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Άρθρο 1. Γενικά
1.1. Οι προβλέψεις του Κανονισμού ισχύουν συμπληρωματικώς σε σχέση με τους εκάστοτε
ισχύοντες νόμους και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές αποφάσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, ιδίως τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που διέπουν την κάθε
ΒΙ.ΠΕ. στο σύνολο ή τις επιμέρους υποδομές της και την εγκατάσταση και δραστηριότητα εκάστης
εγκατεστημένης επιχείρησης καθώς και τους υγειονομικούς κανονισμούς των ΟΤΑ της ευρύτερης
περιοχής και των φορέων διαχείρισης αποβλήτων. Παραβάσεις της νομοθεσίας αυτής συνιστούν
αυτοδικαίως και παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. με όλες τις εντεύθεν
συνέπειες.
1.2. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίζουν στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., την Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητάς τους, τις όποιες
τροποποιήσεις ή/και ανανεώσεις αυτών, καθώς και τις τυχόν άδειες διάθεσης ή διαχείρισης
αποβλήτων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία και δεν έχουν εκδοθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
1.3. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. λαμβάνει κάθε απαιτούμενο από τη νομοθεσία μέτρο για την προστασία του
περιβάλλοντος, η σχετική δε δαπάνη είναι κοινόχρηστη και επιμερίζεται στις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις.

Άρθρο 2. Κατευθυντήριες Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
2.1. Η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να προφυλάσσει το περιβάλλον και να προλαμβάνει
τη δημιουργία αποβλήτων, επιδιώκοντας τον περιορισμό του συνολικού όγκου των αποβλήτων και
τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της
επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης
ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς
τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
2.2. Η εγκατεστημένη επιχείρηση λαμβάνει μέριμνα ώστε: α) να μη δημιουργούνται κίνδυνοι
ρύπανσης για τα νερά (θαλάσσια, επιφανειακά και υπόγεια), τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα, την
πανίδα καθώς και την εν γένει γεωργοκτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή, β) να μην

προκαλούνται οχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές και γ) να μην προκαλούνται αρνητικές
επιδράσεις στο φυσικό τοπίο καθώς και σε περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
2.3. Η εγκατεστημένη επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει μέτρα που αφορούν στη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης παράλληλα με την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση και την
ανακύκλωση των απορριμμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Τέτοια μέτρα είναι ενδεικτικά: α) η
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, β) η εκμετάλλευση στο μέγιστο βαθμό κάθε μονάδας που
καταναλώνει ενέργεια, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, γ) η ορθή λειτουργία και
συντήρηση των εγκαταστάσεων, δ) η άρτια εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση του προσωπικού,
ε) η λελογισμένη κατανάλωση νερού, στ) η χρήση και συντήρηση υδραυλικού εξοπλισμού
εξοικονόμησης νερού.

Άρθρο 3. Αποχέτευση Υγρών Αποβλήτων (ακαθάρτων)
Μονάδα Επεξεργασίας ή Καθαρισμού Αποβλήτων – Σύνδεση
3.1. Ως υγρά απόβλητα ή ακάθαρτα λογίζονται τόσο τα βιομηχανικά απόβλητα που
δημιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία και μπορεί να περιέχουν υπολείμματα των υλών
που χρησιμοποιούνται, όσο και τα αστικά λύματα που προέρχονται κυρίως από χώρους υγιεινής,
κουζίνες, πλυντήρια και γενικά από διαδικασίες καθαριότητας γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.
3.2. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων που εξυπηρετεί την ΒΙ.ΠΕ. με δικές τους δαπάνες και μέριμνα, κατόπιν έγκρισης του
φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο και έχει την ευθύνη λειτουργίας της ΜΚΑ (Μονάδα Καθαρισμού
Αποβλήτων) στην οποία καταλήγουν προς επεξεργασία τα υγρά απόβλητα ή κατόπιν σχετικής
έγκρισης των αρμοδίων αρχών η οποία διατυπώνεται στην παρεχόμενη ΑΕΠΟ ή τις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) κατά περίπτωση. Στην έγκριση αυτή θα αναφέρονται με
σαφήνεια οι ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές των επιτρεπόμενων προς απόρριψη
ακαθάρτων, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες και με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.
