
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3594 
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δι-

κτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 169) και ειδικά των 
παρ. 1 και 9 του άρθρου 18 αυτού,

β) της περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κωδικοποι-
ημένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 68111/17-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΨΑ46ΜΤΛΡ-
70Λ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εται-
ρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την από-
φαση της από 01-06-2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας και καταχωρήθηκε (κωδικο-
ποιημένο) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (κωδ. αρ. καταχ. 
2565820 και ημερ. ανακοίνωσης 17-06-2021),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019,

δ) του Κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

ε) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

στ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208) και

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών.» (Α΄ 121 - Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 126).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Την υπ’ αρ. 41/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Σταύρο 
Καλαφάτη» (Β΄ 24).

5. Την υπ’ αρ. 222/2017 ατομική γνωμοδότηση εκ του 
Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης), που έγινε αποδε-
κτή την 25η-10-2017 από την Υφυπουργό Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας - Θράκης).

6. Την υπ’ αρ. 065/2021 απόφαση - εισήγηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τον υποβλη-
θέντα προς έγκριση, με το υπό στοιχεία Γ.Δ.173/4741/
17-5-2021 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
ΕΥΑΘ Α.Ε., Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης.

7. Την υπ’ αρ. 7285/26-5-2021 βεβαίωση της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
με θέμα «Τεκμηρίωση δαπάνης από την έγκριση του ΕΚΑ 
της ΕΥΑΘ ΑΕ».

8. Την υπ’ αρ. 2213/27-5-2021 Εισηγητική Έκθεση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 και την περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτουν δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καταργούμε την υπ’ αρ. 1836/3-5-2018 (Β΄ 1793) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυ-
πουργού Εσωτερικών περί έγκρισης του Ειδικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και

Β. Εγκρίνουμε νέο Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δι-
κτύου Αποχέτευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
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επωνυμία ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως τον εισηγήθηκε, ομού με τα 
παραρτήματα αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. με την υπ’ αρ. 065/2021 απόφασή του, ως εξής:

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου 
Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του Κανονισμού - Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας άσκησης 
κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά την 
οποία παράγονται Υγρά Απόβλητα, για τη διάθεσή τους 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ή για την μεταφορά και διάθεσή τους 
στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ 
Α.Ε., κατόπιν συλλογής τους σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού δεν εμπίπτουν οι φορείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων από την άσκηση των 
οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά 
λύματα, ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, 
αποθήκες κ.λπ. Ο Κανονισμός καλύπτει το σύνολο της 
γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. για 
την αποχέτευση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 του 
ν. 2937/2001 (Α΄ 169) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
του. Ο σκοπός του Κανονισμού είναι η διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., 
μεγνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος, τηβιωσιμότητα των υποδομών, την 
εξοικονόμηση του απαιτούμενου κόστους συντήρησης 
και λειτουργίας τους και την αναλογική κατανομή αυτού 
μεταξύ των χρηστών στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται συμπληρωματικά 
με τον «Κανονισμό λειτουργίας δικτύου Υπονόμων της 
περιοχής Θεσσαλονίκης», εγκριθέντα με το π.δ. 348/1976 
(Α΄ 126).

ΑΡΘΡΟ 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
α) Απόβλητο - κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή 

υγρή κατάσταση ή μορφή ιλύος,που περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Η.Π. 
13588/752/2006 (Β΄ 383) κοινής υπουργικής απόφασης, 
Ευρωπαϊκός κατάλογος Αποβλήτων), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, και ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτί-
θεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

β) Οικιακά Λύματα - τα λύματα από περιοχές κατοικί-
ας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λει-
τουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές 
δραστηριότητες.

γ) Υγρά Απόβλητα - τα υγρά απόβλητα που παράγο-
νται από οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και τα 
οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

δ) Αστικά Λύματα - τα οικιακά λύματα ή το μίγμα οικι-
ακών λυμάτων με υγρά απόβλητα ή και όμβρια ύδατα.

ε) Ακάθαρτα: είτε τα Οικιακά Λύματα, είτε τα Υγρά Από-
βλητα είτε τα Αστικά Λύματα, είτε οποιοδήποτε μίγμα 
των παραπάνω.

στ) Επικίνδυνα υγρά απόβλητα - τα υγρά απόβλητα τα 
οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις 
που είναι αρκετές ώστε τα απόβλητα να εκδηλώσουν μία 
από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ 
της υπ’ αρ. 13588/725/2006 (Β΄ 383) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

ζ) Υπηρεσία ΕΥΑΘ - Η οργανωτική δομή της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
στην οποία έχει ανατεθεί η εσωτερική αρμοδιότητα της 
έκδοσης πράξεων αναφορικά με την αποχέτευση ακα-
θάρτων σύμφωνα με το Κανονισμό.

η) Δίκτυο αποχέτευσης - Το σύστημα αγωγών που συλ-
λέγει μεταφέρει και διοχετεύει τα λύματα στις μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων.

θ) Ουσίες προτεραιότητας - οι ευδιάλυτες και σε μικρές 
συγκεντρώσεις τοξικές για τον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
της υπό στοιχεία 2455/2001/ΕΚ απόφασης, που προσαρ-
τάται στο π.δ. 51/2007, όπως εκάστοτε αυτός θα ισχύει.

ι) Βεβαίωση σύνδεσης ενός οικοπέδου - η βεβαίωση 
που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΑΘ 
Α.Ε., προκειμένου να συνδεθεί ένα οικόπεδο στο δίκτυο 
ακαθάρτων, αφού πληρωθεί το δικαίωμα σύνδεσης και 
κατασκευαστεί η ιδιωτική διακλάδωση με το δίκτυο ακα-
θάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Αφορά αποκλειστικά το οικόπεδο.

ια) Άδεια αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων - η έγγραφη 
άδεια της υπηρεσίας ΕΥΑΘ ότι επιτρέπεται η αποχέτευση 
των Υγρών Αποβλήτων μιας δραστηριότητας στο δίκτυο 
αποχέτευσης που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., 
τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του παρό-
ντος Κανονισμού. Η άδεια χορηγείται από την Υπηρεσία 
ΕΥΑΘ για τη διάθεση των Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο 
ακαθάρτων.

ΑΡΘΡΟ 3
Υποχρέωση Σύνδεσης

Εφόσον δεν έχει οριστεί διαφορετικός αποδέκτης ακα-
θάρτων με πράξη αρμόδιας Διοικητικής Αρχής εκδιδό-
μενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οπότε εφαρ-
μόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8.4.2, όλα τα ακίνητα 
στα οποία ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες του 
άρθρου 1 συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέ-
τευσης ακαθάρτων, με τη διαδικασία και τους όρους που 
προβλέπονται από τον «Κανονισμό λειτουργίας Υπονό-
μων της περιοχής Θεσσαλονίκης» (Α΄ 126/1976),εφόσον 
αυτό διέρχεται από την περιοχή του ακινήτου.

Εάν δεν διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης, εφαρμόζε-
ται η Πολεοδομική Νομοθεσία, ο Κτιριοδομικός Κανο-
νισμός και οι όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου ή της δραστηριότητας επί του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 4
Προϋποθέσεις αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων

Η αποχέτευση των Υγρών Αποβλήτων από τις δραστη-
ριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 τελεί υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, 
μέσω της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης, να έχει 
βεβαιωθεί από την Υπηρεσία ΕΥΑΘ με Βεβαίωση Σύνδε-
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σης, το έντυπο της οποίας εκάστοτε επικαιροποιημένο 
είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. (www.eyath.gr).

2) Τη χορήγηση από την υπηρεσία ΕΥΑΘ έγγραφης 
Άδειας αποχέτευσης ή βεβαίωσης μη διάθεσης ή άδεια 
αποδοχής υγρών απόβλητων, κατά τα ειδικότερα οριζό-
μενα στο επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 5
Αποχετευόμενα Υγρά Απόβλητα - 
Απαγορεύσεις

5.1. H αποχέτευση υγρών απόβλητων στο δίκτυο απο-
χέτευσης ακαθάρτων επιτρέπεται μόνο εφόσον οι τιμές 
των παραμέτρων των Υγρών Αποβλήτων δεν υπερβαί-
νουν τα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος I του πα-
ρόντος Κανονισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
επόμενα άρθρα. Απαγορεύεται η συμμόρφωση στην 
παραπάνω υποχρέωση να επιτυγχάνεται με αραίωση.

