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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 (17:00 - 21:00)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΟΥ 8, ΨΥΧΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΠΡΑΚΤΙKΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣΠΡΑΚΤΙKΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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22 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ NΕΡΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  

ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ , ΟΙΚΟΕΝ
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, σας προσκαλούν στην Ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22-03-2017 από τις 

17:00-21:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΠΑΚΟΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΟΥ 8, ΨΥΧΙΚΟ. (Πίσω από το Γηροκομείο)

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Για το ΠΑΚΟΕ Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης
Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ Ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης

Για την ΟΙΚΟΕΝ, Η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστής: Στέλιος Λογοθέτης

1700-1715  Προσέλευση συμμετεχόντων στην 
Ημερίδα-Εγγραφές

1715-1730  Χαιρετισμοί-Προσφωνήσεις Αρχηγών 
Κομμάτων, Υπουργών, Βουλευτών & 
Εκπροσώπων Κομμάτων

1730-1745  Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διαχείριση του 
Νερού  Στέλιος Λογοθέτης: Χημικός 
Μηχανικός

1745-1800  Νερό Και Πολιτισμός Γεώργιος Μιγκίρος: 
Καθηγητής Γεωλογίας Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

1800-1815  Υδρόφιλες και Υδρόφοβες Ιδιότητες 
Φυτών.  Σοφία Ριζοπούλου: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

1815-1830  Η Διάχυση της Ρύπανσης στους 
Υδροφόρους Ορίζοντες Dr Παναγιώτης 
Σαμπατακάκης –  Υδρογεωλόγος ΙΓΜΕ

1830-1845  Η Διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων Πηγή 
Οικονομικών Πόρων για την  Ελλάδα  Dr 
Ευστράτιος Καλογήρου

1845-1900  Οι επιπτώσεις των Φυτοφαρμάκων στα  
Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά Μαρία 
Παπαδοπούλου: Καθηγήτρια Βιολογίας 
Συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ

1900-1915  Το Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης του Νερού 
και οι Επιπτώσεις από την Μη Εφαρμογή 
του στα Οικοσυστήματα Ευστάθιος 
Ανδρέου: Νομικός Σύμβουλος  του ΠΑΚΟΕ

1915-1930  Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Νερό 
Γιώργος Καρκαλάτος: Πολιτικός  
Μηχανικός και Συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ

1930-1945  Το Νερό σαν Κοινωνικό Αγαθό 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: Πρόεδρος 
Του ΠΑΚΟΕ

1945-2045  Συζήτηση.  Στο τέλος της Συζήτησης 
θα χορηγηθούν  Βεβαιώσεις 
Παρακολούθησης

2045-2130 Δεξίωση με Οικολογικά Εδέσματα
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ΝΕΡΟ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ

Κάθε 20δευτερόλεπτα  

ένα παιδί χάνει την ζωή του 

από μολυσμένο νερό.

Ποιοτικά το καλύτερο 

νερό  

στην Ευρώπη είναι το νερό 

της ΕΥΔΑΠ

Το 86% του νερού που 

καταναλώνεται στην Ελλάδα  

αφορά την άρδευση 

το 11% την βιομηχανία 

και μόλις το 3% την ύδρευση
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ

