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Έλενα Σταµπουλή  
 
 

        
Προς: 
 
Υ.ΠΕ.ΚΑ 
Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Μεσογείων 119 
101 92  Αθήνα 
 
Υ.ΠΕ.ΚΑ 
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων,  
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας  
115 26  Αθήνα 
 
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 
 
 

 
 
 



 

ΘΕΜΑ: Προστασία ∆ηµόσιας Υγείας και Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης 
στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταµού – Αξιοποίηση στοιχείων βιοµηχανικών 

µονάδων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδάτων – Περιοχή Ασωπού 
 

Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης της µε αριθµό φακέλου 
140025/2011 αναφοράς σχετικά µε την λήψη µέτρων προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του Περιβάλλοντος στην περιοχή του Ασωπού ποταµού, σας γνωρίζει τα εξής: 

Με την υπ’ αρ. 270/15.02.12 απόφαση της Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, συγκροτήθηκε Επιτροπή για την παρακολούθηση 
υλοποίησης των µέτρων για τον Ασωπό, καθώς και Οµάδων Εργασίας στα πλαίσια αυτής. 
Στις επιµέρους οµάδες της Επιτροπής αυτής συµµετέχουν εκπρόσωποι των αρµοδίων 
Υπουργείων, Υπηρεσιών, ΟΤΑ, επαγγελµατικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας και 
εµπειρογνώµονες, µε στόχο τη µεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή γνωµοδοτήσεων για 
την επίλυση των διαφόρων θεµάτων αλλά και την επιτάχυνση των δράσεων που αφορούν 
στο «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στην περιοχή του 
Ασωπού».  

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκπροσωπείται στην εν λόγω Επιτροπή από τις ειδικές 
επιστήµονες Α. Μποσδογιάννη και Α. Φλιάτουρα, συµµετέχοντας στην Οµάδα-5 που αφορά 
στην ενδυνάµωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικής ευθύνης. Η 
Αρχή αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της 
συγκεκριµένης Επιτροπής όπου δια της συνεργασίας των συµµετεχόντων αναζητούνται οι 
βέλτιστες λύσεις για τα επιµέρους ζητήµατα της περιοχής του Ασωπού.  

Επιπρόσθετα, τα µέτρα που δύνανται να υλοποιηθούν για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της περιοχής, εξετάζονται στο πλαίσιο της εκπονηθείσας µελέτης «Κατάρτιση 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών και Υδατικών ∆ιαµερισµάτων Αττικής 
και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας», σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
κατ’ εφαρµογή του Ν.3199/2003 και του Π∆ 51/2007, κατόπιν σχετικής ανάθεσής της από το 
ΥΠΕΚΑ. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω Σχέδιο βρίσκεται υπό διαβούλευση µε ορίζοντα 
ολοκλήρωσής του στο τέλος Σεπτεµβρίου 2012. 

∆εδοµένου ότι κατά τις συναντήσεις των Οµάδων εργασίας που έχουν έως σήµερα 
πραγµατοποιηθεί έχει, µεταξύ άλλων, απασχολήσει ιδιαίτερα το ζήτηµα δηµιουργίας ενός 
αξιόπιστου και ολοκληρωµένου Μητρώου βιοµηχανιών1 της περιοχής ενδιαφέροντος που θα 
περιέχει και τα απαιτούµενα στοιχεία που τις αφορούν (π.χ. διαθέσιµες άδειες, επεξεργασία 
και διάθεση των παραγόµενων αποβλήτων κ.λ.π.), η Αρχή θέλοντας να συµβάλλει θετικά 
προς αυτή την κατεύθυνση, σας πληροφορεί για τα ακόλουθα: 

� Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 19.3.12 της 
Οµάδας-5 στην οποία συµµετέχει, ανέφερε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα 
στοιχεία των βιοµηχανιών που εµπεριέχονται στην Έκθεση Επισκόπησης 
∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, τα οποία 
εν συνεχεία ζητήθηκαν µε το υπ’ αρ. 140025/10870/23.3.12 έγγραφο της Αρχής 
από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. 

� Οι χειρίστριες της υπόθεσης επισκέφτηκαν στις 25.7.12 τα γραφεία της Ειδικής 
Γραµµατείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και συνεργάστηκαν µε τους αρµόδιους 
υπαλλήλους, προκειµένου να αποκτήσουν πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την 
ποιότητα των διαθέσιµων πληροφοριών για τις βιοµηχανίες στην περιοχή του 
Ασωπού, καθώς και να διερευνήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους από τη 

                                                           
1 Το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Οµάδας-2 της προαναφερθείσας Επιτροπής. 