5.2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση 
ή η διοχέτευση με άλλο τρόπο, στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή δικτύων που αυτή διαχειρί-
ζεται, των ακολούθων:

α) Υγρών Αποβλήτων που προέρχονται, γενικά, από 
εκκένωση βόθρων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αποχε-
τευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η διάθεση των αποβλήτων 
αυτών γίνεται στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων 
στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ 
Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη παρ. 
8.1. και τα αναφερόμενα σε αυτήν Παραρτήματα του 
Κανονισμού.

β) Ουσιών ή ενώσεων που μπορεί να θέσουν σε κίν-
δυνο τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων στο δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων ή στις Εγκαταστάσεις Επεξερ-
γασίας Λυμάτων, να προκαλέσουν προβλήματα στην 
ομαλή λειτουργία των υποδομών αυτών, καθώς και υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος στους τελικούς αποδέκτες.

Οι εν λόγω ουσίες ή ενώσεις αναφέρονται αναλυτικά:
Α. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουρ-

γίας δικτύου υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης (π.δ. 
348/1976, Α΄ 126).

Β. Στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος 
Κανονισμού.

Η κατάταξη και διαχείριση των επικίνδυνων Υγρών 
Αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13588/
725/2006 (Β΄383) κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αρ. 
146163/2012 (Β΄1537) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
εκάστοτε ισχύουν ή και διευκρινιστικές εγκυκλίους επ’ 
αυτών.

5.3. Οι φορείς των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ακαθάρτων υποχρεού-
νται να τεκμηριώνουν, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας 
ΕΥΑΘ, τις ενέργειες που έχουν κάνει για την προοδευτική 
μείωση των απορρίψεων Ουσιών Προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 6
Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες ως προς τη χορήγηση άδειας 
αποχέτευσης ή βεβαίωσης μη διάθεσης 
Υγρών Αποβλήτων. Γενικές υποχρεώσεις

6.1. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της οικονομι-
κής δραστηριότητας, από άποψη παραγωγής ακαθάρ-

των, η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί στο φορέα της δραστηριότητας, 
είτε Βεβαίωση Μη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, είτε 
Άδεια Αποχέτευσης. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και 
τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω, οι οικονομικές 
δραστηριότητες κατατάσσονται στις κάτωθι τέσσερις 
(4) Κατηγορίες.

Όπου για την κατάταξη σε κατηγορία λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή παροχής Υγρών Αποβλήτων «Q», ως τέ-
τοια ορίζεται η μέση ημερήσια τιμή της παροχής των 
Υγρών Αποβλήτων σε διάστημα ενός μηνός κανονικής 
λειτουργίας. Αν η δραστηριότητα ασκείται σε εποχική 
βάση, για τον υπολογισμό της μέσης τιμής λαμβάνεται 
υπόψη η χρονική περίοδος κατά την οποία λαμβάνει 
χώρα η παραγωγική διαδικασία.

i. Κατηγορία Α.
Στην Κατηγορία Α εμπίπτουν οικονομικές δραστη-

ριότητες από την παραγωγική διαδικασία των οποίων 
παράγονται υγρά απόβλητα της παρ. 5.2.β του άρθρου 5 
και η διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν επιτρέπεται.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Α η ΕΥΑΘ ΑΕ 
εκδίδει βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.

ii. Κατηγορία Β.
Οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Απο-

βλήτων Q≤2m3/ημ. Ενδεικτικά αναφέρονται: επιχειρή-
σεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην υπό 
στοιχεία  Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β΄ 2161) απόφαση και 
τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, πλυντήρια ρούχων οι-
κιακού τύπου, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, επεξεργασία 
κατεψυγμένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης 
τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα 
ψύξης.

Εξαιρούνται της κατάταξης στην Κατηγορία Β:
α. Πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων (πέραν 

αυτών των οικιακού τύπου) και ταπητοκαθαριστήρια, 
που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και

β. Οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν παρα-
γωγικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά επιμεταλλωτήρια, 
βυρσοδεψία, ελαιοτριβεία, χημικές βιομηχανίες, φαρμα-
κοβιομηχανίες, που εντάσσονται στη κατηγορία Γ, ανε-
ξάρτητα από την παροχή των Υγρών Αποβλήτων τους.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Β η ΕΥΑΘ ΑΕ 
εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

iii. Κατηγορία Γ.
Οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Απο-

βλήτων Q>2m3/ημ. ή και δραστηριότητες, ανεξαρτήτως 
παροχής, όπως προβλέπονται στην κατηγορία Β περί-
πτωση (β), εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται 
στην κατηγορία Δ.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Γ η ΕΥΑΘ ΑΕ 
εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

iv. Κατηγορία Δ.
Ειδικές οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν 

Ακάθαρτα με ρυπαντικό φορτίο οφειλόμενο κυρίως σε 
χρήση απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια αυτοκινή-
των, πλυντήρια ρούχων -πέραν αυτών των οικιακού τύ-
που- και ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως της τιμής 
Q (της παροχής) των Υγρών Αποβλήτων.

Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Δ η ΕΥΑΘ ΑΕ 
εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.
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6.2. Οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν κατά το 
στάδιο υποβολής αίτησης στην Υπηρεσία για την έκδοση 
είτε Βεβαίωσης Μη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων είτε 
Άδειας Αποχέτευσης, να αναφέρουν όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία για την κατάταξή τους στην κατάλληλη κα-
τηγορία και την περαιτέρω διαχείριση της διαδικασίας 
αδειοδότησης καθώς επίσης και να προσκομίζουν τα 
νομιμοποιητικά τους έγγραφα, σύμφωνα με τα έντυπα 
και τις διαδικασίες που είναι εκάστοτε αναρτημένα στην 
διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).

6.3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση Βεβαί-
ωσης Μη Διάθεσης Αποβλήτων ή Άδειας Αποχέτευσης 
τεκμαίρει τη συναίνεση του φορέα της δραστηριότητας 
προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την είσοδο εντεταλμένων υπαλ-
λήλων της στο συνδεδεμένο ακίνητο, προκειμένου αυτοί 
να διενεργούν τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των διεργασιών 
και εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης προϊό-
ντων, καθώς και έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας 
των Υγρών Αποβλήτων, καθώς και δειγματοληψία, οπο-
τεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι έλεγχοι αποσκοπούν 
στη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για 
τη χορήγηση ή τη διατήρηση της χορηγηθείσας Άδειας 
Αποχέτευσης ή της Βεβαίωσης Μη διάθεσης Υγρών 
Αποβλήτων. Η παρεμπόδιση του ελέγχου, όπως θα έχει 
βεβαιωθεί από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, 
επιφέρει τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9.8.

6.4. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να 
ενημερώνει εγκαίρως την Υπηρεσία ΕΥΑΘ για οποια-
δήποτε μεταβολή στην παραγωγική διαδικασία, στις 
εγκαταστάσεις της, στην παροχή ή/και στην ποιότητα 
των Υγρών Αποβλήτων της ή στο σύστημα επεξεργα-
σίας τους, η οποία επιφέρει ενδεχόμενη μεταβολή στην 
κατάταξή της σε κατηγορία ή στα δεδομένα και τις παρα-
δοχές που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση βεβαίωσης 
μη διάθεσης ή άδειας αποχέτευσης ή άδειας αποδοχής 
Υγρών Αποβλήτων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέ-
ρωσης της Υπηρεσίας, θα επιβάλλονταιοι κυρώσεις που 
περιγράφονται στο άρθρο 9.

6.5. Η Άδεια Αποχέτευσης ανακαλείται ή δεν ανανεώ-
νεται εφόσον έχει εκδοθεί με ορισμένη διάρκεια, εφόσον 
πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγη-
ση της ή ο φορέας της δραστηριότητας έχει υποπέσει σε 
παράβαση τέτοια η οποία κατά τον Κανονισμό επισύρει 
την ανάκληση. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΥΑΘ Α.Ε. προ-
βαίνει σε ενημέρωση των Αρχών που έχουν αρμοδιότητα 
για τον έλεγχο και την αδειοδότηση άσκησης της οικο-
νομικής δραστηριότητας.

