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ΘΕΜΑ:       ∆ιευκρινήσεις επί των θεµάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόµου 

4014/2011, σχετικά µε την άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών 
αποβλήτων.   

 

 

ΣΧΕΤ.:     (α) Ο Ν.4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 

δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

                (β) Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β 221/22.1.1965 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) «Περί 

διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986 Β’). 

                (γ) Η ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) «Καθορισµός µέτρων, 

όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων 

υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

                (δ) Η Εγκύκλιος µε α.π. οικ. 145447/23.6.2011 (Α∆Α: 4Α3Υ0-4) «∆ιευκρινίσεις 

σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 

354/Β/8.3.2011) ‘'Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις’’». 

                (ε) Η Εγκύκλιος µε α.π. 1589/3.11.2011 (Α∆Α: 45ΒΜ0-Π8Β) «∆ιευκρινίσεις 

σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ Β‘ 

354/2011) ‘'Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις’’ µετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011)». 

 
Για την πληρέστερη ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών µε 
αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες από πολίτες, 
φορείς και υπηρεσίες, σχετικά µε την τήρηση των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων (σχετ. β’) 
ως προς τη χορήγηση άδειας διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, σας 
γνωρίζουµε τα εξής:  
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1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (σχετ. α’), µε τη 
δηµοσίευση του Νόµου αυτού, οι άδειες διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών 
αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 14 της Υ.∆. Ε1β. 221/65, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ Γ1/17831/71, για έργα και δραστηριότητες 
κατηγορίας Α και Β καταργούνται αντικαθιστάµενες από την Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) 
αντίστοιχα. 

2. Με το άρθρο 17 της ΚΥΑ 145116/2011 (σχετ. γ’) έχουν ήδη καταργηθεί οι σχετικές 
ρυθµίσεις της (β) σχετικής Υ.∆. που καλύπτονται από την εφαρµογή της (γ) 
σχετικής ΚΥΑ, δηλαδή οι άδειες και οι διαδικασίες που αφορούν στην 
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, όπως 
διευκρινίζεται και στις (δ) και (ε) σχετικές Εγκυκλίους.  

Αυτό σηµαίνει ότι από την έναρξη ισχύος της προαναφερόµενης (γ) σχετικής ΚΥΑ 
η προβλεπόµενη από την Υγειονοµική ∆ιάταξη διάθεση λυµάτων ή υγρών 
αποβλήτων επιφανειακά στο έδαφος, σε καταβόθρες ή υπεδάφια καλύπτεται 
πλέον από τις διατάξεις που προβλέπει η ιδία ΚΥΑ (µελέτες σχεδιασµού, άδεια 
επαναχρησιµοποίησης, κλπ.). 

Τα υφιστάµενα έργα ή δραστηριότητες που επαναχρησιµοποιούν επεξεργασµένα 
υγρά απόβλητα (διάθεση στο έδαφος), και δεν καλύπτονται από τους όρους και 
περιορισµούς που θέτει η (γ) σχετική ΚΥΑ οφείλουν να εναρµονιστούν µε τις 
διατάξεις αυτής εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της (άρθρου 15 της εν λόγω 
ΚΥΑ).    

3. Με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 καταργούνται οι άδειες διάθεσης λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων που είχαν παραµείνει στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 14 της (β) σχετικής Υ.∆., όπως η άδεια διάθεσης σε επιφανειακό υδάτινο 
αποδέκτη και η άδεια διάθεσης λυµάτων η βιοµηχανικών αποβλήτων σε στεγανές 
δεξαµενές ή στεγανούς βόθρους (προσωρινή αποθήκευση).  

Αυτό σηµαίνει ότι:  
α) Για τα νέα έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α 

(υποκατηγορίες Α1 και Α2) και Β του άρθρου 1 του Νόµου αυτού, η 
προβλεπόµενη από τη (β) σχετική Υ.∆. άδεια διάθεσης λυµάτων ή υγρών 
αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες ή σε στεγανές δεξαµενές - βόθρους, 
αντικαθίσταται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή 
τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) του έργου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ιδίου Νόµου. 

β) Για τα νέα έργα ή δραστηριότητες που δεν κατατάσσονται στις κατηγορίες Α 
(υποκατηγορίες Α1 και Α2) και Β του άρθρου 1 του Νόµου αυτού, η 
προβλεπόµενη από τη (β) σχετική Υ.∆.  άδεια διάθεσης λυµάτων ή υγρών 
αποβλήτων ενσωµατώνεται στην άδεια δόµησης (οικοδοµική άδεια) του έργου 
ή της δραστηριότητας ή σε τυχόν άλλη απαιτούµενη άδεια.  

γ) Για τα υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες, που διαθέτουν τα λύµατα ή τα 
βιοµηχανικά τους απόβλητα σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή σε στεγανές 
δεξαµενές - βόθρους και δεν έχουν οριστική άδεια διάθεσης, τότε οριστική άδεια 
διάθεσης αποτελεί η νοµίµως εκδοθείσα και σε ισχύ ΑΕΠΟ του έργου ή της 
δραστηριότητας ή, εφόσον δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, η άδεια 
δόµησης (οικοδοµική άδεια) αυτού ή σε τυχόν άλλη απαιτούµενη άδεια. 
Σε περίπτωση όµως που διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν 
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προβλεφθεί από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την ΑΕΠΟ 
του έργου ή της δραστηριότητας, τότε σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 2 
του Ν.4014/2011, η αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει την 
εκπόνηση ειδικής µελέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
αυτών, προκειµένου να προωθηθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ιδίου Νόµου. 

 
Η παρούσα Εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr). 
Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρµόδια όργανα για την πιστή εφαρµογή της. 
 

 
 

                                                            Ο  Γ ΕΝ Ι ΚΟ Σ  Γ ΡΑΜΜΑ Τ ΕΑ Σ  
                                    

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
                                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής  
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ.Κηφισίας, 115 26 Αθήνα 

2. ∆/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού   
     Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας  

3. ∆/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού   
α) Τµήµα Περιβάλλοντος  
     των Περιφερειών της Χώρας  
β) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
     των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας 

4. ∆/νσεις ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Μέριµνας  
     Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας    
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

− Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
− ΕΥΠΕ 
− Χρον. Αρχείο 
− Τµήµα Β' 
− Καϊτατζή Αθ. 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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