Ο υδρολογικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης. Η τήξη των πολικών πάγων 
και η αλλαγή της θερμοκρασίας των υδάτων θα επηρεάσουν τις βρο-
χοπτώσεις και την εξάτμιση σε διάφορες περιοχές καθώς και τα θαλάσ-
σια ρεύματα ρυθμίζουν το κλίμα του πλανήτη.Το νερό καλύπτει τα επτά 
δέκατα  του γαλάζιου πλανήτη μας. 
Από τη θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια εξατμίζεται κάθε λεπτό ποσό-
τητα ενός δις. κυβικών μέτρων νερού που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα 
όπου παραμένει για δέκα μέρες κατά μέσο όρο. Με τη μορφή κατακρη-
μνίσεων (βροχή, χιόνι) επιστρέφει στη γη, συνεχίζοντας τον υδρολογι-
κό κύκλο και τροφοδοτώντας τα υδάτινα οικοσυστήματα. Το νερό των 
ποταμών πριν επιστρέψει στη θάλασσα παρασύρει φερτά υλικά δημι-
ουργώντας στις εκβολές τη (προστατευόμενη από τη νομοθεσία)ζώνη 
των αμμόλοφων. 
Τα δάση βοηθούν στην απορρόφηση του νερού από το έδαφος, ενώ μετά 
την πρόσληψή του από τα φυτά, το νερό επιστρέφει στην ατμόσφαιρα με 
την εξάτμιση από την επιφάνεια των φύλλων, ή με τη διαπνοή από τα 
«στόματα» των φύλλων. Μέσω του υδρολογικού κύκλου, το νερό καθα-
ρίζεται και τα στερεά στοιχεία απομακρύνονται κατά την εξάτμιση και το 
φιλτράρισμα μέσα από τα φυτά και τα πετρώματα που διαπερνά. Όμως 
τα γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο νερό δεν 
είναι δυνατόν να απομακρυνθούν εντελώς με φυσικές διαδικασίες, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ρύπανση σημειακή ή διάχυτη. Ο υδρολο-
γικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας της Γης. 
Η τήξη των πολικών πάγων και η αλλαγή της θερμοκρασίας των υδάτων 
θα επηρεάσουν τις βροχοπτώσεις και την εξάτμιση σε διάφορες περιο-
χές καθώς και τα θαλάσσια ρεύματα ρυθμίζουν το κλίμα του πλανήτη. 
Οι προβλέψεις των επιστημόνων μιλάνε για ξηρασίες στις Μεσογειακές 
χώρες και για πλημμυρικά φαινόμενα στις βορειότερες. Κανείς βέβαια 
δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με ακρίβεια, αλλά τα γεγονότα δεί-
χνουν ότι τα δυσοίωνα σενάρια  τείνουν να γίνουν πραγματικότητα πολύ 
συντομότερα από το αναμενόμενο.

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ

Ο κύκλος του νερού (γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος) είναι η 
συνεχής ανακύκλωση του νερού της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα, στην 
ατμόσφαιρα και στη λιθόσφαιρα (έδαφος-υπέδαφος). Το συνεχές της 
κυκλικής διαδικασίας του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάστα-
ση, από τη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, 
λιμνών και των θαλασσών και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. Πιο 