6.6. Ο φορέας δραστηριότητας από την οποία παράγο-
νται υγρά απόβλητα με τιμή παροχής σχεδιασμού Q≥5 
m3/d, ανεξάρτητα από την Κατηγορία στην οποία έχει 
ενταχθεί, οφείλει να τοποθετήσει με δικές του δαπάνες, 
μετρητή παροχής στην έξοδο των επεξεργασμένων 
Υγρών Αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων. Η επιλογή, προμήθεια και τοποθέ-
τηση του μετρητή παροχής θα γίνεται από τον φορέα 
της δραστηριότητας με βάση πρότυπες/διεθνείς τεχνι-
κές προδιαγραφές. Η τοποθέτηση του μετρητή παροχής 
θα γίνεται στο φρεάτιο δειγματοληψίας ή σε κατάλληλο 

προσβάσιμο σημείο στην έξοδο της εγκατάστασης επε-
ξεργασίας αποβλήτων. Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να πληρούν οι μετρητές παροχής. Ο φορέας της δραστη-
ριότητας μεριμνά με δικές του δαπάνες για τη συνεχή και 
ορθή λειτουργία του μετρητή παροχής.

6.7. Όπου σύμφωνα με τον Κανονισμό αναφέρεται 
ενέργεια της Επιτροπής της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, νοείται 
της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών Επεξεργασίας και 
Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων. Η εν λόγω Επιτροπή 
αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπλη-
ρωματικά τους μέλη. Τέσσερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) 
αναπληρωματικά μέλη, είναι στελέχη της ΕΥΑΘ ΑΕ και 
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΥΑΘ ΑΕ κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης. 
Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ορί-
ζεται με κοινή υπόδειξη των εκπροσώπων παραγωγικών 
φορέων της Θεσσαλονίκης, ενδεικτικά: α) το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, β) τον Σύνδεσμο Βιομη-
χανιών Ελλάδος, γ) το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης, δ) την Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ 
Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, ε) το Σωματείο Αρτοποιών 
Θεσσαλονίκης «ο Προφήτης Ηλίας».

Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του Κα-
νονισμού, η ΕΥΑΘ ΑΕ απευθύνει επιστολή - πρόσκληση 
στους προαναφερόμενους φορείς για να ορίσουν το 
τακτικό και αναπληρωματικό του μέλος στην Επιτροπή. 
Στην ΕΥΑΘ ΑΕ αποστέλλεται μία επιστολή - υπόδειξη του 
διορισμού των εκπροσώπων των φορέων από το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Μέχρι 
να περιέλθει η δήλωση διορισμού του εκπροσώπου των 
φορέων, η ΕΥΑΘ ΑΕ τοποθετεί, προσωρινά, στελέχη της, 
ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

6.8. Δραστηριότητες που παράγουν Υγρά Απόβλη-
τα με παροχή Q>2m3, θα πρέπει να διαθέτουν Σχέδιο 
Διαχείρισης των ανεπεξέργαστων Υγρών Αποβλήτων 
σε περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας αποβλήτων τους, λόγω συντή-
ρησης ή έκτακτης βλάβης, προς αποφυγή της εισόδου 
των Υγρών Αποβλήτων τους στο αποχετευτικό δίκτυο. 
Εφόσον, βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης, δεν μπορεί να 
αποφευχθεί η διάθεση τυχόν ανεπεξέργαστων Υγρών 
Αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, αυτή θα έχει μέ-
γιστη διάρκεια 24 ώρες και με αμελλητί ενημέρωση της 
ΕΥΑΘ Α.Ε.. Μετά την παρέλευση των 24 ωρών ο φορέας 
της δραστηριότητας υποχρεούται να εφαρμόσει τη βέλ-
τιστη λύση προκειμένου να μην γίνεται η διάθεση στο 
δίκτυο αποχέτευσης.

Τέλος, αναλόγως του μεγέθους του προβλήματος και 
των πιθανών επιπτώσεων στο δίκτυο και στην ποιότητα 
των εκροών των Eγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα ενη-
μερώνονται οι αρμόδιοι φορείς.

Δεν θα θεωρείται δικαιολογημένη, μια βλάβη που 
οφείλεται στην μη ύπαρξη εφεδρικού κρίσιμου Η/Μ 
εξοπλισμού, σε έλλειψη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
(Η/Ζ) και γενικότερα σε λόγους που δεν άπτονται των 
λόγων ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να διεκ-
δικήσει οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη πραγματοποιεί 
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από την παραλαβή στις εγκαταστάσεις της αποβλήτων, 
η ποιότητα των οποίων δεν είναι σύμφωνη με τα οριζό-
μενα στον παρόντα Κανονισμό.

6.9. Αλλαγή επωνυμίας ή αλλαγή του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος

Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος του φορέα της δραστηριότητας 
για την οποία έχει εκδοθεί ήδη βεβαίωση μη διάθεσης 
Υγρών Αποβλήτων ή προσωρινή ή οριστική άδεια απο-
χέτευσης Υγρών Αποβλήτων ή άδεια αποδοχής Υγρών 
Αποβλήτων, θα πρέπει άμεσα και εγγράφως να ενημε-
ρωθεί η υπηρεσία ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 7
Χορήγηση βεβαίωσης μη διάθεσης Υγρών Απο-
βλήτων και άδειας αποχέτευσης. Παρακολούθη-
ση. Έλεγχοι

7.1. Κατηγορία Α.
Στον φορέα της δραστηριότητας της Κατηγορίας Α η 

Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών 
Αποβλήτων.

7.1.1. Προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση μη διάθε-
σης Υγρών Αποβλήτων ο φορέας της δραστηριότητας 
πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία ΕΥΑΘ:

α. Υπεύθυνη δήλωση - ερωτηματολόγιο, συμπληρω-
μένη και υπογεγραμμένη αρμοδίως από τον φορέα της 
δραστηριότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, στην 
οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα η μη διάθεση των παρα-
γόμενων Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων και η νόμιμη διάθεσή τους σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης των εν λόγω απο-
βλήτων τους. 

β. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτι-
μου για τον έλεγχο των στοιχείων της υπεύθυνης δήλω-
σης - ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 
που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. και είναι εκάστοτε αναρτημένος στο διαδι-
κτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).

7.1.2. Εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της υπεύ-
θυνης δήλωσης - ερωτηματολογίου και εφόσον δεν προ-
κύψουν ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων 
αυτής κατά τον έλεγχό της από την αρμόδια επιτροπή 
της υπηρεσίας ΕΥΑΘ, η ΕΥΑΘ A.E. χορηγεί τη Βεβαίωση 
μη διάθεσης υγρών aποβλήτων.

7.1.3. Η βεβαίωση μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων εί-
ναι αορίστου διάρκειας και θα ανακαλείται μόνον εφό-
σον πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 
χορήγησή της.

7.2. Κατηγορία Β.
Στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατη-

γορία Β η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί άδεια αποχέτευσης 
Υγρών Αποβλήτων Κατηγορίας Β.

7.2.1. Η Άδεια αποχέτευσης στις δραστηριότητες της 
Κατηγορίας Β χορηγείται στις επιχειρήσεις με παροχή 
Υγρών Αποβλήτων Q ≤ 2m3/ημ, εφόσον τα υγρά από-
βλητά τους δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2 του 
παρόντος, χωρίς την υποχρέωση επεξεργασίας και κατα-
σκευής οιουδήποτε έργου, και ανήκουν στους παρακάτω 
τύπους επιχειρήσεων: πλυντήρια ρούχων οικιακού τύ-

που, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, επεξεργασία κατεψυγ-
μένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων 
και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα ψύξης.

7.2.2. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης 
κατηγορίας Β, ο φορέας της δραστηριότητας, θα πρέπει 
να υποβάλει στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ τα παρακάτω:

1. Αίτημα χορήγησης άδειας αποχέτευσης,
2. Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ’ ελά-

χιστον, στοιχεία όπως:
- το είδος της επιχείρησης,
- περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
- πηγές προέλευσης των Υγρών Αποβλήτων,
- η παροχή των παραγομένων υγρών απόβλητων.
Στις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες είτε δεν λειτουρ-

γούν ακόμη, είτε έχουν αρχίσει πρόσφατα να λειτουρ-
γούν και εφόσον για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμα επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό της παροχής 
των αποβλήτων τους, χορηγείται προσωρινή άδεια 
αποχέτευσης Κατηγορίας Β ισχύος οκτώ (8) μηνών, με 
δυνατότητα παράτασης το πολύ έως ακόμη τέσσερις 
(4) μήνες, εφόσον κατά τη λήξη της προσωρινής άδειας 
δεν έχουν προκύψει επαρκή δεδομένα για την παρο-
χή των Υγρών Αποβλήτων τους. Εφόσον, στη συνέχεια, 
προκύψουν επαρκή στοιχεία για την παροχή των απο-
βλήτων, υποβάλλεται νέο αίτημα από την επιχείρηση 
και είτε χορηγείται από την Υπηρεσία άδεια αποχέτευ-
σης Κατηγορίας Β, είτε η επιχείρηση κατατάσσεται στην 
Κατηγορία Γ και εκκινεί η διαδικασία για την χορήγηση 
άδειας αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων κατηγορίας Γ.

3. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτι-
μου για τον έλεγχο τηςτεχνικής έκθεσης και χορήγησης 
άδειας αποχέτευσης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΕΥΑΘ Α.Ε και είναι εκάστοτε αναρτημένος στο 
διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr). 
Στην περίπτωση ήδη υπάρχουσας προσωρινής άδειας 
αποχέτευσης, δεν απαιτείται η εκ νέου καταβολή του 
αντιτίμου.

Εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης και 
των λοιπών στοιχείων και εφόσον δεν προκύψουν ανά-
γκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων αυτών κατά 
τον έλεγχο της από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 
ΕΥΑΘ, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην επιχείρηση, άδεια απο-
χέτευσης Υγρών Αποβλήτων Κατηγορίας Β, προσωρινή 
ή οριστική, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η οριστική άδεια αποχέτευσης Κατηγορίας Β θα είναι 
αορίστου διάρκειας.

7.2.3. Ειδικά, οι δραστηριότητες εστίασης, όπως αυ-
τές ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 
(Β΄ 2161) απόφαση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, 
υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα 
μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, πριν δηλαδή αυτά 
εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να τα συλλέ-
γουν προς αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων (υπ’ αρ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική 
απόφαση) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Επιπλέον, 
οι δραστηριότητες αυτές υποχρεούνται να έχουν εγκατε-
στημένους και να λειτουργούν λιποσυλλέκτες, σύμφωνα 
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με τα ισχύοντα διεθνήτεχνικά πρότυπα (ενδεικτικά ανα-
φέρεται το πρότυπο ISO EN 1825.1 & 1825.2), ώστε όσα 
λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην 
πηγή, να παγιδεύονται σε αυτούς.

Στην έξοδο του λιποσυλλέκτη πρέπει να υπάρχει, με 
ευθύνη της δραστηριότητας, δυνατότητα λήψης δείγμα-
τος, πριν η επεξεργασμένη εκροή απορριφθεί στο δίκτυο 
αποχέτευσης Η ορθή λειτουργία και ο τακτικός καθαρι-
σμός του λιποσυλλέκτη, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του φορέα της δραστηριότητας. Επίσης, θα πρέπει να 
τηρείται φάκελος, όπου θα περιλαμβάνονται:

α) οι συμβάσεις με τις κατάλληλα αδειοδοτημένες 
επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων, 
καθώς και

β) τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής.
Ο εν λόγω φάκελος θα πρέπει να υποδεικνύεται στα 

ελεγκτικά όργανα της ΕΥΑΘ ΑΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί.
Προκειμένου να χορηγηθεί  Άδεια Αποχέτευσης Υγρών 

Αποβλήτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα 
οποία διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., σε επιχειρήσεις μαζι-
κής εστίασης της Κατηγορίας Β, η επιχείρηση πρέπει να 
υποβάλει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση - ερωτηματολόγιο συμπληρωμέ-
νη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΧ.

2. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτι-
μου για τον έλεγχο της Υπεύθυνης Δήλωσης - Ερωτημα-
τολόγιου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης 
και εφόσον δεν προκύψουν ανάγκες συμπληρώσεων 
ή/και διευκρινίσεων αυτής κατά τον έλεγχο της από την 
αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, η ΕΥΑΘ Α.Ε. χο-
ρηγεί στην δραστηριότητα άδεια αποχέτευσης Υγρών 
Αποβλήτων Κατηγορίας Β.

Η Άδεια Αποχέτευσης που θα χορηγείται από την ΕΥΑΘ 
Α.Ε. θα είναι αορίστου διάρκειας και θα ανακαλείται μό-
νον εφόσον πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για 
την χορήγησή της.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται 
στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β΄ 2161) 
απόφαση οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα παραλαβής 
των χρησιμοποιημένων ελαίων από κατάλληλα αδειο-
δοτημένη εταιρεία και υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, έως 
τα τέλος του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, για το 
προηγούμενο έτος, στην ΕΥΑΘ Α.Ε.:

α) τα σχετικά παραστατικά διακίνησης,
β) σύμβαση, σε ισχύ, με εταιρεία που παραλαμβάνει 

τα χρησιμοποιημένα έλαια, καθώς και
γ) την ισχύουσα άδεια συλλογής και μεταφοράς της 

εταιρείας που παραλαμβάνει τα εν λόγω απόβλητα, 
τυγχάνουν έκπτωσης στα τέλη αποχέτευσης του προη-
γούμενου έτους αυτού, μετά από ανάλογο αίτημά τους, 
σε ποσοστό το οποίο ορίζεται με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε. λαμβανόμενη έως 
την 30η Νοεμβρίου του έτους αναφοράς.

Το συγκεκριμένο ποσό της έκπτωσης θα αφαιρείται 
από τα τέλη αποχέτευσης του πρώτου επόμενου λογα-
ριασμού.

7.3. Κατηγορία Γ.
Στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατη-

γορία Γ η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης 
Υγρών αποβλήτων Κατηγορίας Γ.

7.3.1. Η Άδεια Αποχέτευσης στις δραστηριότητες της 
Κατηγορίας Γ χορηγείται, εφόσον τα Υγρά Απόβλητά 
τους δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2.

7.3.2. Κατασκευή έργων. Για την χορήγηση της Άδειας 
Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ οι δραστηριότητες υποχρε-
ώνονται στην κατασκευή των εξής έργων:

α) Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων οικιακών 
λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα Υγρών Αποβλήτων 
(εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη 
των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγού-
μενες συνδέσεις μεταξύ τoυς, θα είναι μετά το φρεάτιο 
δειγματοληψίας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο (β).

β) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, φρεατίου δειγματο-
ληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του 
ακινήτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η 
κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με 
την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής 
έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί 
εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμο-
τομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση 
και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας σε 
κάθε περίπτωση θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκατά-
στασης επεξεργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 
στοιχείο (γ), και ανάντη του φρεατίου σύνδεσης με το 
δίκτυο αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων.

γ) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, των αναγκαίων εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, με 
σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του 
προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., των Εγκαταστάσεων Επεξερ-
γασίας Λυμάτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα και τα 
λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 
5.2.

δ) Τοποθέτηση μετρητή παροχής, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση του άρθρου 6.6.

7.3.3. Δικαιολογητικά - Διαδικασία αδειοδότησης.
Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατη-

γορίας Γ, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να υποβά-
λει προς έλεγχο στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ μελέτη επεξερ-
γασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων. Για τον έλεγχο 
της εν λόγω μελέτης από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η επιχείρηση 
υποβάλλει Αίτηση στην οποία επισυνάπτεται:

Α. Μελέτη επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (σε δύο 
έντυπα αντίγραφα και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμέ-
νη από τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη και από 
τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηρι-
ότητας. Μελετητής για την εκπόνηση της μελέτης ορί-
ζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και τις σχετικές κανονιστικές πρά-
ξεις.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής 
στοιχεία:

i. τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της παρα-
γωγικής διαδικασίας,

ii. πηγές προέλευσης των Υγρών Αποβλήτων,
iii. εκτίμηση καταναλώσεων νερού και χρήση στην 

παραγωγική διαδικασία,
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iv. εκτίμηση των ημερησίως απορριπτόμενων ποσο-
τήτων Ουσιών Προτεραιότητας και πρόβλεψη για την 
προοδευτική κατάργησή τους

v. ποιότητα και ποσότητα των Υγρών Αποβλήτων (αν η 
επιχείρηση λειτουργεί) ή δεδομένα εκτιμώμενα από την 
παραγωγική διαδικασία και τη βιβλιογραφία,

vi. μέθοδο επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων (εάν 
απαιτείται),

vii. αναλύσεις ή εκτίμηση της ποιότητας των Υγρών 
Αποβλήτων πριν την επεξεργασία,

viii. κάτοψη του ακινήτου,
ix. τοπογραφικό διάγραμμα,
x. σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα 

περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές και διάγραμμα ροής και
xi. κάθε άλλο στοιχείο, που θα κριθεί απαραίτητο από 

την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ.
Β. Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της. Εφόσον 

δεν έχει εκδοθεί ακόμη Οικοδομική άδεια, τότε προσκο-
μίζεται προσωρινά η Βεβαίωση Σύνδεσης που εκδόθηκε 
από το αρμόδιο Τμήμα της ΕΥΑΘ ΑΕ και η οικοδομική 
άδεια πρέπει να προσκομιστεί εντός τριών (3) μηνών 
από την έκδοσή της. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση της 
Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων προϋποθέτει 
την έκδοση της Οικοδομικής άδειας.