Εάν την έγκριση σύνδεσης δεν χορηγεί η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αντίγραφο της σχετικής πράξης διαβιβάζει η
εγκατεστημένη επιχείρηση στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δικαιούται να ζητήσει
τις εγκρίσεις απευθείας από τον φορέα διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της
ΜΚΑ.
3.3. Σε κάθε ΒΙ.ΠΕ, ορίζεται η επιτρεπόμενη σύνθεση των υγρών αποβλήτων, κατά περίπτωση.
Τυχόν μεταβολή των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τον
προσήκοντα τρόπο.
3.4. Απαγορεύεται η εκσκαφή ή/και κατασκευή απορροφητικών ή και σηπτικών βόθρων και η
αποχέτευση ακαθάρτων σε αυτούς. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η κατασκευή στεγανών
βόθρων με σχετική έγγραφη άδεια της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις της
κείμενης νομοθεσίας, στην περίπτωση που, και για όσο χρόνο, η ΒΙ.ΠΕ. δεν διαθέτει δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων γενικότερα, ή στην θέση της εγκατεστημένης επιχείρησης, ή ΜΚΑ σε
λειτουργία που να δέχεται τα υγρά απόβλητα. Τα υγρά απόβλητα θα απομακρύνονται με
βυτιοφόρο με φροντίδα και δαπάνες της εγκατεστημένης επιχείρησης. Η επιχείρηση ακόμα και σε
αυτή τη περίπτωση οφείλει να προσαρμόζει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων της στις
προδιαγραφές της ΜΚΑ στην οποία θα μεταφερθούν μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία αυτής. Η άδεια αυτή ανακαλείται από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) η εγκατεστημένη επιχείρηση δεν τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού
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Λειτουργίας, β) η εγκατεστημένη επιχείρηση έχει υποπέσει σε παράβαση της νομοθεσίας που
διέπει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, γ) έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ και υπάρχει σε λειτουργία ΜΚΑ.
3.5. Η σύνθεση των ακαθάρτων μιας συνδεδεμένης επιχείρησης πρέπει να μην υπερβαίνει
συγκεκριμένα όρια, τα οποία επιβάλλονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή
λειτουργία της MKA. Τα όρια αυτά ορίζονται με διοικητική πράξη του φορέα που λειτουργεί το
δίκτυο ακαθάρτων και τη ΜΚΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή
αλλαγής των όρων της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΜΚΑ, είναι δυνατόν να μεταβάλλονται
τα όρια που τίθενται στα υγρά απόβλητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Οι τυχόν
τροποποιήσεις στις προδιαγραφές αυτές γνωστοποιούνται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις
προκειμένου να συμμορφωθούν σε εύλογο χρόνο.
3.6. Είναι δυνατό, μετά από έγκριση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., στις περιπτώσεις που τα ακάθαρτα της
εγκατεστημένης επιχείρησης στο σύνολο ή μέρος αυτών και λόγω της ποιοτικής τους σύνθεσης, δεν
μπορούν να απορροφηθούν από τις υπάρχουσες υποδομές αποχέτευσης ακαθάρτων, η
εγκατεστημένη επιχείρηση να μεριμνά για τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, με ίδια μέσα και δαπάνες. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δικαιούται κατά πάντα χρόνο να ζητά να της
χορηγούνται αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων και των πιστοποιήσεων διαχείρισης και τελικής
διάθεσης ή αξιοποίησης. Στην περίπτωση αυτή και κατά το μέτρο που η διαχείριση των ακαθάρτων
γίνεται με μέριμνα της εγκατεστημένης επιχείρησης, η τελευταία δεν βαρύνεται με κοινόχρηστη
δαπάνη για τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών αποχέτευσης για το μέρος των αποβλήτων
που δεν αποχετεύει.
3.7. Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων κάθε επιχείρησης συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο με
φρεάτιο σύνδεσης για να είναι εφικτή η παρακολούθηση της σύνθεσης των αποβλήτων με τη λήψη
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Εφόσον η επιχείρηση έχει αντιρρήσεις ως προς τις χρεούμενες
ποσότητες, δύναται να εγκαταστήσει με δαπάνες της στο φρεάτιο σύνδεσης κατάλληλους μετρητές
παροχής, που θα τύχουν της έγκρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή του φορέα που είναι αρμόδιος για τη
λειτουργία και διαχείριση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Το προσωπικό της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή
του φορέα που είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα φρεάτια αυτά. Η εγκατεστημένη επιχείρηση έχει την
ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου σωληνώσεων εντός του γηπέδου της και μέχρι
και το φρεάτιο σύνδεσης.