συγκεκριμένα, λόγω της θέρμανσης και των ανέμων στην επιφάνεια της 
γης, τα νερά της εξατμίζονται και μαζεύονται ως υδρατμοί δημιουργώ-
ντας τα σύννεφα. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και στη 
συνέχεια πέφτουν ως βροχή ή άλλες μορφές υετού, εμπλουτίζοντας 
έτσι τις αποθήκες νερού της γης, είτε είναι αυτές επιφανειακές, όπως 
οι θάλασσες και οι λίμνες, είτε είναι υπόγειες.
Ο κύκλος του νερού αποτελεί αντικείμενο του επιστημονικού κλάδου 
της Υδρολογίας για ό,τι συμβαίνει ή παρατηρείται στο έδαφος και της 
Μετεωρολογίας για ό,τι συμβαίνει εξ αυτού στην ατμόσφαιρα. Ειδικότε-
ρα στη Μετεωρολογία ο υδρολογικός κύκλος αποτελεί το σπουδαιότε-
ρο καιρικό φαινόμενο ως σύνολο επιμέρους φαινομένων. Αυτός ρυθ-
μίζει την υγρασία του εδάφους, τη λαμπρότητα της ημέρας, και τέλος τη 
συχνότητα και ένταση των υδρομετεώρων, εκτός του γιγάντιου εκείνου 
έργου της μεταφοράς ενέργειας από τα μικρά στα μεγάλα γεωγραφι-
κά πλάτη. Από τη θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια εξατμίζεται κάθε 
λεπτό μια ποσότητα 1.000.000.000 (ένα δισεκατομμύριο) κυβικών 
μέτρων νερού που επιστρέφει στην γη.  Η διαπνοή των φυτών είναι μια 
ακόμη λειτουργία που αποδίδει υδρατμούς στην ατμόσφαιρα. Η εξά-
τμιση και διαπνοή από την ξηρά συχνά δεν διακρίνεται και έτσι μιλού-
με για εξατμοδιαπνοή. Μια μικρή ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαι-
ρα προέρχεται από την εξάχνωση, μέσω της οποίας μόρια από πάγους 
και χιόνια μετατρέπονται απευθείας σε υδρατμούς χωρίς να περάσουν 
από την υγρή μορφή. Ωστόσο, το νερό των κατακρημνισμάτων δεν ρέει 
αποκλειστικά μέσα στους ποταμούς. Κάποιες ποσότητες διαπερνούν το 
έδαφος με τη λειτουργία της διήθησης και σχηματίζουν το υπόγειο νερό. 
Μέρος του νερού αυτού μπορεί να ξαναβρεί το δρόμο του προς τα επι-
φανειακά υδάτινα σώματα (και τους ωκεανούς) ως εκφόρτιση υπόγει-
ου νερού. Όταν βρίσκει διόδους προς της επιφάνεια της γης εμφανίζε-
ται με τη μορφή πηγών. Ένα άλλο μέρος του υπόγειου νερού πηγαίνει 
βαθύτερα και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι μπο-
ρούν να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες νερού για μεγάλα χρονι-
κά διαστήματα. Ακόμα και το νερό αυτό όμως συνεχίζει να κινείται και 
με τη πάροδο του χρόνου μέρος του ξαναμπαίνει στους ωκεανούς όπου 
ο κύκλος του νερού “τελειώνει” και “ξεκινάει” εκ νέου.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕ1Α 

Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν καταρχήν τα 
επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζο-
ντες, μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:
•  Αστικά λύματα: Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχο-

νται από τις κατοικίες και δι- άφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία 
και πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές 
μονάδες, νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες κά). 

•  Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια με τα 
αστικά λύματα ή να περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία.
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•  Γεωργικά υγρά απόβλητα, τα νερά απορροής ε ντατικά καλλιεργού-
μενων εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή/και φυτο-
φάρμακα. 

•  Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα που προέρχονται 
από μεγάλες ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων.

•  Διείσδυση θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης των υπόγειων νερών 
ή λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής 
του παγκόσμιου κλίματος (“φαινόμενο θερμοκηπίου”). 

•  Όξινη βροχή εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κατακρήμνισης 
των αέριων ρύπων με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω βαρύτητας. 