 

συγκροτηθείσα Επιτροπή. Σηµειώνεται, ότι στα εν λόγω στοιχεία στηρίχθηκε η 
σύνταξη του «Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)», το οποίο βρίσκεται υπό 
διαβούλευση. 

� Επιπρόσθετα, στις 25.7.12 οι χειρίστριες της υπόθεσης πραγµατοποίησαν 
επίσκεψη στα γραφεία του αναδόχου της µελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταµών και Υδατικών ∆ιαµερισµάτων Αττικής και 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας». 

� Κατόπιν των ανωτέρω συναντήσεων εργασίας, σας γνωστοποιούµε ότι στο 
συγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης εµπεριέχονται, µεταξύ άλλων, στοιχεία2 378 
καταγεγραµµένων βιοµηχανικών µονάδων στην περιοχή Ασωπού, καθώς και 
περιγραφικές πληροφορίες3 για τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων τους. Επίσης, η καταγραφή αυτή έχει ενταχθεί σε Σύστηµα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Αναφέρθηκε µάλιστα από τους µελετητές ότι 
πρόκειται για στοιχεία που έχουν επικαιροποιηθεί έως και το 2010 και δόθηκαν 
διευκρινίσεις ως προς τις πηγές προέλευσής τους4. Παράλληλα, το υπό 
διαβούλευση Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιέχει προτάσεις συγκεκριµένων Μέτρων για 
την προστασία των υδάτων κατ’ εφαρµογή της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, 
κάποια εκ των οποίων αφορούν και παρεµβάσεις στην περιοχή του Ασωπού.  

� Η Αρχή έλαβε σε ηλεκτρονική µορφή τα ως άνω αναλυτικά στοιχεία στην πιο 
επικαιροποιηµένη έκδοσή τους, που πρόκειται άµεσα να αναρτηθούν στη σχετική 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και τα οποία θέτει στη διάθεσή σας.  

Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι θα πρέπει:  

i. να αξιοποιηθούν άµεσα από τις Οµάδες της συγκροτηθείσας Επιτροπής τα 
επίσηµα στοιχεία που διαθέτει η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. 
∆εδοµένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση εκ µέρους του ΣΥΓΑΠΕΖ 
των στοιχείων των υφιστάµενων βιοµηχανικών µονάδων στην περιοχή 
ενδιαφέροντος, καθώς και η αναµόρφωση του Περιβαλλοντικού Μητρώου 
Επιχειρήσεων Ν.Βοιωτίας που διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Αρχή 
επισηµαίνει την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών 
µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων προκειµένου να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα 
στοιχεία. 

ii. Τα µέτρα που προτείνονται από τις Οµάδες της συγκροτηθείσας Επιτροπής να 
τεθούν, κατόπιν της αναγκαίας τεκµηρίωσης, άµεσα στην τρέχουσα διαβούλευση 
του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα να συµπεριληφθούν στο 
υπό έγκριση Σχέδιο, προκειµένου να διασφαλιστεί το εφικτό υλοποίησής τους. 

iii. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, υπό 
το συντονισµό της οποίας συγκροτήθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα συµµετοχής στην Επιτροπή των επιβλεπόντων, εκ µέρους της Ειδικής 
Γραµµατείας Υδάτων, του Σχεδίου ∆ιαχείρισης δεδοµένου ότι η προθεσµία 
ολοκλήρωσης της διαβούλευσης του Σχεδίου εκπνέει περί το τέλος Σεπτεµβρίου. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Επωνυµία βιοµηχανίας. ΣΤΑΚΟ∆, Γεωγραφικές συντεταγµένες προσδιορισµού θέσης. 
3 Παραγόµενη ποσότητα λυµάτων και υγρών αποβλήτων, κατανάλωση νερού, ρυπαντικά φορτία, τρόπος 
επεξεργασίας, τρόπος και τόπος διάθεσης επεξεργασµένων αποβλήτων και παραγόµενης ιλύος. 
4 Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στοιχεία 2006-2008, Μελέτη Σχολής Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ, 2010. 



 

Εν αναµονή των απαντήσεών σας. 
 
 

               Με τιµή 

     Ιωάννης Π. Σαγιάς 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ***   

2. ΚΥΡΙΟ***  
 

 

 

 

 

 


