως προαπαιτούµενη
για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας, η Άδεια ∆ιάθεσης βιοµηχανικών
αποβλήτων της Υ.∆. Ε1β/221/65, ενώ καµία από τις ελεγχθείσες
βιοµηχανίες που διαχειριζόταν/διέθετε επικίνδυνα απόβλητα δεν
κατείχε Άδεια ∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
3. Η µη εφαρµογή των διατάξεων για τα επικίνδυνα/τοξικά
βιοµηχανικά απόβλητα (ειδικότερα εκείνων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06)
βρίσκει έδαφος στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συναντίληψη µεταξύ των
συναρµοδίων Υπουργείων (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Υ&ΚΑ και ΥΠ.ΑΝ.) για το ποιές
διατάξεις υπερισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται. ∆ιαρκούντος του
ελέγχου, τα συναρµόδια Υπουργεία διατύπωσαν εγγράφως διαφορετικές
απόψεις όσον αφορά στις εφαρµοστέες διατάξεις για τη διαχείριση των
επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων. Έτσι:
α) Η Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε υποστηρίζει ότι οι Άδειες
∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π.
13588/725/06, αντικαθιστούν τις Άδειες ∆ιάθεσης της Υ.∆. Ε1β/221/65
(ορθώς, κατά την άποψη των υπογραφόντων, καθόσον η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06
είναι µεταγενέστερη και ειδικότερη διάταξη της Υ.∆. Ε1β/221/65, στο δε άρθρο 20
αυτής αναφέρεται ότι από, την έναρξη ισχύος της, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις αυτής ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν).
β) Η ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης θεωρεί ότι η Υ.∆. Ε1β/221/65,
ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της και,
εποµένως, η προβλεπόµενη από αυτήν Άδεια ∆ιάθεσης χορηγείται από τον
Νοµάρχη (για απόρριψη σε αποδέκτη) ή από την αρµόδια Πολεοδοµία (για
υπεδάφια διάθεση) και λαµβάνεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα της
λήψεως άλλων αδειών.
γ) Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συµφωνεί
µε τη θέση του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ότι οι δύο
αδειοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης µιας
βιοµηχανίας/βιοτεχνίας
προαπαιτείται
η
Απόφαση
Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία θα πρέπει να ενσωµατώνει τους
όρους και προϋποθέσεις διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε
την Κ.Υ.Α. 26857/553/1988. Επιπλέον, για την έκδοση άδειας λειτουργίας της
µονάδας, απαιτείται, σύµφωνα µε την Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05, η
Άδεια ∆ιάθεσης των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων που προβλέπει η Υ.∆.
Ε1β/221/65. Όσον αφορά στην Άδεια ∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αυτή θεωρείται παράλληλη διαδικασία, που
δεν συναρτάται µε την χορήγηση άδειας λειτουργίας της µονάδας.
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Τα παραπάνω δίδουν την εικόνα στεγανών και έλλειψης συνεννόησης
µεταξύ των Υπουργείων.
4. Και αυτή, ωστόσο, η Υ.∆. Ε1β/221/65, εφαρµόστηκε πληµµελώς από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ν/Α Βοιωτίας, στην περίπτωση των εξεταζοµένων
19 βιοµηχανιών. Συγκεκριµένα:
α. Εννέα εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας
(αδειοδοτούσα Αρχή η Ν.Α. Βοιωτίας)
χωρίς να έχουν λάβει την
απαιτούµενη από το άρθρο 14 της Υ.∆. Ε1β/221/65 Άδεια ∆ιάθεσης των
λυµάτων-υγρών αποβλήτων τους, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α.
Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ.
5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν µόνο
αποφάσεις έγκρισης µελέτης επεξεργασίας και υπεδάφιας διάθεσης (µία
εταιρεία άδεια επαναχρησιµοποίησης, ωστόσο η Α.Ε.Π.Ο. προβλέπει Άδεια
∆ιάθεσης) των υγρών αποβλήτων τους από τη ∆/νση Υγείας της Ν/Α
Βοιωτίας.