3.8. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν με
δαπάνες και φροντίδα τους ειδικές κατασκευές για την προεπεξεργασία των ακαθάρτων πριν τη
διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης, ακόμη και εάν τούτο δεν επιβάλλεται από την κείμενη
νομοθεσία, εφόσον το ζητήσει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή ο φορέας που διαχειρίζεται το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων, ιδίως στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιμο για την εν γένει προστασία του
περιβάλλοντος και την καλή λειτουργία του δικτύου και της ΜΚΑ. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή ο φορέας που
διαχειρίζεται το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δικαιούται να εξαρτήσει τη σύνδεση της
εγκατεστημένης επιχείρησης από την κατασκευή και την ορθή λειτουργία των υποδομών προεπεξεργασίας. Η λήψη της άδειας λειτουργίας, η ευθύνη λειτουργίας και διάθεσης των
παραπροϊόντων της μονάδας προ-επεξεργασίας (ιλύς κλπ) γίνεται με ευθύνη της εγκατεστημένης
επιχείρησης.
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3.9. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το είδος και την ποσότητα των διατιθέμενων
ακαθάρτων και σε περίπτωση που αντιληφθεί σχετικές παραβάσεις από την επιχείρηση να καλεί τις
υγειονομικές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων. Σε
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης είτε από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., κατόπιν διενέργειας ελέγχου, είτε
από αρμόδια όργανα του Κράτους ή της Αυτοδιοίκησης, η εγκατεστημένη επιχείρηση θα οφείλει
στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ποσό που θα κυμαίνεται από 1.000,00 ευρώ έως 150.000,00 ευρώ, κατά την
διάκριση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης και το διοικητικό κόστος
που αναμένεται να απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών από την παράβαση. Το παραπάνω
ποσό συνιστά ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. από τις γενόμενες
παραβάσεις. Σωρευτικά με την παραπάνω χρηματική απαίτηση: α) η εγκατεστημένη επιχείρηση θα
ευθύνεται να καταβάλει στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. οποιοδήποτε ποσό καταλογιστεί στον τελευταίο για την
συγκεκριμένη παράβαση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους ή της αυτοδιοίκησης και β) σε
περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, ή παράβασης τέτοιας που να προκαλεί κίνδυνο μείζονος
ρύπανσης, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δικαιούται, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης πρόσκλησης της επιχείρησης
σε συμμόρφωση, να διακόψει τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του με τα δίκτυα ακαθάρτων,
ύδρευσης και ομβρίων, εφόσον η προθεσμία που τάχθηκε για τη συμμόρφωση παρήλθε άπρακτη.
3.10. Τα όρια περιεκτικότητας των ακαθάρτων σε ουσίες που μπορούν να αναμειχθούν με το νερό,
θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην προκαλούν κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ή τοξικής
ατμόσφαιρας εντός του δικτύου ακαθάρτων.
3.11. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων υποχρεούνται σε καταβολή εφάπαξ τέλους σύνδεσης. Όλες οι συνδεδεμένες
επιχειρήσεις υποχρεούνται σε καταβολή της αναλογίας για τη δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης
των υποδομών που σχετίζονται με την αποχέτευση των ακαθάρτων (δίκτυο αποχέτευσης, ΜΚΑ,
εργαστηριακές αναλύσεις ποιότητας των ακαθάρτων στο συνολικό δίκτυο κλπ.). Εφόσον τις
υποδομές αυτές διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται σε αυτόν, όπως
προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε ΒΙ.ΠΕ.
3.12. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ.
και διοχετεύει υγρά απόβλητα που χρήζουν παρακολούθησης και μετρήσεων, υποχρεούται να
διενεργεί με δαπάνες της, τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών
και της παροχής των υγρών αποβλήτων της και να καταχωρεί τα στοιχεία σε ειδικό βιβλίο. Το βιβλίο
αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
3.13. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων υποχρεούται να παραδίδει στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή και το φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο
ακαθάρτων κατάλογο με τις πρώτες ύλες και τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιεί στην
παραγωγική της διαδικασία, ώστε να είναι γνωστοί οι ρύποι που αναμένεται να εμφανιστούν στην
παραγόμενη ιλύ.
