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Επείγον 
 

Αρ. Πρωτ. : 17848/07.2.1 
Ειδικός Επιστήµονας: Κώστας Αντωνιάδης 

     Τηλ.: 210-7289*** 
13 Νοεµβρίου 2007  

 
Κύριο Γενικό Γραµµατέα  
Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Σωκράτους 111,  
Λάρισα, 41336 
 
Κύριο ∆ήµαρχο Πτελεού 
Πτελεός, 37007 
 
Κύριο Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Σωκράτους 111 
Λάρισα, 41110 
 
Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 
Καλλισπέρη 30 
Αθήνα, 11742 
 

Κύριο Νοµάρχη Μαγνησίας 
Ιωλκού & Αναλήψεως  
∆ιοικητήριο 
Βόλος, 38001 
 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών  
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 
∆ιοικητήριο,  
Βόλος, 38001 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Κύριο **** 

 
Θέµα: Αίτηµα πολιτών για αλλαγή του αποδέκτη επεξεργασµένων 
λυµάτων του έργου : « ∆ίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων των οικισµών Πτελεός Πηγάδι του ∆ήµου 
Πτελεού Μαγνησίας».  
 
Αξιότιµες κυρίες,  αξιότιµοι κύριοι,  
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ’ αρ. 17848/02-11-2007 αναφορά 
κατοίκων του ∆ήµου Πτελεού, µε θέµα αίτηµα πολιτών για τροποποίηση 
κάποιων χαρακτηριστικών του έργου : « ∆ίκτυα αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων των οικισµών Πτελεός Πηγάδι του 
∆ήµου Πτελεού Μαγνησίας». Ανέλαβε δε τη διερεύνηση της αναφοράς 
σύµφωνα µε το Ν. 3094/2003, άρθρο1 §1 : «Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του 
Πολίτη» έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµοσίων 
υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆. και των Ν.Π.Ι.∆. 
όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος, για την προστασία των 
δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της 
νοµιµότητας».  
 
Οι πολίτες ζητούν µε αίτηση τους προς την διοίκηση, πέραν των άλλων, να 
ανακληθούν: 
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���� η µε αριθµό πρωτ. 1801/15-06-2007 απόφαση έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθώς και  

 
���� η µε αριθµό πρωτ. 885/15-11-2004 απόφαση του Νοµάρχη Μαγνησίας 

περί καθορισµού του ρέµατος «Ξηράκια» ως αποδέκτη των λυµάτων.  
 
Τούτο διότι, σύµφωνα µε την αναφορά, το εν λόγω ρέµα εκβάλλει στον κόλπο 
Λουτρών – Αγίων Αποστόλων – Λειχούρας του όρµου Πτελεού, όπου λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής του 
αξίας κρίνεται ως ακατάλληλος να δεχτεί τα λύµατα του βιολογικού 
καθαρισµού, έστω και µέσω του εν λόγω ρέµατος. Προτείνεται δε η αλλαγή 
του αποδέκτη και η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων σε ικανή 
απόσταση µέσα στην θάλασσα όπου υπάρχουν ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα. 

 
Παρακαλούνται οι εµπλεκόµενοι φορείς για τις απόψεις τους, σταθµίζοντας 

τη δυνατότητα αλλαγής των χαρακτηριστικών του έργου και την ανάκληση των 
εν λόγω αποφάσεων1 µέχρι να πιστοποιηθεί ότι εξασφαλίζεται η µέγιστη 
δυνατή προστασία του περιβάλλοντος (όπως προβλέπεται και µε βάση την 
υποχρέωση για εφαρµογή των «βέλτιστων τεχνικών»). Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να αποδεικνύεται πέραν κάθε αµφιβολίας ότι λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα και εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις για να υπάρξουν οι  
όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 
Επίσης παρακαλούνται  όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες, στις οποίες 

αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, όπως  ενηµερώσουν εγγράφως την Αρχή 
και για την καταλληλότητα του αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων, 
κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα και µελέτες, από τον αρχικό σχεδιασµό 
έως και την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενδεικτικά: 
 

���� Αντίγραφο τις Μ.Π.Ε. & Π.Ο. και της οποιασδήποτε µεταγενέστερης 
αναθεώρησης αυτών (εάν υπάρχει).  

 
���� Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και εάν υφίστανται, των 

τροποποιήσεων αυτής.  
 