Συχνά, ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των πόλεων (βρώμικα νερά από 
κατοικίες και διάφορες οικονομικές δραστηριότητες) μεταφέρονται μέσω 
των υπονόμων και του δικτύου αποχέτευσης σε υδάτινους αποδέκτες, 
που είναι επιφανειακοί (ρέματα, ποτάμια, λίμνες και θάλασσα) ή υπό-
γειοι. Οι δρόμοι του νερού γίνονται και δρόμοι της ρύπανσης. Τα επιφα-
νειακά νερά, δηλαδή οι ποταμοί, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι κλει-
στοί θαλάσσιοι κόλποι και οι ανοιχτές θάλασσες είναι περισσότερο ή 
λιγότερο ευαίσθητα στη ρύπανση, ανάλογα με τη δυνατότητα ανανέωσής 
τους και το είδος των ρύπων που καταλήγει σε αυτά. Καθοριστικός είναι 
και ο ρόλος της ποσότητας του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
Οι επιπτώσεις της ρύπανσης μπορεί να έχουν πολλές μορφές και να 
λαμβάνουν διαφορετική έκταση. Καταρχήν παρουσιάζεται μείωση του 
διαλυμένου οξυγόνου στο νερό Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα, όπου 
η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι σχεδόν πάντα σταθερή και ανεξάρ-
τητη από τη ρύπανση, τα νερά απειλούνται συχνά με πλήρη ή μερική 
αποξυγόνωση (αναερόβιες συνθήκες). Όσο αυξάνεται η ρύπανση των 
νερών, κυρίως, με οργανικές ύλες, και ανεβαίνει η θερμοκρασία τους, 
τόσο μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο, γιατί καταναλώνεται λόγω της 
αερόβιας αναπνοής των μικροοργανισμών που κάνουν αποσύνθεση. 
Παράλληλα η μείωση του οξυγόνου οφείλεται και στην αύξηση θερ-
μοκρασίας, λόγω της οποίας μειώνεται η διαλυτότητα των αερίων στο 
νερό. Όταν, λοιπόν, ρυπαίνονται τα επιφανειακά νερά με απόβλητα που 
περιέχουν ουσίες, που αποσυντίθενται από μικροοργανισμούς (οργανι-
κές ύλες), εκτός των άλλων “αφαιρείται” από τα νερά και το οξυγόνο, 
που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών υδρό-
βιων οργανισμών. Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τους 
περισσότερους υδρόβιους οργανισμούς, αφού κινδυνεύουν από ασφυ-
ξία. Έτσι, η ρύπανση με αστικά λύματα ή άλλα απόβλητα, που περιέχουν 
οργανικό φορτίο, μπορεί να απειλήσει με καταστροφή ένα ολόκληρο 
υδατικό οικοσύστημα Μια ακόμα δυσμενής επίπτωση από την ρύπανση 
των υδάτων είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού των νερών Ανάλογα 
αποτελέσματα για τα επιφανειακά νερά έχει και η ρύπανση με ανόργα-
να άλατα που περιέχουν άζωτο και φώσφορο, που περιέχονται συνήθως 
σε λιπάσματα, απόβλητα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, 
απορρυπαντικά και σε ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα. Το σημαντι-