Γ. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτι-
μου για τον έλεγχο της μελέτης, σύμφωνα με σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η μελέτη επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ελέγχεται 
από την Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, που αναφέρεται 
στο άρθρο 6.7, ως προς την επάρκεια και πληρότητα 
των στοιχείων της που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα 
επίτευξης των απαιτούμενων προδιαγραφών ποιότητας 
για διάθεση των Υγρών Αποβλήτων της δραστηριότη-
τας στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ., εντός δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της και εφόσον 
δεν προκύψουν ανάγκες συμπληρώσεων ή/και διευκρι-
νίσεων αυτής κατά τον έλεγχό της από την Επιτροπή της 
Υπηρεσίας ΕΥΑΘ. Προς τούτο ενημερώνεται εγγράφως 
η αιτούσα δραστηριότητα.

7.3.4. Κατασκευή των απαιτούμενων έργων.
Μετά τον έλεγχο της μελέτης επεξεργασίας και διάθε-

σης των Υγρών Αποβλήτων η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί, 
κατά περίπτωση, προθεσμία για την κατασκευή των 
προβλεπόμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7.3.2. Ο φορέας της δραστηριότητας δικαιούται 
να αιτηθεί εμπρόθεσμα παράταση της προθεσμίας που 
ορίστηκε για την ολοκλήρωση της κατασκευής των έρ-
γων. Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο τους 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία ελέγχου της 
μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης.

7.3.5. Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης 
Κατηγορίας Γ

Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής 
των έργων, σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη, η επι-
χείρηση υποχρεούται να αιτηθεί προς την ΕΥΑΘΑ.Ε. τον 
έλεγχο των έργων και τη χορήγηση Άδειας Αποχέτευ-
σης, σύμφωνα με τα έντυπα και τις διαδικασίες που είναι 
εκάστοτε αναρτημένα στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).

Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

1. Αίτηση με τα στοιχεία της δραστηριότητας.
2. Φωτογραφίες της κατασκευής των έργων.
3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης 

της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα 

με την ελεγχθείσα μελέτη.
5. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτι-

μου για την αυτοψία της εγκατάστασης επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που 
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. και είναι εκάστοτε αναρτημένος στο διαδικτυ-
ακό ιστότοπο τηςΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).

Η Υπηρεσία ΕΥΑΘ μετά από έλεγχο πληρότητας των 
υποβληθέντων εγγράφων ορίζει ημερομηνία αυτοψίας 
για τον έλεγχο των έργων.

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο των έργων και εφόσον η 
κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
ελεγχθείσας μελέτης και του παρόντος Κανονισμού, 
η ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην δραστηριότητα Προσωρινή 
Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων διάρκειας έξι (6) 
μηνών. Η διάρκεια της Προσωρινής Άδειας μπορεί να 
παραταθεί, εφόσον κατά την αρχική διάρκεια δεν έχουν 
συγκεντρωθεί τα απαραίτητα δεδομένα για την χορήγη-
ση της οριστικής Άδειας Αποχέτευσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.6.

Η Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης χορηγείται εντός 
δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης της παρού-
σας παραγράφου και εφόσον δεν προκύψουν ευρήματα 
από την αυτοψία των έργων ή ανάγκες συμπληρώσεων 
ή/και διευκρινίσεων της αίτησης κατά τον έλεγχο αυτής 
από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ.

7.3.6. Χορήγηση Οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Κα-
τηγορίας Γ

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσωρινής Άδειας Απο-
χέτευσης, πραγματοποιείται η δοκιμαστική λειτουργία 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 
και ο έλεγχος της απόδοσής τους με αναλύσεις που 
πραγματοποιούνται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα 
της δραστηριότητας, με τη συχνότητα που ορίζεται στην 
χορηγηθείσα Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης.

Σε αυτό το διάστημα η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να διενεργεί 
δειγματοληψίες και αναλύσεις των Υγρών Αποβλήτων, 
με ελάχιστο τρεις (3) τυχαίους ελέγχους.

Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά, 
σύμφωνα με την παρ. 7.5.2 και δεν απαιτείται τροπο-
ποίηση στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων και 
ταυτόχρονα έχουν εκπληρωθεί όλα όσα προβλέπονται 
στην Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης, χορηγείται Ορι-
στική Άδεια Αποχέτευσης, μετά από νέα αίτηση του εν-
διαφερομένου που υποβάλλεται εντός της ισχύος της 
προσωρινής άδειας.

Η Οριστική Άδεια χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και εφόσον η 
Υπηρεσία κρίνει ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι που 
κωλύουν την έκδοσή της.

Εάν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων 
δεν κριθούν ικανοποιητικά τότε εφαρμόζονται τα προ-
βλεπόμενα στην παρ. 7.5.2.
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7.3.7. Διάρκεια και ανανέωση Οριστικής Άδειας Απο-
χέτευσης Κατηγορίας Γ

α) Η διάρκεια της Οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Κα-
τηγορίας Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκάστοτε δι-
άρκεια ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της 
δραστηριότητας.

Για δραστηριότητες με περιβαλλοντική αδειοδότηση 
αορίστου χρόνου, η ισχύς της Οριστικής Άδειας Αποχέ-
τευσης Υγρών Αποβλήτων είναι αορίστου χρόνου και 
ανακαλείται εφόσον πάψουν να συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις για την χορήγησή της.

β) Η Οριστική Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ ορι-
σμένου χρόνου ανανεώνεται μετά από αίτηση του φορέα 
της δραστηριότητας. Η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον 
δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας 
Αποχέτευσης.

γ) Μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αλλά και σε κάθε 
περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην παροχή ή στην 
επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας δρα-
στηριότητας πρέπει να υποβάλει εγκαίρως τεχνική έκ-
θεση στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ, όπου θα διευκρινίζονται οι 
όποιες μεταβολές που επήλθαν. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις και υπο-
βολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η κατάθεση τροποποι-
ητικής μελέτης ακολουθείται, εκ νέου, η διαδικασία των 
άρθρων 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 και 7.3.5.

7.4 Κατηγορία Δ.
Στις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Κατη-

γορία Δ η Υπηρεσία ΕΥΑΘ χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης 
Υγρών αποβλήτων Κατηγορίας Δ.

7.4.1 Η Άδεια Αποχέτευσης στις δραστηριότητες της 
Κατηγορίας Δ χορηγείται εφόσον τα Υγρά Απόβλητά 
τους δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2.

7.4.2 Κατασκευή έργων
Για την χορήγηση της Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορί-

ας Δ ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεώνεται στην 
κατασκευή των εξής έργων:

α) Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από 
τα αντίστοιχα δίκτυα Υγρών Αποβλήτων (εξαιρούνται οι 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω 
δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέ-
σεις μεταξύ τoυς, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματολη-
ψίας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο στοιχείο (β).

β) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, φρεατίου δειγματο-
ληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του 
ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κα-
τασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την 
αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει 
αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί 
εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμο-
τομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση 
και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας, σε 
κάθε περίπτωση, θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκα-
τάστασης επεξεργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω 
στο στοιχείο (γ), και ανάντη του φρεατίου σύνδεσης με 
το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

γ) Κατασκευή, με ίδιες δαπάνες, των αναγκαίων εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, με 

σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του 
προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., των Εγκαταστάσεων Επεξερ-
γασίας Λυμάτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές 
ουσίες και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 5.2.

Ειδικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, η μονάδα επε-
ξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λα-
σποσυλλέκτη και ελαιοσυλλέκτη (υγρών με ειδικό βά-
ρος <0.95 g/cm3) και φρεάτιο συλλογής επιπλεουσών 
ουσιών.

δ) Τοποθέτηση μετρητή παροχής, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση του άρθρου 6.6.