3.14. Εάν εγκατεστημένη επιχείρηση σχεδιάζει μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία ή στις
εγκαταστάσεις της, που ενδέχεται να επηρεάσει τη σύνθεση ή την ποσότητα των αποβλήτων της
πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα και εγγράφως την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή και το φορέα που διαχειρίζεται το
δίκτυο ακαθάρτων, και να αιτείται την σχετική άδεια πριν τη μεταβολή. Η σχετική αίτηση
συνοδεύεται από μελέτη ή και στοιχεία που να προσδιορίζουν ποσοτικά και ποιοτικά τα νέα
απόβλητα.
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Άρθρο 4. Στερεά απόβλητα
4.1. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συγκεντρώνει και να τοποθετεί τα
αστικά στερεά απόβλητα μέσα σε κατάλληλα δοχεία ή κάδους σε καθορισμένες από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
θέσεις, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή και μεταφορά τους. Η συλλογή και μεταφορά καθώς και η
προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων
γίνεται από τον κατά νόμο υπόχρεο φορέα του ΟΤΑ όπου ανήκει η ΒΙ.ΠΕ. Εάν, εφόσον συντρέχει
περίπτωση εξαίρεσης από την σχετική του ευθύνη, ή ο υπόχρεος φορέας δεν δέχεται τα αστικά
στερεά απόβλητα προς συλλογή και μεταφορά, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δύναται να αναθέσει το σχετικό έργο
με σύμβαση, οπότε η σχετική δαπάνη επιμερίζεται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.
4.2. Τα μη αστικά στερεά απόβλητα συλλέγονται, μεταφέρονται και δίδονται προς διαχείριση με
έξοδα και ευθύνη εκάστης εγκατεστημένης επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία. Η συλλογή, μεταφορά και παράδοση προς διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το μέγεθος συγκέντρωσης. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
δικαιούται να αξιώσει από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να επισπεύδουν τη μεταφορά και
παράδοση προς διαχείριση μη αστικών στερεών αποβλήτων, εφόσον κατά την κρίση του συντρέχει
κίνδυνος μείζονος συμβάντος ρύπανσης του περιβάλλοντος.
4.3. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να παραδίδουν στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., σε πρώτη
ζήτηση του τελευταίου, αντίγραφα των συμβάσεων που έχουν συνάψει για τη διαχείριση των μη
αστικών στερεών αποβλήτων τους, καθώς επίσης και τα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης ή
αξιοποίησης αυτών, από τους κατά νόμο αδειοδοτημένους φορείς.
4.4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αστικών στερεών αποβλήτων σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πλην
των κάδων, καθώς επίσης και μη αστικών σε χώρο εκτός του γηπέδου της εγκατεστημένης
επιχείρησης, ιδίως στις ανοικτές κοίτες ρεμάτων εντός ή εκτός ΒΙ.ΠΕ., στα δίκτυα αποχέτευσης
ακαθάρτων ή ομβρίων, στους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και στα άδεια
γήπεδα.
4.5. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον εκάστοτε Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), απαγορεύεται να παραδίδονται προς διάθεση χωρίς να προηγηθεί
επεξεργασία τους. Επιτρέπεται η διάθεση μόνο των καταλοίπων από την επεξεργασία επικίνδυνων
αποβλήτων μέσω εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.
4.6. Σε περίπτωση συστηματικής παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων είτε παράβασης
τέτοιας που να προκαλεί μείζον συμβάν ρύπανσης του περιβάλλοντος, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δικαιούται,
εφόσον παρέλθει άπρακτη έγγραφη πρόσκληση προς συμμόρφωση σε ορισμένη προθεσμία, να
ζητήσει από τα αρμόδια όργανα τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
4.7. Τα προϊόντα, παραπροϊόντα και πρώτες ύλες θα αποθηκεύονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός του γηπέδου της εγκατεστημένης επιχείρησης. Εάν η
σχετική απόφαση δεν προβλέπει σχετικώς, η αποθήκευση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η πρόκληση ρύπανσης στο έδαφος, στο υπέδαφος, στα υπόγεια ύδατα, στην
ατμόσφαιρα ή στο δίκτυο ομβρίων.
4.8. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις οποίες περιέρχονται συσκευασίες ή άλλα ανακυκλώσιμα
υλικά φροντίζουν να εφαρμόσουν σύστημα ατομικής εναλλακτικής, ατομικής ή συλλογικής,
διαχείρισης αυτών.
