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    Πληροφορίες: κα  Αγγελική Μποσδογιάννη  
Αικατερίνη Φλιάτουρα   

Έλενα Σταµπουλή 
 
 
 
 

Προς: 
 
κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας  
115 26  Αθήνα 
 
κ. Σ. Κουρουζίδης Ειδικό Γραµµατέα Επιθεώρησης  
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υ.ΠΕ.ΚΑ 
Μεσογείων 119 
101 92  Αθήνα 
 
 
Κοιν. 
Ως Πίνακα Αποδεκτών 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιερεύνηση δυνατότητας ένταξης στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ∆ιαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας των 
προτεινόµενων µέτρων για τον Ασωπό 

 

Σχετικά: 

1. Το υπ’ αρ. 140025/27348/31.7.12 έγγραφο  του Συνηγόρου του Πολίτη 

2. Το υπ’ αρ. οικ.1645/6.8.12 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Αξιότιµοι κύριοι Ειδικοί Γραµµατείς, 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 1 σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, του υπ’ αρ. 
2 σχετικού εγγράφου της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
το οποίο απευθύνεται, µεταξύ άλλων, και στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, καθώς και της 
από 17.9.12 συνάντησης που έγινε στα γραφεία της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων µε στελέχη 
της Αρχής, σας ενηµερώνουµε για τα κάτωθι: 

Με το υπ’ αρ. 1 σχετικό, η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήµανε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη 
άµεσης συνεργασίας µεταξύ των δύο Ειδικών Γραµµατειών αρµοδιότητάς σας., ώστε να 
εξεταστεί η δυνατότητα να συµπεριληφθούν στο υπό έγκριση Σχέδιο ∆ιαχείρισης τα 
προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού 
Ποταµού. Η Αρχή τόνισε την ανάγκη τεκµηρίωσης των µέτρων αυτών, ώστε να τεθούν στην 
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τρέχουσα διαβούλευση προκειµένου να συµπεριληφθούν στο υπό έγκριση Σχέδιο και έτσι να 
διασφαλιστεί το εφικτό υλοποίησής τους. 

 Με το υπ’ αρ. 2 σχετικό, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ζήτησε από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων να εξετάσει τις προτάσεις που 
περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο και να ενηµερώσει σχετικά µε τις απόψεις της. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί µε την ΚΥΑ 20488/10, η συµµόρφωση προς τους 
οποίους, κατά κοινή αποδοχή, έχει κριθεί έως σήµερα ως µη ικανοποιητική1, εκτιµά ότι θα 
πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας διαβούλευσης η ένταξη των κάτωθι 
µέτρων: 

 

Περιγραφή Μέτρου Έργο υδροδότησης µε χρήση νερού από το Μόρνο για: i. αστική 
χρήση και  ii. βιοµηχανική χρήση.  

Αναγκαιότητα i. Το διαπιστωµένο πρόβληµα των υψηλών συγκεντρώσεων 
ρυπαντών στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της 
ευρύτερης περιοχής του Ασωπού και το ενδεχόµενο 
παροχής νερού στους καταναλωτές από µη ασφαλείς 
πηγές, καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης που θα πληροί τις 
προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας. 

ii. Οι δραστηριότητες της περιοχής υδρεύονται από 
γεωτρήσεις µε νερό που θεωρείται ακατάλληλο για 
βιοµηχανική χρήση, γεγονός που κάνει πιο δύσκολη την 
εφαρµογή της  ΚΥΑ 20488/10.  Η επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων δυσχεραίνεται ακόµα 
περισσότερο, δεδοµένου ότι η δηµιουργία µιας Κεντρικής 
Μονάδας Επεξεργασίας των Βιοµηχανικών Αποβλήτων2, 
έχει τεθεί πλέον από τον ΣΕΒ, υπό αµφισβήτηση λόγω 
της δυσκολίας εξεύρεσης επενδυτή εξαιτίας της 
οικονοµικής κρίσης, Η βιοµηχανία είναι διατεθειµένη να 
πετύχει τα αυστηρά όρια και τις ποιοτικές παραµέτρους, 
που έχουν τεθεί µε την (β) σχετική ΚΥΑ του Ασωπού, 
αρκεί να της δοθεί περισσότερος χρόνος και να 
εφοδιαστεί µε νερό καλής ποιότητας.  

Αποτελεί αντικείµενο αξιολόγησης η αναγκαιότητα κατασκευής 
έργου που θα καλύπτει εξ αρχής το σύνολο αναγκών (αστική-
βιοµηχανική) ή κατασκευή ενός µικρότερου έργου  µε δυνατότητα 
επέκτασης ώστε να καλύπτονται και οι δύο χρήσεις. 