7.4.3 Δικαιολογητικά - διαδικασία αδειοδότησης.
Εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 7.3.3.
7.4.4 Κατασκευή των απαιτούμενων έργων.
Εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 7.3.4.
7.4.5 Χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ.
Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής 

των έργων, σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη, η επι-
χείρηση υποχρεούται να αιτηθεί προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. τον 
έλεγχο των έργων και τη χορήγηση της Άδειας Αποχέτευ-
σης, σύμφωνα με τα έντυπα και τις διαδικασίες που είναι 
εκάστοτε αναρτημένα στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).

Ο φάκελος της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Απο-
χέτευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, 
τα εξής:

1. Αίτηση με τα στοιχεία της δραστηριότητας.
2. Φωτογραφίες της κατασκευής των έργων.
3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης 

της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα 

με την ελεγχθείσα μελέτη.
5. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτι-

μου για την αυτοψία της εγκατάστασης επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Υπηρεσία ΕΥΑΘ μετά από έλεγχο πληρότητας των 
υποβληθέντων εγγράφων ορίζει ημερομηνία αυτοψίας 
για τον έλεγχο των έργων.

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο των έργων και εφόσον η 
κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
ελεγχθείσας μελέτης και του παρόντος Κανονισμού, η 
ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγεί στην επιχείρηση, Άδεια Αποχέτευσης 
Κατηγορίας Δ διάρκειας πέντε (5) ετών.

Η Άδεια Αποχέτευσης χορηγείται εντός δύο (2) μηνών 
από την κατάθεση της αίτησης ελέγχου των έργων της 
ενδιαφερόμενης δραστηριότητας και εφόσον δεν προ-
κύψουν ευρήματα από την αυτοψία των έργων ή ανά-
γκες συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων της αίτησης 
κατά τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια Επιτροπή της 
Υπηρεσίας ΕΥΑΘ.

7.4.6 Ανανέωση Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ.
Η Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ ανανεώνεται μετά 

από αίτηση της δραστηριότητας. Η αίτηση αυτή υποβάλ-
λεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της 
ισχύουσας Άδειας Αποχέτευσης.
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Μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αλλά και σε κάθε πε-
ρίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην παροχή ή στην 
επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας δρα-
στηριότητας πρέπει να υποβάλει εγκαίρως τεχνική έκ-
θεση στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ, όπου θα διευκρινίζονται οι 
όποιες μεταβολές που επήλθαν. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις και υπο-
βολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η κατάθεση τροποποι-
ητικής μελέτης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 και 7.4.5.

7.5. Παρακολούθηση (monitoring) και έλεγχοι συμ-
μόρφωσης.

7.5.1. Έλεγχοι.
α) O φορέας δραστηριότητας στον οποίο έχει χορη-

γηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ ή Δ, υποχρεού-
ται, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των Υγρών 
Αποβλήτων του, να διενεργεί με δαπάνες του τακτικές 
εργαστηριακές αναλύσεις, με τη συχνότητα που ορίζε-
ται στην χορηγηθείσα Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης 
Υγρών Αποβλήτων ή με τη συχνότητα που ορίζεται στο 
Παράρτημα VII, κατά την διάρκεια ισχύος της (Οριστικής) 
Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων, και να καταχω-
ρεί τα στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε ειδικό 
μητρώο. Εκτός εάν προβλεφθεί απευθείας ηλεκτρονική 
διασύνδεση των δεδομένων του, το μητρώο αυτό πρέπει 
να αποστέλλεται ή να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της 
ΕΥΑΘ Α.Ε και να αποτυπώνει διαχρονικά την ποιότητα 
των Υγρών Αποβλήτων που καταλήγουν στο δίκτυο 
αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ενδεικτικός πίνακας των ελεγχόμενων παραμέτρων 
δίνεται στο Παράρτημα VΙ. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαί-
ωμα να καθορίσει επιπλέον παραμέτρους προς έλεγχο, 
αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστη-
ριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

β) Η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτα-
κτους δειγματοληπτικούς ελέγχους και να πραγματο-
ποιεί αναλύσεις στο εργαστήριό της, σε συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου διαπίστευσης, 
στα υγρά απόβλητα κάθε δραστηριότητας που εμπίπτει 
στην περιοχή αρμοδιότητάς της, για τον έλεγχο των χα-
ρακτηριστικών των αποβλήτων που αποχετεύονται στο 
δίκτυο ακαθάρτων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

i) Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία 
δείγματα.

ii) Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των Υγρών Απο-
βλήτων και η έκφραση των αντιστοίχων αποτελεσμάτων 
πραγματοποιούνται βάσει των προτύπων μεθόδων ανα-
λύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) 
που εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανι-
σμού Τυποποίησης ISO ή τα πρότυπα εκδόσεως Α.Ρ.Η.Α.

iii) Τα δείγματα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο 
δειγματοληψίας που θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με την ελεγχθείσα μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης 
Υγρών Αποβλήτων από την ΕΥΑΘ Α.Ε., παρουσία υπαλλή-
λου ή εκπροσώπου της ελεγχόμενης δραστηριότητας. Σε 
περιπτώσεις αδυναμίας λήψης δειγμάτων από το ειδικό 
φρεάτιο δειγματοληψίας, τα δείγματα λαμβάνονται κα-

τάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας και ανάντη του 
φρεατίου σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρ-
των της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εφόσον κατά τους δειγματοληπτικούς αυτούς ελέγ-
χους διαπιστωθούν υπερβάσεις ορίων, ενημερώνεται 
εγγράφως ο φορέας της δραστηριότητας, ο οποίος υπο-
χρεούται, με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείρι-
ση, να επαναφέρει την ποιότητα των Υγρών Αποβλήτων 
του εντός των προδιαγραφών.

7.5.2. Ομάδες παραμέτρων και διαχείριση υπερβάσε-
ων.

Ανάλογα με τις συνέπειες που επιφέρει η υπέρβαση 
των επιτρεπόμενων τιμών τους, οι παράμετροι χωρίζο-
νται σε δύο Ομάδες:

Ομάδα Ι. Υπό όρους ανεκτές υπερβάσεις.
Στην Ομάδα Ι περιλαμβάνονται οι παράμετροι TSS, 

COD και BOD5.
Για τις παραμέτρους αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης (για την Κατηγορία Γ), 
ισχύουν τα οριζόμενα για την Ομάδα ΙΙ, ενώ κατά τη δι-
άρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης και σε περίπτωση 
που ο ετήσιος μέσος όρος των δειγματοληπτικών ελέγ-
χων μιας παραμέτρου δείξει υπερβάσεις των επιθυμητών 
ορίων των τιμών του Πίνακα I του Παραρτήματος Ι και 
μόνον για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορί-
ζεται Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε) 
των Υγρών Αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργα-
σίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή Μονάδων Κατεργασίας 
Αποβλήτων που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., με το οποίο 
επιβαρύνεται ο φορέας της δραστηριότητας από τον 
οποίο προέρχονται τα υγρά απόβλητα.

Υπερβάσεις του μέσου όρου μιας από τις συγκεκρι-
μένες παραμέτρους κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας 
Αποχέτευσης, επιτρέπονται μόνο κατά την περίοδο ενός 
έτους. Εφόσον, όμως, παρατηρηθούν ανάλογες υπερβά-
σεις και το επόμενο έτος, τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.

Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του Τ.Π.Κ.Ε. και των 
λοιπών χρεώσεων καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

Ομάδα ΙΙ. Μη ανεκτές υπερβάσεις.
Στην Ομάδα ΙΙ περιλαμβάνονται οι λοιπές παράμετροι 

του Πίνακα I του Παραρτήματος Ι πλην των παραμέτρων 
της Ομάδας I.

Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα που θα λη-
φθούν από την ΕΥΑΘ Α.Ε κατά τη διάρκεια της Προσω-
ρινής Άδειας, (για την Κατηγορία Γ), δεν διαπιστωθούν 
υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον Πίνακα I ορίων, 
τότε χορηγείται Οριστική Άδεια Αποχέτευσης Υγρών 
Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή δια-
χειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά τους ανωτέ-
ρους τρεις (3) δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστωθεί 
απόκλιση επί των ορίων του Πίνακα Ι του Παραρτήμα-
τος Ι για ένα (1) δείγμα, τότε αυτή δε λαμβάνεται υπόψιν 
εφόσον η απόκλιση αυτή δεν ξεπερνά τις μέγιστες τιμές 
αποκλίσεων που ορίζονται στον Πίνακα ΙΙ του Παραρ-
τήματος Ι.