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Άρθρο 5. Ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με τα απόβλητα (υγρά και στερεά)
5.1. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσαρμόζουν την ποιότητα των αποβλήτων
τους, καθώς και την εν γένει δραστηριότητά τους, έτσι ώστε καμία ουσία από αυτές που
περιλαμβάνονται στους εκάστοτε Ευρωπαϊκούς Καταλόγους Αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως αυτοί
εκάστοτε ισχύουν, και χαρακτηρίζονται ως “επικίνδυνο απόβλητο” να μην εισέρχεται είτε στο
δίκτυο ομβρίων ή αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙ.ΠΕ., είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ή δίκτυο
εντός των ορίων της.
5.2. Απαγορεύεται η ανάμειξη διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων υγρών ή στερεών αποβλήτων ή η
ανάμειξη επικίνδυνων με μη επικίνδυνα απόβλητα. Ιδίως απαγορεύεται η αραίωση ή ανάμειξη
προκειμένου να μειωθεί η αρχική συγκέντρωση επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των
οριακών τιμών. Σε περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα είναι ήδη αναμεμειγμένα με άλλα
απόβλητα, ουσίες ή ύλες, πρέπει αν γίνεται διαχωρισμός, εάν αυτό είναι εφικτό από
τεχνικοοικονομική άποψη.
5.3. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν ορθή διαχείριση των
παραπροϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων τους, ιδίως δε την
παραγόμενη ιλύ.
5.4. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ή το
φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο αποβλήτων ή τη ΜΚΑ, για τους κωδικούς ΕΚΑ που εισήλθαν από
κακό χειρισμό στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ή στο δίκτυο ομβρίων.

Άρθρο 6. Όμβρια ύδατα
6.1. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα από τις
εγκαταστάσεις τους στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Τα απαραίτητα έργα διαμόρφωσης των χώρων
τους γίνονται με μέριμνα και δαπάνη τους.
6.2. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων ή σε ανοιχτούς υδάτινους
αποδέκτες ή υπεδαφίως. Τα όμβρια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ρύπους ή υπολείμματα
πρώτων υλών που μπορεί να ληφθούν από την έκπλυση χώρων της εγκατεστημένης επιχείρησης.
6.3. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών και κάθε άλλη ενέργεια, που παρακωλύει την απρόσκοπτη
ροή των ομβρίων και των επιφανειακών υδάτων.
6.4. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εφόσον έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του
δικτύου ομβρίων (καθαρισμός φρεατίων και τάφρων για απομάκρυνση φερτών υλικών ή στερεών
αποβλήτων πάσης φύσεως) και γενικά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου
ευθύνης της, προβαίνει στις σχετικές εργασίες είτε με ίδια μέσα και προσωπικό είτε τα αναθέτει σε
τρίτους συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις. Οι δαπάνες επιμερίζονται στις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας.
6.5. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πραγματοποιεί τακτικές
δειγματοληψίες και αναλύσεις ομβρίων με χρήση πιστοποιημένων από την Πολιτεία εργαστηρίων.
Η σχετική δαπάνη επιμερίζεται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Κανονισμό Λειτουργίας.
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Άρθρο 7. Αέριοι ρύποι
7.1. Αέρια ρύπανση ορίζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ενός ή περισσοτέρων ρύπων (π.χ.
σκόνη, καπνός, καυσαέρια, αέρια, οσμή ή ατμός) σε τέτοιες συγκεντρώσεις και για τόση χρονική
διάρκεια, ώστε να προκαλούν ή να υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην
ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή να παρεμβαίνουν στην άνετη εκτέλεση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
7.2. Η τήρηση από κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση των ορίων εκπομπών αέριων ρύπων
επιτυγχάνεται με: α) τη βελτίωση της εν γένει ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και της
συνακόλουθης εξοικονόμησης καυσίμων, β) την κατανάλωση καυσίμων φιλικότερων προς το
περιβάλλον και τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ) τη χρήση αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας στο ρεύμα των απαερίων - καυσαερίων με ψεκασμό υγρού ή στερεού χημικού
αντιδραστηρίου, με χρήση απορροφητικών υλικών (ενδεικτικά ενεργός άνθρακας), μετακαυστήρες,
με πλυντρίδες, με (πολυ)κυκλώνες, σακκόφιλτρα και ηλεκτροστατικά φίλτρα.