β. Πέντε εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α
Βοιωτίας, χωρίς να κατέχουν την απαιτούµενη από το άρθρο 14 της Υ.∆.
Ε1β/221/65 Άδεια ∆ιάθεσης λυµάτων-υγρών αποβλήτων, αλλά ούτε καν
εγκεκριµένη µελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων-υγρών
αποβλήτων, κατά παράβαση, ωσαύτως, των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ.
7815/615/05/05 (και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του
Υπουργού Ανάπτυξης.
γ. Μία εταιρεία, η οποία απορρίπτει λύµατα-υγρά βιοµηχανικά
απόβλητα στον Ασωπό, είχε λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας
ένα έτος πριν από την έκδοση της προσωρινής Άδειας ∆ιάθεσης των
αποβλήτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε, δηλαδή, επί ένα έτος, χωρίς
την απαιτούµενη (προσωρινή, έστω) Άδεια ∆ιάθεσης αποβλήτων, κατά
παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της
προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.
γ. Για δύο εταιρείες που έχουν λάβει οριστική Άδεια ∆ιάθεσης
των βιοµηχανικών τους αποβλήτων στον Ασωπό ποταµό, από τα στοιχεία των
φακέλων δεν διαπιστώθηκε η τήρηση της απαίτησης της Υ.∆. Ε1β/221/65
(άρθρο 14, παρ. 1.1.3γ,δ,ε) για έλεγχο (δειγµατοληψίες κ.λ.π.) από το αρµόδιο
Τµήµα Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας της σωστής λειτουργίας των τεχνικών έργων
(µονάδων επεξεργασίας) στο διάστηµα που µεσολαβεί από την προσωρινή
άδεια διάθεσης στον Ασωπό µέχρι τη χορήγηση της οριστικής άδειας
διάθεσης.
δ. Όσον αφορά σε αυτές τούτες τις δεκατέσσερις εταιρείες των
ανωτέρω παραγράφων ∆4α,β, οι Άδειες Λειτουργίας τους πάσχουν
νοµιµότητας, καθόσον ελλείπει απαιτούµενο δικαιολογητικό (Άδεια ∆ιάθεσης
αποβλήτων), κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ.
7815/615/05/05 και της προηγούµενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98 του
Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 14 της Υ.∆.
Ε1β/221/65.
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5. Το πρόβληµα που αναδείχθηκε από µετρήσεις στην περιοχή
Ασωπού-Οινοφύτων αφορά στη ρύπανση του υπεδάφους και του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα από την επικίνδυνη ουσία του εξασθενούς χρωµίου [Cr
(VI)]. Όπως προέκυψε από τις αυτοψίες των Επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π.,
βρέθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) στους απορροφητικούς βόθρους
ορισµένων βιοµηχανιών, οι οποίες χρησιµοποιούσαν Χρώµιο ή ενώσεις
Χρωµίου στην παραγωγική τους διαδικασία και προέβαιναν σε υπεδάφια
διάθεση των αποβλήτων τους. Στις µονάδες αυτές επετράπη να
λειτουργήσουν, χωρίς την εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 26857/553/88,
αλλά και µε ατελή εφαρµογή των διατάξεων της Υ.∆. Ε1β/221/65, γεγονός
που σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι:
• ∆εν τους ζητήθηκε και δεν έγινε προκαταρκτική έρευνα που να
περιλαµβάνει µελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης
ζώνης και µελέτη της διϋλιστικής ικανότητας του εδάφους και του
υπεδάφους. Προκαταρκτική έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας
πιθανώς θα απέτρεπαν τη χορήγηση στις βιοµηχανίες του δικαιώµατος
υπεδάφιας διάθεσης των αποβλήτων τους, εφόσον ήθελε διαπιστωθεί
ότι αυτή ήταν ενδεχόµενο να προκαλέσει υποβάθµιση των υπογείων
νερών.
• ∆εν διασφαλίστηκε η δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των
υπογείων νερών από την αρµόδια αρχή, άλλως το πρόβληµα θα είχε
διαπιστωθεί πολύ νωρίτερα και θα είχε επιχειρηθεί η ανακοπή του.