Εφόσον σε δυο (2) διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν 
υπερβάσεις των ορίων των παραμέτρων κατά τη διάρ-
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κεια της Προσωρινής Άδειας (για την ΚατηγορίαΓ) ή κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης, η Υπηρεσία 
ΕΥΑΘ αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας έγ-
γραφη ειδοποίηση με την οποίατου τάσσει προθεσμία 
έως δύο (2) μηνών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 
για την προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων, 
ώστε να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό.

Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η συμμόρφωση 
του φορέα της δραστηριότητας γνωστοποιείται από την 
επιχείρηση στην ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία έχει το δικαίωμα να 
πραγματοποιήσει αυτοψία για να επιβεβαιώσει τα δη-
λωθέντα από την επιχείρηση.

Εφόσον και στα δύο (2) επόμενα διαδοχικά δείγματα, 
μετά τις ενέργειες προσαρμογής των αποβλήτων, διαπι-
στωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η Υπηρεσία ΕΥΑΘ 
ενημερώνει εγγράφως τον φορέα της δραστηριότητας, 
προκειμένου να υποβάλει εντός προθεσμίας δύο (2) μη-
νών συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρα-
ταθεί για ακόμη έναν (1) μήνα. Η υποβολή και ο έλεγχος 
της μελέτης γίνεται αναλόγως κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7.3.3.

Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει μελέτη και σε επόμενο 
έλεγχο διαπιστωθεί και πάλι υπέρβαση ορίων, επιβάλλο-
νται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.

ΑΡΘΡΟ 8
Ειδικές Περιπτώσεις

8.1. Εφόσον η περιβαλλοντική αδειοδότηση των δρα-
στηριοτήτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε περιοχές 
αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε, ως προς την αποχέτευση, 
όπου όμως δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, δεν προ-
βλέπει άλλον τρόπο διαχείρισης και τελικής διάθεσης των 
Υγρών Αποβλήτων τους, ο φορέας της δραστηριότητας 
υποχρεούται να τα μεταφέρει με αδειοδοτημένο προς 
τούτο μεταφορέα προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τις 
επόμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στα Παραρτήματα 
Χ και ΧΙ του παρόντος, μετά από προηγούμενη έκδοση 
Άδειας Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων, όπως περιγράφε-
ται στην παρ. 8.2 του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά στις μονάδες υποδο-
χής βοθρολυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε τα παρακάτω απόβλητα:

α. Τα Υγρά Απόβλητα των οικονομικών δραστηριο-
τήτων περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 2937/2001 (Α΄ 169) και τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις του, που δεν είναι συνδεδεμέ-
νες με το δίκτυο αποχέτευσης, εξαιτίας της μη ύπαρξης 
δικτύου. Με την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων, 
οι δραστηριότητες υποχρεούνται να συνδεθούν, οπότε 
ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 1 έως 7 του παρόντος, 
καθώς και του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου Υπονό-
μων της περιοχής Θεσσαλονίκης.

β. Τα υγρά απόβλητα των οικονομικών δραστηριοτή-
των εκτός περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. (με επιφύ-
λαξη ως προς τη δυναμικότητα σχεδιασμού των εγκατα-
στάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.) σε ειδικές περι-
πτώσεις και μετά από απόφαση Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

γ. Τα υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν τοξικές ου-
σίες, ραδιενεργά υγρά, κατάλοιπα πετρελαιοειδών και 
λοιπών επικινδύνων ουσιών, όπως περιγράφονται στην 
παρ. 5.2.β του άρθρου 5.

8.2. Άδειες Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων
Για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων που παρά-

γουν Υγρά Απόβλητα αλλάδεν είναι συνδεδεμένες με το 
δίκτυο αποχέτευσης, ισχύει η διαδικασία που περιγράφε-
ται στο Άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού και ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 (κατηγορίες Α έως Δ). Οι δραστηριότητες 
αυτές λαμβάνουν Άδεια Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων 
(αντί της Βεβαίωσης Μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ή 
Άδειας Αποχέτευσης).

8.3. Νοσοκομεία και διαγνωστικά εργαστήρια
Η διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων από υγειονομικές 

μονάδες θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
146163/2012 (Β΄ 1537) κοινή υπουργική απόφαση και 
τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις της και σε 
κάθε περίπτωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό 
πλαίσιο.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εφαρμογής 
και τήρησης των παραπάνω απαιτήσεων για την προστα-
σία του αποχετευτικού δικτύου και των εργαζομένων 
της.

8.4. Παρεκκλίσεις
8.4.1 Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΥΑΘ Α.Ε μπορεί να 

γίνεται δεκτή για συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέκ-
κλιση των ορίων του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει δια-
θέσιμη τεχνολογία για την αποτελεσματική επεξεργασία 
των Υγρών Αποβλήτων, χωρίς να συνοδεύεται από υπερ-
βολικό κόστος εγκατάστασης ή λειτουργίας,

β) για δραστηριότητες εγκατεστημένες σε υπάρχου-
σες εγκαταστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα 
διαχωρισμού των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από 
τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων. Στην 
περίπτωση αυτή τα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος 
Ι, αναπροσαρμόζονται όπως περιγράφεται στον Πίνακα 
ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι,

γ) για δραστηριότητες για τις οποίες ορίζονται λιγό-
τερο αυστηρά όρια διάθεσης, από αυτά που ορίζονται 
στον παρόντα Κανονισμό, στην αντίστοιχη περιβαλλο-
ντική αδειοδότησή τους από τους αρμόδιους φορείς,

δ) στις εγκαταστάσεις υποδομών δημοσίου συμφέρο-
ντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφά-
λειας που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, αλλά και 
την σημαντικότητα των εν λόγω υποδομών.

Μετά την υποβολή ανάλογης τεχνικής μελέτης από 
την ενδιαφερόμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιεί-
ται εισήγηση στο ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε από Επιτροπή απο-
τελούμενη από τους Προϊσταμένους των αρμόδιων 
Διευθύνσεων και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΥΑΘ Α.Ε.. 
Για τις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) σε κάθε περίπτωση θα 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις (της υποδοχής επιβα-
ρυμένων Υγρών Αποβλήτων) στη λειτουργία της Εγκατά-
στασης Επεξεργασίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στην ποιότητα 
της επεξεργασμένης εκροής της ίδιας εγκατάστασης. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56971Τεύχος B’ 4252/15.09.2021

Ταυτόχρονα με την έκδοση της Άδειας Αποχέτευσης, 
θα ενημερώνεται σχετικά και ο αρμόδιος ελεγκτικός 
φορέας.

8.4.2. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχει οριστεί άλλος αποδέκτης ακαθάρτων από το δίκτυο 
αποχέτευσης, με πράξη αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, δεν 
ισχύει η υποχρέωση σύνδεσης. Η σύνδεση με το δίκτυο 
αποχέτευσης για τις δραστηριότητες αυτές θα εξετάζεται 
κατά περίπτωση από την ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, και λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην οποία 
θα οδηγεί το δίκτυο αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 9
Κυρώσεις

9.1. Αποχέτευση Υγρών Αποβλήτων από δραστηριότη-
τες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
Κανονισμού σύμφωνα με το Άρθρο 1, πρέπει να συμ-
μορφώνεται με τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Σε περίπτω-
ση μη συμμόρφωσης δεν χορηγείται η προβλεπόμενη 
(Προσωρινή ή Οριστική) Άδεια Αποχέτευσης ή η Άδεια 
Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων και αν αυτή είχε χορηγηθεί 
προγενέστερα, ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται.

9.2 α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δρα-
στηριότητα λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος 
Κανονισμού και των όρων της χορηγηθείσας Άδειας, η 
ΕΥΑΘ Α.Ε. αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον φορέα 
της δραστηριότητας για τη συμμόρφωσή του. Μετά την 
άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την κοινοποί-
ηση της ειδοποίησης, η ΕΥΑΘ ΑΕ επιβάλλει στον φορέα 
της δραστηριότητας χρηματική ποινή, το ακριβές ύψος 
της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ 
Α.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας ΕΥΑΘ, στην οποία 
θα περιγράφονται οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
τον παρόντα Κανονισμό.