Χρόνος εφαρµογής Βραχυπρόθεσµο 

  

                                                           
1 Όπως αναφέρεται και στο Μέτρο «Έλεγχος Εφαρµογής της ΚΥΑ 20488/10 στη ΛΑΠ Ασωπού» του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης (Κωδικός Μέτρου RBD07_ΣΜ05_114) 
2 Όπως αναφέρεται και στο Μέτρο «∆ιαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων της περιοχής ΛΑΠ Ασωπού» του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης (Κωδικός Μέτρου RBD07_ΟΜ09_097) 
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Περιγραφή Μέτρου ∆ιαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων περιοχής ΛΑΠ Ασωπού 
* έχει ήδη συµπεριληφθεί στο Σχέδιο η κατασκευή δύο µονάδων 
επεξεργασίας, ως µεσοπρόθεσµο µέτρο µε κωδικό 
RBD07_ΟΜ09_097 

Αναγκαιότητα ∆εδοµένου ότι: α. η δηµιουργία µιας Κεντρικής Μονάδας 
Επεξεργασίας των Βιοµηχανικών Αποβλήτων, έχει τεθεί από τον 
ΣΕΒ, υπό αµφισβήτηση λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης επενδυτή 
β. ακόµα και στην περίπτωση που προωθηθεί η κατασκευή των 
δύο µονάδων επεξεργασίας, όπως προτείνεται στο Σχέδιο, ο 
χρόνος απόδοσης του έργου είναι µακροπρόθεσµος και γ. δεν 
διαφαίνεται η πρόθεση των εγκατεστηµένων µονάδων να 
προβούν στη λήψη µέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων 
τους, δεν επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων της ΚΥΑ 
20488/10. Σε συνέχεια αυτών, προτείνονται για την άµεση και 
προσωρινή αντιµετώπιση της διάθεσης των υγρών βιοµηχανικών 
αποβλήτων τα εξής:     

∆ιάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων για κάποιες κατηγορίες 
βιοµηχανιών Ασωπού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της 
Μεταµόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), µε χρήση του Φρεατίου 
Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Φ.Β.Α.), έως ότου κατασκευαστεί η 
µονάδα επεξεργασίας βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων που 
προβλέπεται (Α.Ε.Π.Ο 106338/7-3-2000 και ανανέωση αυτής, 
α.π. 130847/4-10-2010 - ισχύς ΑΕΠΟ µέχρι τις 31-12-2015). Σε 
κάθε περίπτωση η χρήση του Φ.Β.Α. θα πρέπει να γίνεται υπό 
την αίρεση ότι τα είδη των υγρών αποβλήτων θα πληρούν τις 
προδιαγραφές  της ισχύουσας Κοινής Νοµαρχιακής Απόφασης 
∆Τ/35809, ΦΕΚ 682 Β/92, η οποία, ισχύει σήµερα για τα υγρά 
βιοµηχανικά απόβλητα των βιοµηχανιών/βιοτεχνιών της Αττικής.  

Χρόνος εφαρµογής Βραχυπρόθεσµο 

  
Περιγραφή Μέτρου Παρακολούθηση ποιότητας Υδάτων ποταµού Ασωπού 
Αναγκαιότητα Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 20488/10 προβλέπεται η διαδικασία για την 

παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Ασωπού. Ως 
προς τις θέσεις παρακολούθησης προβλέπεται ότι αυτές που 
ορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης 
είναι οι ελάχιστες.  

∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας της περιοχής, των διαπιστωµένων 
προβληµάτων ρύπανσης και των καθορισµένων Ποιοτικών 
Περιβαλλοντικών Προτύπων στο ποταµό Ασωπό (αρ. 3 της 
ΚΥΑ), προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων µε πυκνότερο δίκτυο µετρητών, ώστε να 
µπορεί να σταθµιστεί η επίτευξη των στόχων. 

Με τον κωδικό µέτρου RBD07_ΣΜ18_139 προτείνεται, ως 
µεσοπρόθεσµο, το «Πρόγραµµα διερευνητικής 
παρακολούθησης των σηµειακών απορρίψεων στη ΛΑΠ 
Ασωπού» για τον έλεγχο της τήρησης των οριακών τιµών 
εκποµπών που προέρχονται από βιοµηχανικές και λοιπές 
δραστηριότητες  (αρ. 5 της ΚΥΑ). Ωστόσο, δεδοµένου του χρόνου 
που έχει παρέλθει από την έναρξη εφαρµογής της ΚΥΑ, το 
συγκεκριµένο µέτρο εκτιµάται ως έργο άµεσης προτεραιότητας. 

Χρόνος εφαρµογής Βραχυπρόθεσµο 
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Περιγραφή Μέτρου Οριοθέτηση Ασωπού ποταµού και καθορισµός ζωνών προστασίας 
* έχει ήδη συµπεριληφθεί στο υπό διαβούλευση Σχέδιο στον 
κωδικό µέτρου RBD07_ΣΜ05_114, στο οποίο προτείνεται η 
τροποποίηση της ΚΥΑ 20488/10 µε την απαίτηση για την 
οριοθέτηση του ποταµού. 

