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Χώρουσ εςτίαςθσ, εργαςτιρια τροφίμων - ηαχαροπλαςτικισ

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ

Κφριοι,
Γνωρίηετε θ ςφνδεςθ και διάκεςθ των αποβλιτων τθσ δραςτθριότθτάσ ςασ, με το δίκτυο
αποχζτευςθσ ακακάρτων τθσ ΔΕΤΑΜΒ, υπόκειται ανζκκλθτα ςτισ ρυκμίςεισ και προβλζψεισ
του κανονιςμοφ αποχζτευςθσ τθσ ΔΕΤΑΜΒ, όπωσ ζχετε ςυνομολογιςει κατά τθ διαδικαςία
ςφνδεςθσ.
Τπενκυμίηουμε ότι οι επιχειριςεισ εςτίαςθσ υπάγονται ςτον ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λ Ε Ι Σ Ο Τ
ΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΩΝΑΠΟΧΕΣΕΤΗ–ΟΜΒΡΙΩΝΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ
Μ Ο Ν Α Δ Ε  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η  Ε Ω Ν, ο οποίοσ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 ορίηει:
«Ο Ειδικόσ Κανονιςμόσ περιλαμβάνει ειδικοφσ επιπλζον όρουσ και προχποκζςεισ για τθν
παροχζτευςθ ςτα δίκτυα αποχζτευςθσ και ομβρίων των αποβλιτων, που προζρχονται από
βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, ΧΤΣΑ, νοςοκομεία, κλινικζσ, ςυνεργεία, πρατιρια υγρϊν
καυςίμων, πλυντιρια αυτοκινιτων,
χώρουσ εςτίαςησ και γενικότερα από κάκε
δραςτθριότθτα, θ οποία για τθ νόμιμθ λειτουργία τθσ, υπόκειται ςε περιβαλλοντικι
αδειοδότθςθ.», ενϊ με τθν παράγραφο 12 του άρκρου 5.β υποχρεϊνει
«όλοι οι χώροι εςτίαςθσ και τα εργαςτιρια τροφίμων - ηαχαροπλαςτικισ να διακζτουν,
με δικι τουσ δαπάνθ, «κεντρικό λιποςυλλζκτθ» δίπλα ςτο μθχανοςίφωνα. Εφόςον θ
εγκατάςταςθ «κεντρικοφ λιποςυλλζκτθ» δεν είναι δυνατι (π.χ. παλαιζσ καταςκευζσ),
τότε κα τοποκετοφνται λιποςυλλζκτεσ ςτισ επί μζρουσ εγκαταςτάςεισ πλφςθσ. Οι
λιποςυλλζκτεσ κα είναι επαγγελματικοφ τφπου και όχι ζνασ απλόσ οικιακόσ ςίφωνασ.»
Περαιτζρω με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 κακορίηει το διάςτθμα ςυμμόρφωςθσ των
επιχειριςεων με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ ωσ εξισ: « Για τισ παραγωγικζσ
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ,
βρίςκονται ιδθ ςε λειτουργία, παρζχεται χρονικό διάςτθμα εννζα (9) μθνών για τθ
ςυμμόρφωςι τουσ.»
Επειδι το παραπάνω χρονικό διάςτθμα ζχει παρζλκει προ πολλοφ, δεδομζνθσ τθσ
δθμοςίευςθσ του κανονιςμοφ το 2012 και τθσ ςωρείασ των περιςτατικϊν εμφράξεων των
αγωγϊν αποχζτευςθσ ακακάρτων από επικακιςεισ λιπϊν, με αποτζλεςμα τθ

δυςλειτουργία των δικτφων, ςασ ενθμερϊνουμε ότι παρζχεται προκεςμία μζχρι και τθν 30η
Απριλίου του 2017 για τθν τοποκζτθςθ του κατάλλθλου λιποςυλλζκτθ ςτο εςωτερικό
δίκτυο αποχζτευςθσ που αφορά ςτθν δραςτθριότθτά ςασ.
Με το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, όταν διαπιςτϊνεται μθ ςυμμόρφωςθ ςτα
ανωτζρω, κα ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ διακοπισ τθσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο
αποχζτευςθσ ακακάρτων τθσ ΔΕΤΑΜΒ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Κανονιςμόσ Αποχζτευςθσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑΜΒ
προσ ενθμζρωςθ ςασ.
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