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28 Σεπτεµβρίου 2012  
Αριθµ. Πρωτ.: 140025/34001/2012 

    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 
 

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Α.Ε. ΕΥ∆ΑΠ 
Ωρωπού 156 
111 46 Γαλάτσι 
Υπόψη: κ. Σ.Γεωργιάδη, Γενικού ∆/ντή 
Λειτουργίας ∆ικτύων και Εγκαταστάσεων 
 

Υ.ΠΕ.ΚΑ 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος 
Τοµέας Νοτίου Ελλάδας 
Λ. Κηφισίας 1-3 
115 23  Αθήνα 
Υπόψη: κ. Μέρκου 
 

ΣΥΓΑΠΕΖ 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υ.ΠΕ.ΚΑ 
Μεσογείων 119 
101 92  Αθήνα 
Υπόψη: κυρίας Σ. Πουλή 
 

 

 
 
 
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. οικ.1645/6.8.12 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

2. Το υπ’ αρ. 140025/32935/19.9.12 έγγραφο  του Συνηγόρου του Πολίτη 
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Αξιότιµοι κύριοι Ειδικοί Γραµµατείς, 

Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιθυµεί µε την παρούσα, κατ’ αρχήν να ευχαριστήσει τον Ειδικό 
Γραµµατέα Υδάτων για την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµα της Αρχής για το εν θέµατι 
ζήτηµα και την πραγµατικά εποικοδοµητική συνάντηση εργασίας που πραγµατοποιήθηκε 
στις 21.9.12 στη γραφεία της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, στο πλαίσιο του τελικού σταδίου 
διαβούλευσης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. 

Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκε αναλυτικά η δυνατότητα ένταξης στο υπό διαµόρφωση 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης των προτεινόµενων µέτρων για τον Ασωπό, όπως αυτά αποτυπώθηκαν 
στα υπ’ αρ. 1 και 2 σχετικά έγγραφα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του 
Συνηγόρου του Πολίτη, αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε όσα συζητήθηκαν στην ως άνω συνάντηση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
η ένταξη στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, όσων εκ των προτεινόµενων µέτρων κριθούν τελικά ως 
αναγκαία, προκειµένου να διασφαλιστεί η άµεση υλοποίησή τους. Επισηµάνθηκε επίσης, ότι 
η δυνατότητα ένταξης στο Σχέδιο εξαρτάται από την ύπαρξη ώριµων µελετών για τα 
προτεινόµενα έργα σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα υλοποίησής τους έως τα έτη 2015 και 
2021, ανάλογα µε τον προβλεπόµενο χρόνο εφαρµογής τους (βραχυπρόθεσµο/ 
µεσοπρόθεσµο έργο).  

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε ως αναγκαία η άµεση υποβολή ώριµων µελετών εκ µέρους 
της ΕΥ∆ΑΠ και εν συνεχεία η έγκρισή τους από το ΥΠΕΚΑ, για τα εξής έργα: 

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

2. ∆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 
Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων. 

Σηµειώνεται, ότι ως προς το έργο (1) επειδή απαιτείται η µεταφορά ύδατος από ένα Υδατικό 
∆ιαµέρισµα (GR 04-Μόρνος, ∆υτικής Ελλάδας) σε ένα άλλο (GR 07-Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας) θα πρέπει να υπάρξει η σχετική πρόβλεψη και στα δύο Σχέδια ∆ιαχείρισης. 

Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Α.  την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την προώθηση ένταξης 
των προτεινόµενων έργων στο Σχέδιο, δεδοµένου ότι έχουν κριθεί, από την Επιτροπή του 
Ασωπού, ως αναγκαία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τον Ασωπό  που 
έχουν τεθεί µε την ΚΥΑ 20488/10.  

Β. η ανάγκη διενέργειας των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων παράλληλα µε το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων, το οποίο αποτελεί πάγια θέση της 
Αρχή. Τούτο αναγνωρίστηκε κατά κοινή αποδοχή και στην πραγµατοποιηθείσα συνάντηση, 
όπως εξάλλου αναφέρεται στο Μέτρο «∆ιαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων της περιοχής 
ΛΑΠ Ασωπού» του Σχεδίου ∆ιαχείρισης (Κωδικός Μέτρου RBD07_ΟΜ09_097). 

Γ. την ανάγκη ενίσχυσης του µηχανισµού παρακολούθησης της ποιότητας Υδάτων στον 
Ασωπό. Προς τούτο, η Αρχή έχει ήδη µε το προηγούµενο  υπ’ αρ. 2 σχετικό έγγραφό της 
διατυπώσει την άποψη: «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, 
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δεδοµένου του χρόνου που έχει παρέλθει από την έναρξη εφαρµογής της ΚΥΑ, το 
συγκεκριµένο µέτρο εκτιµάται ως έργο άµεσης προτεραιότητας». 

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

 

                        Με εκτίµηση 

 

 

Ιωάννης Π. Σαγιάς 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

Πίνακας Αποδεκτών προς Κοινοποίηση 

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 
 
 
∆ήµος Τανάγρας 
Άρµα Τανάγρας 
Τ.Κ. 322 00  
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ***  
 
ΚΥΡΙΟ*** 

 