κότερο πρόβλημα, που δημιουργεί το άζωτο και ο φώσφορος είναι ο 
ευτροφισμός, δηλαδή η υπερβολική ανάπτυξη αλγών (φυτοπλαγκτόν) 
στα επιφανειακά νερά από την υπερβολική τροφοδοσία των νερών με 
θρεπτικά συστατικά. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί σοβαρή διαταραχή του 
υδατικού οικοσυστήματος με διάφορες δυσμενείς συνέπειες, μεταξύ των 
οποί- ων είναι η υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων ειδών σε βάρος όλων 
των άλλων, η μείωση ή και εξαφάνιση της ποικιλίας ειδών με θανάτω-
ση ή μετανάστευσή τους. Επίσης η ρύπανση των υπόγειων νερών ίσως 
είναι μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του προβλήματος αυτού. 
Τα υπόγεια νερά είναι, επίσης, πολύ ευαίσθητα στη ρύπανση και έχουν 
περιορισμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Η κατάληξη αστικών λυμά-
των, ξεπλυμάτων εδάφους από εντατική χρήση χημικών λιπασμάτων, 
αλλά και κτηνοτροφικών αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 
έχει ως κύριο αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών 
αλά- των. Εξαιτίας αυτής της ρύπανσης, τα υπόγεια νερά γίνονται επι-
κίνδυνα για τον άνθρωπο και τους ζωικούς οργανισμούς. 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η ρύπανση πόσιμου νερού χαρακτηρίζεται ως μείζον θέμα για το λόγο ότι 
συνδέεται άμεσα με το ανθρώπινο είδος και έχει άμεση επίπτωση στην 
δημόσια υγεία. Το πόσιμο νερό είναι και θα έπρεπε να είναι το καλύτε-
ρα ελεγχόμενο μέσο διατροφής. Η νομοθεσία προσδιορίζει τις συγκε-
ντρώσεις διαφόρων ουσιών, που επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στο 
πόσιμο νερό, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές ποιοτικές προδιαγρα-
φές, που απαιτούνται σε σχέση με το σημαντικό για τη ζωή μας αγαθό. 
Η τεχνολογία που διατίθεται σε αρκετές χώρες είναι σε θέση να ανιχνεύ-
ει στο νερό ιχνοστοιχεία, που βρίσκονται σε συγκεντρώσεις του δισε-
κατομμυριοστού του γραμμαρίου ανά λίτρο. Αν και τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, περίπου 1200 προϊόντα, που περι-
έχουν 230 δραστικές ουσίες κυκλοφορούν στο εμπόριο και χρησιμοποι-
ούνται στις καλλιέργειες ως φυτοφάρμακα, λιπάσματα ή ζιζανιοκτόνα. 
Πολλά από τα φυτοφάρμακα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο χρόνο και 
γι’ αυτό εξαιρετικά επικίνδυνα, όταν καταλήγουν στο νερό. Το όριο που 
έχει υιοθετηθεί για την περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα είναι 0,5 μικρο-
γραμμάρια (εκατομμυριοστό του γραμμαρίου) ανά λίτρο συνολικά, και 
ειδικά για ορισμένα οργανο-χημικά (τα ίδια ή τα προϊόντα αποικοδό-
μησής τους είναι ιδιαίτερα τοξικά) το όριο είναι το 0,1 μικρογραμμάριο 
ανά λίτρο. Η νομοθεσία ορίζει, επίσης ότι το πόσιμο νερό δεν πρέπει να 
περιέχει περισσότερα από 50 milligram (χιλιοστά του γραμμαρίου) ανά 
λίτρο νιτρικών. 
Οι νιτρικές ενώσεις στα νερά προ- έρχονται, συνήθως, από τη χρήση 
λιπασμάτων και την απόρριψη λυμάτων και ιλύος. Οι νιτρικές ενώσεις 
είναι ουσίες, που υπάρχουν στη φύση, αλλά αυτό, που προκαλεί ανη-
συχία είναι οι ουσίες, στις οποίες μετασχηματίζονται: τα νιτρώδη και οι 
νιτροζαμίνες. Η μακροχρόνια κατανάλωση αυτών των ουσιών μέσω της 
τροφικής αλυσίδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην 
ανθρώπινη υγεία. 
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 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Καλη-
σπέρα σε όλους, ονομάζομαι Πανα-
γιώτης Χριστοδουλάκης και είμαι  
πρόεδρος στο ΠΑΚΟΕ. Σήμερα είναι 
η παγκόσμια μέρα νερού, που ο ΟΗΕ 
έχει καθιερώσει εδώ και αρκετά χρό-
νια. Το νερό έχει καθιερωθεί ως κοι-
νωνικό αγαθό από τον ΟΗΕ και από 
τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια άσχετα αν 
το εκμεταλλευόμαστε για εμπορικούς 
σκοπούς. Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 37 χρό-
νια λειτουργίας του διοργανώνει κάθε 
χρόνο ημερίδες στις οποίες αναπτύσ-
σονται προβληματισμοί γύρω από το 
νερό, το οποίο ελάχιστο πάει για κατα-
νάλωση και το περισσότερο καταλή-
γει σε γεωργικές εκτάσεις. 