Το ύψος της χρηματικής ποινής κυμαίνεται από 1.000 
έως 75.000 ευρώ, χωρίς αναλογούντες φόρους και χαρ-
τόσημα, με βάση τα ανώτατα όρια των παροχών των 
Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., 
ως ακολούθως:

- >3.000 m3/d : 75.000 €
- >100-3.000 m3/d : 50.000 €
- >10-100 m3/d : 20.000 €
- >2-10 m3/d : 5.000 €
- >1-2 m3/d : 2.000 €
- ≤1 m3/d : 1.000 €
Η επιβληθείσα χρηματική ποινή χρεώνεται στον αμέ-

σως επόμενο λογαριασμό τελών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης του φορέα της δραστηριότητας. Τεκμαίρεται ότι 
με την υποβολή αίτησης για χορήγηση Μη Βεβαίωσης 
Διάθεσης ή Άδειας Αποχέτευσης ή Άδειας Αποδοχής 
Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας της δραστηριότητας έχει 
αποδεχθεί το δικαίωμα της ΕΥΑΘ ΑΕ να επιβάλει χρη-
ματική ποινή.

β. Παράλληλα, εφόσον συντρέξει περίπτωση επιβολής 
χρηματικής ποινής, η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ενημερώνει την 
εκάστοτε αρμόδια Αρχή που αδειοδοτεί ή εποπτεύει τη 
λειτουργία της δραστηριότητας, για τις δικές της ενέρ-

γειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Σε περίπτωση 
που η αρμόδια Αρχή επιβάλει την κύρωση της διακοπής 
λειτουργίας της δραστηριότητας, η εκτέλεση της πρά-
ξης διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης θα γίνεται με 
ευθύνη της ΕΥΑΘ Α.Ε.

γ. Σε περίπτωση αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων κατά 
παράβαση του παρόντος Κανονισμού, κατά τα οριζόμε-
να στην παρ. 9.1. και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών 
από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης, η ΕΥΑΘ 
Α.Ε. δικαιούται με δικές της ενέργειες να διακόψει την 
ύδρευση ή/και την σύνδεση αποχέτευσης της δραστη-
ριότητας του παραβάτη. Η επιχείρηση θα ειδοποιείται 
εγγράφως τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν τη διακοπή.

9.3. Σε περίπτωση που λόγω της ποιότητας των πα-
ραγόμενων Υγρών Αποβλήτων μιας επιχείρησης κατά 
παραβίαση του παρόντος Κανονισμού, προκληθούν βλά-
βες στις υποδομές της ΕΥΑΘ Α.Ε. (αποχετευτικό δίκτυο, 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ) η αποκατά-
σταση των βλαβών γίνεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. στο πλαίσιο 
της τρέχουσας εργολαβίας σποραδικών έργων, εκτός 
εάν απαιτούνται ειδικές εργασίες. Η σχετική δαπάνη θα 
χρεώνεται στον φορέα της δραστηριότητας μέσω του 
λογαριασμού ύδρευσης/αποχέτευσης ή άλλου ενδεδειγ-
μένου τρόπου.

9.4 Εάν ο φορέας της δραστηριότητας δεν καταβάλει 
εμπροθέσμως το Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασί-
ας (Τ.Π.Κ.Ε), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.5.2 η 
ΕΥΑΘ Α.Ε., αποστέλλει έγγραφη όχληση για την καταβο-
λή ή διακανονισμό εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, 
σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική διακανονισμών της 
ΕΥΑΘ ΑΕ,. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προ-
θεσμίας, η ΕΥΑΘ Α.Ε. αποστέλλει και δεύτερη έγγραφη 
όχληση. Μετά την άκαρπη παρέλευση δύο (2) μηνών 
από την δεύτερη όχλησή της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται να 
ανακαλέσει την Άδεια Αποχέτευσης και να διακόψει την 
ύδρευση ή/και την σύνδεση αποχέτευσης της επιχείρη-
σης, κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, καθώς 
επίσης και να αξιώσει με κάθε νόμιμο μέσο την είσπραξη 
του Τ.Π.Κ.Ε., με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

9.5 Σε περίπτωση που σε μια από τις παραμέτρους 
της Ομάδας Ι παρουσιάζονται υπερβάσεις για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 7.5.2, τότε ανακαλείται η Άδεια 
Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων ή η Άδεια Αποδοχής 
τους και η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ειδοποιεί εγγράφως τους 
αρμόδιους φορείς.

9.6 Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας 
δεν υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.5.2 και ταυτό-
χρονα διαπιστωθεί σε επόμενο έλεγχο ότι εξακολουθούν 
οι υπερβάσεις για τις παραμέτρους της Ομάδας ΙΙ (ή και 
της Ομάδας Ι κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσωρινής 
Άδειας Αποχέτευσης για τις δραστηριότητες που εμπί-
πτουν στην Κατηγορία Γ), τότε ανακαλείται ή/και δεν 
ανανεώνεται η Άδεια Αποχέτευσης ή η Άδεια Αποδοχής 
τους και η Υπηρεσία ΕΥΑΘ ειδοποιεί εγγράφως τους αρ-
μόδιους φορείς.

9.7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβαίνει σε ανα-
γκαία προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης 
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επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της ή για αποκατάστα-
ση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, στην οποία απαιτείται 
διακοπή λειτουργίας της, υποχρεώνεται να ενημερώνει 
εγγράφως την Υπηρεσία της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την φύση 
του προβλήματος και την αιτία που το προκάλεσε, για 
την ποιότητα και ποσότητα των τυχόν ανεπεξέργαστων 
Υγρών Αποβλήτων που θα εισέλθουν στο δίκτυο της 
μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, καθώς και για τον 
προβλεπόμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκα-
τάσταση της λειτουργίας της ΕΕΑ.

Σε περίπτωση μη έγγραφης ενημέρωσης, επιβάλλεται 
χρηματική ποινή από την ΕΥΑΘ Α.Ε., το ύψος της οποίας 
καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. στο ήμισυ των προβλεπομένων στην παρ. 9.2.

9.8. Σε περίπτωση που ο φορέας μιας δραστηριότη-
τας αρνηθεί την είσοδο στους αρμόδιους υπαλλήλους ή 
εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή τη λήψη δείγ-
ματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3 
του άρθρου 6, καταχωρείται τεκμαρτή υπέρβαση στις 
παραμέτρους της Ομάδας Ι, με τιμή προσαυξημένη κατά 
50% της ανώτατης επιτρεπόμενης (βλέπε Πίνακα Ι του 
Παραρτήματος Ι), στην περίοδο χρέωσης του επόμενου 
τετραμήνου. Μετά από τρεις συνεχόμενες αρνήσεις, η 
ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να επιβάλει τις κυρώσεις των παρ. 9.1. 
και 9.4.

ΑΡΘΡΟ 10
Δραστηριότητες στη Βιομηχανική 
Περιοχή Θεσσαλονίκης

Ο παρών Κανονισμός δεσμεύει τις δραστηριότητες 
που ασκούνται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 
(ΒΙ.ΠΕ.Θ), μόνον και εφόσον η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ο φορέας 
διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων 
που συλλέγονται από τη ΒΙ.ΠΕ.Θ., δηλαδή της Μονάδας 
Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), η οποία είναι εγκατε-

στημένη νοτιοδυτικά (ΝΔ) του οικισμού της Σίνδου.
Οι δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες στη 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος αποχέτευσης 
που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα V.

Εφόσον συντρέξει περίπτωση επιβολής Τ.Π.Κ.Ε., αυτό 
επιβαρύνει τον φορέα της δραστηριότητας επιπλέον του 
ειδικού τέλους αποχέτευσης δραστηριότητας ΒΙΠΕΘ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρό-
ντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 11
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από-
φασης αυτής.

Άδειες Διάθεσης, σε ισχύ, εκδοθείσες από την ΕΥΑΘ 
Α.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 1836/3.5.2018 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυ-
πουργού Εσωτερικών «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού 
Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης», εξακολουθούν να 
ισχύουν, με την επιφύλαξη των όρων της έκδοσής τους. 
Η ανανέωση της διάρκειας τους, με μετατροπή τους σε 
Άδεια Αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος Κανονισμού.

Στις δραστηριότητες οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος στερούνται «Άδεια Διάθεσης» και εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, 
παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών εντός του 
οποίου οι φορείς τους υποχρεούνται να υποβάλουν την 
κατά περίπτωση αίτηση και να συμμορφωθούν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, 
καταργείται ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου 
Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης Θεσσαλονίκης ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
1836/3.5.2018 (Β΄ 1793) κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών.
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        . . (  
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 . 

 
      I      
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10.       . 
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 24 . 
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: BOD5 = bod5. 
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      : TSS = tss. 
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   .   V     80% 
    (     )  

.         
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     . 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούσ του 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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*02042521509210068*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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