
 

 

Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) 

 

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
(Μακεδονίας - Θράκης) με πρόσκληση της Υφυπουργού, κας Κ. Νοτοπούλου, ο ΣΒΒΕ 
με επιστολή του, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, κατέθεσε και εγγράφως τις 
παρατηρήσεις του προς  τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ ΑΕ, κ. Γ. 
Κρεστενίτη, με κοινοποίηση προς την  Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – 
Θράκης), κα. Κ. Νοτοπούλου και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κ.  Γιουτίκα.  

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΒΒΕ. 

1. Μεταβατικές διατάξεις 
 Για την εφαρμογή του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης (ΕΚΑ) όσον αφορά όλες 

τις διαδικασίες αδειών καθώς και για την ομαλοποίηση των σχέσεων που υπάρχουν 
σήμερα με την μορφή ειδικών αδειών, θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής χρόνος 
μεταβατικής περιόδου.  

 Θα πρέπει να ενταχθεί πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία οι ήδη προϋπάρχουσες 
συμφωνίες οριστικής αποδοχής – σύνδεσης επιχειρήσεων στη ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ με 
απόκλιση από τα όρια που τίθενται, να εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον συνεχίζει 
να υφίσταται ο δικαιολογητικός λόγος της αποκλίσεως. Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι μια 
τέτοια ρύθμιση είναι αυτονόητη, ανάλογες δε προβλέψεις υφίσταντο σε όλα τα μέχρι 
σήμερα σχετικά νομοθετήματα (βλ. π.χ. την ΑΕΠΟ του 2014 για τη ΒΙΠΕΘ και την 
ΜΚΑ). 

2.  Δυνατότητα / πρόβλεψη παρεκκλίσεων για εξαιρετικές περιπτώσεις 
Να προστεθεί στον κανονισμό δυνατότητα παρέκκλισης, σύμφωνα με την οποία στις 
περιπτώσεις που είτε δεν υφίστανται τεχνολογικά – επιστημονικά εφικτός τρόπος 
συμμόρφωσης της επιχείρησης στα τιθέμενα όρια, είτε η ενδεδειγμένη μέθοδος 
συμμόρφωσης είναι οικονομικά ασύμφορη για τη δραστηριότητα, μπορεί η επιχείρηση 
να γίνει κατ’ εξαίρεση αποδεκτή, με παρέκκλιση από τα τιθέμενα όρια διάθεσης.  

3. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) 
 Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις ώστε να αποκτήσει η 

ΜΚΑ την απαιτούμενη υποδομή για οζόνωση και κροκίδωση των λυμάτων, ώστε 
να επιτύχει καλύτερες τιμές όσον αφορά στο χρώμα και τις λοιπές διεργασίες.  

 Να εξεταστεί η τροποποίηση της Διοικητικής Πράξης μέσω της οποίας θα δίνεται η 
δυνατότητα αλλαγής των επιτρεπομένων ορίων συγκέντρωσης χρώματος στην 
έξοδο της ΜΚΑ.  

4. Διαδικασία αδειοδότησης 
Να εναρμονιστεί η διαδικασία αδειοδότησης, παράγραφος 6.3.3. του ΕΚΑ, με την 
πρόσφατη διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση αδειών. Προτείνεται η 
κατάργηση των δύο εξάμηνων προσωρινών αδειών διότι προκαλούνται περιττά κόστη 
και εισάγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες με το αντίστοιχο κόστος τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για την ΕΥΑΘ.  

5. Δειγματολοψηψίες  
Στην σελίδα 19566 παράγραφος β’, στο ΦΕΚ έγκρισης του ΕΚΑ, να απαλειφθεί η 
πρόταση «… ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά την κρίση της υπηρεσίας». Είναι 



προφανές ότι η διάταξη αυτή δημιουργεί αδιαφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε 
αυθαιρεσίες και διάσταση απόψεων.   

6. Αποτελέσματα δειγματοληψιών 
Ο ΣΒΒΕ, θεωρεί απαράδεκτο να καταβάλει ο χρήστης της ΜΚΑ αντίτιμο για να λάβει 
από την ΕΥΑΘ τα αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους 
του.  

 
 