7.3. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να περιορίζει τις εκπομπές οσμηρών ουσιών από
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με χρήση μεθόδων, όπως, ενδεικτικά, καύση σε θερμοκρασίες μεταξύ
650 OC έως 815 OC, ρόφηση σε κλίνες ενεργού άνθρακα ή άμμου, διέλευση των οσμηρών ουσιών
μέσα από συσκευές (πλυντρίδες) σε συνδυασμό με τη χρήση χημικών ή βιολογικών μέσων για την
απόσμηση.
7.4. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα δύναται να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων και σε διακεκριμένα σημεία της ΒΙ.ΠΕ. προκειμένου να διαπιστώνει
ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις τηρούν την κείμενη νομοθεσία και την απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και τους αντίστοιχους όρους της ΑΕΠΟ
της ΒΙ.ΠΕ. σχετικά με τη διαχείριση των αέριων ρύπων. Εάν διαπιστωθεί από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
εκτεταμένη παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων της εγκατεστημένης επιχείρησης, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
δύναται, αφού παρέλθει άπρακτη γραπτή προειδοποίηση, να ζητήσει από τα αρμόδια όργανα τη
διακοπή της λειτουργίας της.

Άρθρο 8. Επικίνδυνες ουσίες
8.1. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για το αν η
δραστηριότητά τους εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO περί επικινδυνότητας
εγκαταστάσεων. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους
εγκεκριμένους από την μελέτη ασφάλειας κανόνες διαχείρισης των ουσιών που υπάγονται στην
υπουργική απόφαση αυτή, και οφείλουν να παραδίδουν στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. τα Σχέδια Εκτάκτων
Αναγκών που έχουν κατατεθεί και εγκριθεί από τις δημόσιες Αρχές. Οι δαπάνες αποκατάστασης
οποιασδήποτε βλάβης προκληθεί στις υποδομές της ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλες ιδιοκτησίες, από κακή
διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, βαρύνουν αποκλειστικά την επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να
προσκομίσει σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Άρθρο 9. Αποθήκευση υλικών
8.1. Τα προϊόντα, παραπροϊόντα και πρώτες ύλες θα αποθηκεύονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός του γηπέδου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη αποθήκευση η οποία μπορεί να προκαλέσει ρύπανση στο
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έδαφος, στο υπέδαφος, στην ατμόσφαιρα ή στο δίκτυο ομβρίων ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Η
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους εντός των εγκαταστάσεων των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων ουσιών
σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο άρθρο, ή ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης θα φυλάσσονται
σύμφωνα με τις υποδείξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, την εγκεκριμένη ΜΠΕ της επιχείρησης και το
εγκεκριμένο Σχέδιο Πυρασφάλειας, αλλά και τις οδηγίες της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Άρθρο 10. Κλειστές μονάδες
10.1. Οι κλειστές μονάδες εντός της ΒΙ.ΠΕ., αποτελούν εν δυνάμει πηγή ενεργητικής ή παθητικής
περιβαλλοντικής ζημίας. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις που διατηρούν κλειστές τις μονάδες τους,
απαγορεύεται να αφήνουν ακάλυπτα και αφύλακτα υλικά ή εξοπλισμούς τα οποία δύνανται, λόγω
της ιδιοσυστασίας τους, να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία.
10.2. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει με δαπάνες της μέτρα προστασίας
και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά την οριστική παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεών
της.
10.3. Όταν προκύπτει κίνδυνος περιβαλλοντικής ζημιάς ή απειλείται η ασφάλεια, ή η υγιεινή εγγύς
εργαζομένων από κλειστές μονάδες, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ενημερώνει την εγκατεστημένη επιχείρηση με
κάθε πρόσφορο τρόπο για να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ή λαμβάνει η ίδια τα
κατάλληλα μέτρα και στη συνέχεια επιρρίπτει τη σχετική δαπάνη στην εγκατεστημένη επιχείρηση.
Σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης και προς διευκόλυνση της άμεσης επέμβασης και σε περίπτωση
που οι εκπρόσωποι της κλειστής μονάδας δεν είναι δυνατόν να παρευρεθούν κατά την
αποκατάσταση της ζημίας η αρμόδια αρχή και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δύνανται να εισέρχονται εντός της
εγκατάστασης.

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις για την αποτροπή και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας
Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
11.1. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα
μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης
τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το
ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη της για την εν λόγω ζημία. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δύναται να αξιώνει
από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις τη λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης
περιβαλλοντικής ζημίας.