���� Εάν υπάρχει απόφαση Νοµάρχη Μαγνησίας, προσαρµοσµένη στις 
απαιτήσεις της εθνικής - κοινοτικής νοµοθεσίας και τα διδάγµατα της 
επιστήµης, περί των όρων διάθεσης λυµάτων και υγρών αποβλήτων 
σε φυσικούς αποδέκτες µε καθορισµό των ανώτατων επιτρεπόµενων 
ορίων ρυπαντών2. 

 
                                                 
1 Εν προκειµένω κρίνεται σκόπιµο να εξετασθούν διεξοδικά οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες δόθηκε έγκριση για χρήση του ρέµατος, από τη Νοµαρχία, ως υδάτινο αποδέκτη και 
εάν έχουν τεθεί περιορισµοί σε ότι αφορά το «αποδεκτό επιτρεπόµενο όριο» των ρύπων που 
παρευρίσκονται εντός των επεξεργασµένων λυµάτων και θα διατίθενται στο έδαφος. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετασθούν η και εν ανάγκη να τροποποιηθούν και οι εγκεκριµένοι 
Π.Ο. Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την αναφορά οι Π.Ο. απαγορεύουν την διάθεση των 
επεξεργασµένων λυµάτων στο έδαφος για επαναφόρτιση ή εµπλουτισµό του υδροφόρου 
ορίζοντα (παρ. δ12). 
2 Όπως φαίνεται και από την αναφορά ρυπαντές από οικιακά απόβλητα (όπως άζωτο, 
φωσφόρο κλπ) θα διατίθενται ανεπεξέργαστα στο έδαφος. 
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���� ∆εδοµένου ότι η διάθεση θα γίνεται στο έδαφος εντός του ρέµατος 
«Ξηράκια» να εξετασθεί εάν υπάρχει µελέτη των υδρογεωλογικών  & 
γεωλογικών συνθηκών στην περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και η 
καταγραφή των χαρακτηριστικών του υπόγειου νερού – υδροφόρου 
ορίζοντα3. Σύµφωνα µε την αναφορά υπάρχουν γεωτρήσεις στην 
ευρύτερη περιοχή. 

 
���� Εάν υπάρχει πρόβλεψη για παρακολούθηση της ποιότητας του 

εδάφους και του επιφανειακού – υπόγειου νερού (monitoring) στον 
χώρο διάθεσης των λυµάτων (ανάντη και κατάντη αυτού). Τι 
προβλέπεται σε περίπτωση αστοχίας ή κακής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων; 

 
���� Εάν τελικά παραµείνει το ρέµα ως αποδέκτης των λυµάτων να 

διερευνηθεί εάν υπάρχουν µελέτες και σχετικές άδειες για τις 
παρεµβάσεις επί του ρέµατος και της κοίτης αυτού. Να αναφερθεί ο 
τρόπος και το σηµείο διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων µε τις 
σχετικές άδειες. 

 
���� Να διαπιστωθεί εάν έχουν δηµοσιοποιηθεί η ΜΠΕ και οι 

Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

���� Τον τρόπο και σηµείο διάθεσης της παραγόµενης ιλύος. 

Με τη βεβαιότητα ότι θα έχουµε την άµεση ανταπόκριση όλων των 
υπηρεσιών και την λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 
τόσο από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας όσο και από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνδροµή 
σας στο διαµεσολαβητικό έργο της Αρχής και παραµένουµε στη διάθεσή σας 
για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 
  Με τιµή 

 
Χρύσα Χατζή 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

                                                 
3 Σηµειώνεται ότι η εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων µε το υπ. αριθ. πρωτ. 4492/01-10-2007 
έγγραφό της αναφέρει ότι δεν έχει λάβει γνώση για το εν λόγω έργο και ζητά να ενηµερωθεί 
για το εάν «…γίνονται επεµβάσεις στο θαλάσσιο χώρο, στο αιγιαλό και την παραλία…αν 
υφίσταται οποιαδήποτε είδους απορροή (άµεση ή έµµεση) επεξεργασµένων λυµάτων σε 
θαλάσσιο χώρο του όρµου Πτελεού…». Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει καταχωρηθεί στο 
αστυνοµικό δελτίο συµβάντων  (11-08-1990) ανεύρεση και κατάσχεση αρχαίων στην περιοχή. 