• Εκ του αποτελέσµατος προκύπτει ότι δεν διασφαλίστηκε η τήρηση
όλων των τεχνικών προφυλάξεων, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των
υπόγειων νερών και οι επικίνδυνες ουσίες να µη µπορούν να φθάσουν
σε άλλα υδατικά συστήµατα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήµατα.
• ∆εν επιβλήθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους (από την Υπηρεσία που
χορήγησε την Α.Ε.Π.Ο.) σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων, που
να καθορίζουν, µεταξύ άλλων:
o Τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τη
φύση και τη συγκέντρωση των ουσιών (εν προκειµένω Cr (VI))
που υπάρχουν στα προς διάθεση ή προς απόθεση υλικά, τα
χαρακτηριστικά του αποδέκτη καθώς και την εγγύτητα ζωνών
συλλογής ιδιαίτερα πόσιµου, θερµού και µεταλλικού νερού.
o Την µέγιστη αποδεκτή ποσότητα κατά τη διάρκεια µιας ή
περισσοτέρων περιόδων, των υλικών προς διάθεση ή προς
απόθεση.
o Τις τεχνικές προφυλάξεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για να
αποφευχθεί κάθε ρύπανση των υπογείων νερών από το Cr (VI).
o Τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο των αποβλήτων
που εκκενώνονται στα υπόγεια νερά.
o Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέτρα που επιτρέπουν την
παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών.
• ∆εν υπήρξε υποβολή της Μελέτης Επεξεργασίας και διάθεσης των
βιοµηχανικών αποβλήτων στην (αρµόδια για τα τεχνικά έργα)
Πολεοδοµική Υπηρεσία και έγκρισή της από αυτήν.
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•

∆εν εκδόθηκε Άδεια ∆ιάθεσης των αποβλήτων από την Πολεοδοµική
Υπηρεσία.

6. Η αβελτηρία της ∆ιοίκησης, καθώς και η έλλειψη άµεσης
συνεργασίας µεταξύ συναρµοδίων Υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την
ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ορισµένων επιχειρηµατιών, είχαν ως αποτέλεσµα
την µη εφαρµογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των
σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και, συνεπώς, την εµφάνιση ενός ιδιαίτερα
ανησυχητικού προβλήµατος ρύπανσης του περιβάλλοντος και, κατ΄ επέκταση,
τη δηµιουργία κινδύνων στη δηµόσια υγεία. Εκφράζονται, επίσης, βάσιµοι
φόβοι ότι το πρόβληµα δεν αφορά µόνο τις εξετασθείσες εταιρείες, αλλά και
άλλες από αυτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ασωπού-Οινοφύτων,
καθόσον και αυτές έχουν αδειοδοτηθεί από τις ίδιες Αρχές, µε την ίδια λογική.
∆εδοµένης, δε, της ατελούς ή και προβληµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίας
για τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι πιθανό να έχουµε οδηγηθεί σε ανάλογες
δυσµενείς καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες
δραστηριοποιούνται βιοµηχανίες που παράγουν επικίνδυνα και τοξικά
απόβλητα.
7. Η υποστελέχωση των αρµοδίων Υπηρεσιών της Ν/Α Βοιωτίας
καθιστά δυσχερή την άσκηση ουσιαστικού και συνεχούς ελέγχου των
δραστηριοτήτων ενός ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού βιοµηχανιών/βιοτεχνιών
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1. Να αναληφθεί πρωτοβουλία από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το συντοµότερο δυνατόν, ώστε σε
συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες των συναρµοδίων Υπουργείων
(Υ.Υ.&Κ.Α. και ΥΠ.ΑΝ.), να διευκρινισθούν ασάφειες, αµφισβητήσεις ή
επικαλύψεις του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στη διάθεση
επικινδύνων/τοξικών βιοµηχανικών αποβλήτων. Με βάση το αποτέλεσµα της
συνεργασίας αυτής, να υπάρξουν οι αναγκαίες νοµοθετικές παρεµβάσεις,
όπου απαιτηθεί. Να εκδοθεί, δε, εγκύκλιος προς όλες τις αδειοδοτούσες Αρχές,
η οποία θα ρυθµίζει κατά ενιαίο και σαφή τρόπο τα εν λόγω θέµατα.