11.2. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή και την
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας ή την άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας
και, σε περίπτωση ατυχήματος, τις περιστάσεις του ατυχήματος, τις ενδεχόμενες επικίνδυνες
ουσίες, τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον και τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης.
11.3. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τον
καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης.
11.4. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση οφείλει να κάνει τακτικούς ελέγχους για την τήρηση των
υποχρεώσεών της, καθώς και να διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς να κάνουν αντίστοιχους
ελέγχους, αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας.
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11.5. Συνιστάται σε κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση να καταρτίζει, επικαιροποιεί και εφαρμόζει
κατά περίσταση Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ) που αφορούν τη λειτουργία και την ανταπόκριση
της ίδιας σε ατυχήματα. Τα ΣΕΑ εξαρτώνται κατά περίπτωση από το είδος, τη δραστηριότητα και την
επικινδυνότητα της κάθε εγκατεστημένης επιχείρησης και περιγράφουν: α) τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν σε περιπτώσεις διαφορετικών τύπων συμβάντων, καθώς και πληροφορίες για επικίνδυνα
υλικά και τις επιπτώσεις αυτών σε περίπτωση διαρροής / διαφυγής τους, β) το χρόνο στον οποίο
πρέπει να γίνει η ενέργεια, γ) τον υπεύθυνο για την ενέργεια, δ) τον υπεύθυνο επικοινωνίας με την
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, ε) τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, στ) τον τρόπο
ενημέρωσης του προσωπικού, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων για τα συμβάντα, ζ) τη
δυνατότητα και τις μεθόδους επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές (κρατικές, τοπικές). Για την
αποτελεσματική εκτέλεση του ΣΕΑ απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. Η ΕΤΒΑ
ΒΙ.ΠΕ. δύναται να ζητά από κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση αντίγραφο του ΣΕΑ.

Άρθρο 12. Θόρυβοι
12.1. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση μεριμνά ώστε να διατηρεί τον εκπεμπόμενο θόρυβο κάτω
από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος υποχρεούται: α) να
επιλέγει κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας, σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, που περιορίζει την
πρόκληση δυνατού θορύβου και την έκθεση του προσωπικού σε αυτόν, β) να ενημερώνει και να
εκπαιδεύει επαρκώς τους εργαζομένους, προκειμένου να χρησιμοποιούν σωστά τους εξοπλισμούς
εργασίας για τη μείωση στο ελάχιστο της έκθεσής τους σε θόρυβο γ) να μειώσει το θόρυβο με
τεχνικά μέσα όπως: αα) για τη μείωση του αερόφερτου θορύβου, π.χ. θωρακίσεις, εγκλεισμό της
πηγής θορύβου (σε περιβλήματα), καλύψεις με ηχοαπορροφητικό υλικό, ββ) για τη μείωση του
στερεόφερτου θορύβου, π.χ. απόσβεση ή μόνωση.

Άρθρο 13. Περιβαλλοντική διαχείριση κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων
13.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων λαμβάνονται τα
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα ώστε να αποφεύγονται: εκπομπές στην
ατμόσφαιρα, απορρίψεις υλικών ή αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες, ρύπανση ή και
αλλοίωση του εδάφους, εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών,
απόβλητα από χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μπαταρίες και ελαστικά οχημάτων, θόρυβος,
δονήσεις, σκόνες, οπτική ρύπανση, κοινωνικές οχλήσεις.
13.2. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να
δεσμεύουν τα πρόσωπα στα οποία έχουν αναθέσει την κατασκευή προκειμένου να λαμβάνουν τα
κάτωθι μέτρα: α) διαβροχή και κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς υλικών καθώς και τακτικό έλεγχο
των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ως προς την τήρηση των ορίων των αέριων εκπομπών τους,
β) συλλογή και διαχείριση των εργοταξιακών υγρών αποβλήτων και απαγόρευση απόρριψης
αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες, γ) προγραμματισμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση του
συνόλου: «Τοπίο – προϊόντα εκσκαφής – πρώτες ύλες – διάθεση – αποκατάσταση χώρου» σε κάθε
έργο, δ) ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ε) παράδοση σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις
διαχείρισης και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, στ) χρήση μηχανημάτων έργου με πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβων, ηχοπετάσματα, τήρηση των ορίων δονήσεων, αισθητική
αναβάθμιση, αρμονική ένταξη των έργων στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον.
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