Αναγκαιότητα Για την αποτελεσµατική ανάδειξη και προστασία του Ασωπού 
ποταµού απαιτείται άµεσα η προώθηση της οριοθέτησης αυτού 
και ο καθορισµός των ζωνών προστασίας του, µε δηµιουργία των 
κατάλληλων αντιπληµµυρικών έργων, ενέργεια που φαίνεται 
αναγκαία και πρέπει να προηγηθεί πριν τον οριστικό καθορισµό 
των βιοµηχανικών πάρκων. 

Χρόνος εφαρµογής Βραχυπρόθεσµο 

  

Περιγραφή Μέτρου Ενίσχυση έργων άρδευσης της ΛΑΠ Ασωπού από Λίµνη Υλίκη3 

Αναγκαιότητα Θεωρείται απολύτως αναγκαία η παροχή κατάλληλου ασφαλούς 
νερού για την άρδευση της περιοχής, όχι µόνο για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, αλλά και για την 
εξυγίανση και απορρύπανση των ρυπασµένων εδαφών, µέσω 
της σταδιακής φυσικής ανάκαµψης της ρύπανσης, Επιπλέον, 
είναι διαπιστωµένο το ελλειµµατικό υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης 
απορροής του Ασωπού. Σε συνέχεια σχετικής εξαγγελίας από 
τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. (2010),  προτείνονται από την Επιτροπή τα 
εξής: 

Αξιοποίηση των πλεονασµατικών αποθεµάτων της λίµνης Υλίκης 
για την άρδευση, µέσω της οποίας θα επιτευχθεί η 
περιβαλλοντική εξυγίανση των εδαφών και του υδροφόρου 
ορίζοντα.: α. µε  παροχέτευση µεγάλων ποσοτήτων νερού 
(10.000 κ.µ. ηµερησίως) στο χώρο του αεροδροµίου Τανάγρας, 
για την ανάπτυξη υδρόφιλων φυτών σε µεγάλες επιφάνειες και 
περιµετρικά του αεροδροµίου και β. µε την πρόσθετη 
παροχέτευση επίσης µεγάλων ποσοτήτων (20.000 κ.µ. 
ηµερησίως) για άρδευση. Η σχετική µελέτη υλοποίησης της εν 
λόγω πρότασης είναι εν εξελίξη από την  ΕΥ∆ΑΠ. 

Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι η ενδεχόµενη αξιοποίηση των 
πλεονασµατικών αποθεµάτων της Υλίκης θα πρέπει να γίνει 
συνεκτιµώντας τις ανάγκες για το υδατικό ισοζύγιο της Αθήνας, 
δεδοµένου ότι ο ταµιευτήρας της Υλίκης αποτελεί ταµιευτήρα 
ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της 
πρωτεύουσας.  

Χρόνος εφαρµογής Μεσοπρόθεσµο 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σας διαβιβάζει τις ανωτέρω προτάσεις, που προέκυψαν 
λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα προτεινόµενα µέτρα από την Επιτροπή για την 

                                                           
3 Το έργο θα πρέπει να συνεκτιµηθεί µε τα έργα των µέτρων µε κωδικού RBD07_ΣΜ14_135 (Εφαρµογή 
τεχνητού εµπλουτισµού προσχωµατικών υδροφορέων µε αξιοποίηση της χειµερινής απορροής του Άνω ρου του 
ποταµού Ασωπού και RBD07_ΣΜ11_126 (Ενίσχυση έργων υδροδότησης Κωπαιδικόύ πεδίου από Λίµνη 
Υλίκη) 
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παρακολούθηση υλοποίησης των µέτρων για τον Ασωπό όσο και τα ενδεικτικά µέτρα του 
υπό έγκριση Σχεδίου ∆ιαχείρισης, ευελπιστώντας στην άµεση συνεργασία των Υπηρεσιών 
αρµοδιότητάς σας, για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και τη δυνατότητα ένταξης των 
ανωτέρω µέτρων στο συγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης. 

Εν αναµονή των απαντήσεών σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω 
συνεργασία. 

 

               Με τιµή  

Ιωάννης Π. Σαγιάς 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

Πίνακας Αποδεκτών προς Κοινοποίηση 

Υ.ΠΕ.ΚΑ 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Τοµέας Νοτίου Ελλάδας 
Λ. Κηφισίας 1-3 
115 23  Αθήνα 
Υπόψη: κ. Μέρκου 
 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου 
Τµήµα Αδειοδότησης Βιοµηχανιών 
Πατησίων 147 
112 51 Αθήνα 
 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  
∆ιεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 
Θεοδωράτου και Βέλιου  
35100 Λαµία 
 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  
∆/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 
Θεοδωράτου και Βέλιου  
35100 Λαµία 
 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Π.Ε. Βοιωτίας 
∆/νση Ανάπτυξης 
Φίλωνος 35-39 
32 100 Λειβαδιά 
 
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Α.Ε. ΕΥ∆ΑΠ 
Ωρωπού 156 
111 46 Γαλάτσι 
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∆ήµος Τανάγρας 
Άρµα Τανάγρας 
Τ.Κ. 322 00  
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ *** 
 
ΚΥΡΙΟ *** 

 