2. Η υπεδάφια διάθεση των επικινδύνων/ τοξικών αποβλήτων θα
πρέπει να επανεξετασθεί συνολικά, υπό το φως και των προσφάτων
µετρήσεων και ερευνών στην περιοχή του Ασωπού, οι οποίες την ενοχοποιούν
για σηµαντική επιβάρυνση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα µε
Cr(VI). Σχετική δυνατότητα δίδει το άρθρο 12 του Π.∆. 51/07, για την
κατάρτιση Προγράµµατος Μέτρων, µεταξύ των οποίων είναι «µέτρα για σηµειακές

πηγές απορρίψεων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι
περιβαλλοντικοί όροι, η έγκριση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας,
στους οποίους συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων η απαγόρευση διοχέτευσης ρύπων στα ύδατα… Όταν τα
στοιχεία παρακολούθησης ή άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να επιτευχθούν οι στόχοι
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που τίθενται δυνάµει του άρθρου 4 για το υδατικό σύστηµα, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα ώστε… να εξετάζονται οι σχετικές άδειες και λοιπές διοικητικές πράξεις και να
αναθεωρούνται εφόσον συντρέχει περίπτωση».

3. Από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να εκδοθεί εγκύκλιος προς τις αρµόδιες για
τη χορήγηση Α.Ε.Π.Ο. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Περιφερειών
και Ν.Α.) για την αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 26857/553/88
περί προστασίας των υπογείων νερών από υπεδάφια διάθεση επικινδύνων
αποβλήτων (όπως, προκαταρκτική έρευνα κατά το στάδιο επιλογής και αδειοδότησης
του τρόπου διάθεσης των αποβλήτων, καθώς και συµπερίληψη στην Α.Ε.Π.Ο. των
πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από την ίδια Κ.Υ.Α.). Στην ίδια
εγκύκλιο να επισηµαίνεται ότι όσες εταιρείες προβαίνουν ήδη σε υπεδάφια
διάθεση επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων και έχουν λάβει έως σήµερα
Α.Ε.Π.Ο. χωρίς να έχουν εφαρµοστεί οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88,
θα πρέπει να προχωρήσουν αµέσως σε αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών
τους Όρων, µε την εφαρµογή των διατάξεων της εν λόγω Κ.Υ.Α., οι δε
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να προβούν σε αναθεώρηση των εκδοθεισών
Α.Ε.Π.Ο. (όπως συνηγορεί και η διάταξη του άρθρου 2 παράγρ. 8 του Ν. 3010/2002).
4. Από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να εκδοθεί εγκύκλιος προς τις αρµόδιες για
τη χορήγηση Α.Ε.Π.Ο. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Περιφερειών
και Ν.Α.) για την αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 4859/726/93-2001 περί µέτρων και περιορισµών για την προστασία του υδατικού
περιβάλλοντος, κατά την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. σε εταιρείες που προβαίνουν σε
απορρίψεις επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες.
Στην ίδια εγκύκλιο να επισηµαίνεται ότι όσες εταιρείες προβαίνουν ήδη σε
τέτοια απόρριψη και έχουν λάβει έως σήµερα Α.Ε.Π.Ο. χωρίς να έχουν
εφαρµοστεί οι διατάξεις της εν λόγω Κ.Υ.Α., θα πρέπει να προχωρήσουν
αµέσως σε αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών τους Όρων, µε την εφαρµογή
των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αυτής, οι δε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να προβούν
σε αναθεώρηση των εκδοθεισών Α.Ε.Π.Ο. (όπως συνηγορεί και η διάταξη του
άρθρου 2 παράγρ. 8 του Ν. 3010/2002). Να επισηµανθούν οι διατάξεις της
∆ιανοµαρχιακής Απόφασης 19640/79 που αντικαθίστανται από αυτές της εν
λόγω Κ.Υ.Α.
5. Με ευθύνη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και
της αντίστοιχης Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, να
εφαρµοσθεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης και Πρόγραµµα Παρακολούθησης της
λεκάνης απορροής του ποταµού Ασωπού και να καθορισθεί η ανώτατη χρήση
και η αντίστοιχα απαιτούµενη ποιότητα των νερών του Ασωπού, σύµφωνα µε
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
6. Από τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να
εκδοθεί εγκύκλιος προς τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Περιφερειών και
προς τα βιοµηχανικά/βιοτεχνικά Επιµελητήρια της χώρας, µε την οποία θα
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υπενθυµίζεται αυστηρώς η υποχρέωση όλων των βιοµηχανιών/βιοτεχνιών οι
οποίες εκτελούν εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, να προβούν
στις απαιτούµενες ενέργειες και να εφοδιαστούν το συντοµότερο µε Άδειες
∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της
Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06. Άλλως, να επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 17 της ίδιας Κ.Υ.Α.
7. Από την Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. να εκδοθούν
οδηγίες προς την αδειοδοτούσα Αρχή (∆/νση Ανάπτυξης) της Ν/Α
Βοιωτίας), για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος νοµιµότητας των
Αδειών Λειτουργίας των δεκατεσσάρων εταιρειών των ανωτέρω παραγράφων
∆4α,β, καθώς και όσων άλλων βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µε αυτές
(ήτοι, δεν διαθέτουν Άδεια ∆ιάθεσης αποβλήτων). Εάν εκτιµάται ότι σε όµοια
κατάσταση βρίσκονται εταιρείες και άλλων Ν.Α. της χώρας, οι οδηγίες αυτές
να λάβουν τη µορφή εγκυκλίου προς όλες τις αδειοδοτούσες Αρχές.
8. Όσες από τις ελεγχθείσες εταιρείες έχουν προβεί σε αλλαγή
οποιουδήποτε από τα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία αδειοδοτήθηκαν (π.χ.
ονοµασία, παραγωγική διαδικασία, τρόπο διάθεσης των υγρών αποβλήτων
κ.λ.π.), να προβούν το ταχύτερο δυνατόν, µε ευθύνη της εκάστοτε
αδειοδοτούσας Αρχής, σε αναθεώρηση των αντιστοίχων αδειών.
9. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την οργάνωση και στελέχωση
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και των Περιφερειακών ∆/νσεων Υδάτων,
καθώς και η ενεργοποίηση των ολοκληρωµένων δράσεων (Πρόγραµµα
Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
Πρόγραµµα Βασικών και Συµπληρωµατικών Μέτρων) που προβλέπονται στο Π.∆.
51/2007.
10. Να καταβληθεί προσπάθεια από το Νοµάρχη Βοιωτίας για
ενίσχυση µε το αναγκαίο επιστηµονικό προσωπικό των Υπηρεσιών που είναι
αρµόδιες για την αδειοδότηση των βιοµηχανιών/βιοτεχνιών του νοµού του,
καθώς και για την εφαρµογή και έλεγχο σε αυτές της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας. Τεκµηριωµένες προτάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, θα
πρέπει να τύχουν υποστήριξης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:
Αναζητούνται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες:
• για τους εκδώσαντες τις Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) των εταιρειών που διαθέτουν υπεδαφίως επικίνδυνα απόβλητα,
χωρίς να εφαρµοστούν οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 για την
προστασία των υπογείων νερών, µε αποτέλεσµα την πιθανή επιβάρυνση
του περιβάλλοντος (µε τη δηµιουργία κινδύνων ρύπανσης και
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•

•
•

υποβάθµισης των υπογείων υδάτων) και, κατ΄ επέκταση, τη δηµιουργία
κινδύνων για τη δηµόσια υγεία.
για τους εκδώσαντες τις Άδειες Λειτουργίας εταιρειών, χωρίς να έχει
εκδοθεί προηγουµένως Άδεια ∆ιάθεσης των λυµάτων-βιοµηχανικών τους
αποβλήτων.
για τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους (εισηγητές-προϊσταµένους)
για τις εµπλεκόµενες εταιρείες (ποινικές ευθύνες)
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