Στη σημερινή ημερίδα θα μιλή-
σουν 10 ομιλητές, οι οποίοι θα ανα-
πτύξουν διάφορα θέματα γύρω από το 
νερό. Είμαστε λίγοι βέβαια, άλλα όσοι 
είναι εδώ και καταλάβουν το έργο θα 
το μεταφέρουν και στους δικούς τους 
10, 20,30 ανθρώπους. Έχουμε απο-
στείλει πολλές προσκλήσεις σε αρκε-
τούς φορείς, αλλά βλέπεται η πολιτεία 
είναι αδιαφορεί και δεν προβληματί-
ζεται με τέτοια θέματα. Τη σημερινή 
ημερίδα θα τη συντονίσει ο κύριος 
Σ. Λογοθέτης και νομίζω ότι ήρθε η 
ώρα να ξεκινήσουμε να ακούσουμε 
αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα.

 
Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Καλησπέρα και 

από μένα, νομίζω θα κάνουμε ένα 
ωραίο, ενδιαφέρον workshop και θα 
ακουστούν όμορφα πράγματα. Από τη 
πλευρά μου θα σας ενημερώσω για 
την ιστορία των αρμοδιοτήτων σχετι-
κά με την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο 
στα θέματα ύδρευσης όσο και στα 
θέματα αποχέτευσης, η οποία ύστε-
ρα από αγώνα χρόνων κατάφερε και 
πήρε τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

Είναι μια πονεμένη ιστορία που 
ξεκίνησε το 1979, όταν η τότε σύλλη-
ψη αποβλήτων της πρωτεύουσας, απο-
δείχθηκε ότι προορίζονταν για χώρες 
του τρίτου κόσμου και αφορούσε την 
δυόμιση των χαβούζων. Σας αναφέ-
ρω ένα παράδειγμα που όσοι είναι 
μιας περασμένης ηλικία θα θυμόνται 
καλά ότι 1980 έσκασε λόγω υδραυλι-
κού χτυπήματος η χαβούζα η οποία 
υπήρχε στο σημερινό νεκροταφείο 
του Σχιστού. Εκεί για αρκετά χρόνια 
ξεφόρτωναν τα βοθρολύματα όλες οι 
περιοχές της Αθήνας και η χαβούζα 
του Ρέντη όπου σήμερα έχει κατα-
σκευαστεί το σημερινό γήπεδο του 
Ολυμπιακού. 

Η τοπική κοινωνία ξεσηκώθηκε, 
κατέλαβε τις χαβούζες και δημιουργή-
θηκε τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλη-
μα αυτό δημιουργήθηκε διότι έκλεισε 

η χαβούζα του Αγίου Δανιήλ και από 
τη στιγμή που δεν υπήρχε ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα διάθεσης των 
αποβλήτων έπρεπε να ανοίξουν μία 
νέα χαβούζα. 

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών 
ξεσηκώθηκαν, διαμαρτύρονταν διό-
τι η κατάσταση ήταν τραγική διότι 
όπου ανοιγόταν ΧΥΤΑ γέμιζε γρήγο-
ρα. Σαν τότε δήμαρχος, μάζεψα όλους 
τους τοπικούς άρχοντες και αποφα-
σίσαμε να προσφύγουμε στο τότε 
υπουργό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι 
ότι ήμουν αυτός που τον ενημέρω-
σα λέγοντας του ότι όλα τα ευρωπα-
ϊκά κράτη έχουν δώσει τις αρμοδιό-
τητες ύδρευσης, αποχέτευσης στις 
τοπικές αρχές. 

Γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στη 
Ελλάδα; Και έτσι αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε δύο νόμους, τον 
1068/80 και τον 1069/80 οι οποίοι 
αφορούσαν τη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων. 

Ο πρώτος για την Αθήνα και ο δεύ-
τερος για την περιφέρεια. Οι σημερι-
νές ΔΕΥΑ.  Έτσι σιγά σιγά μπήκαμε 
στην ιδέα των βιολογικών καθαρι-
σμών που από τότε πολλοί το έβλε-
παν με προκατάληψη και δημιουργή-
θηκε ο ΧΥΤΑ στην Ψυτάλλεια. Εγώ και 
αρκετά μέλη του ΤΕΕ ήμασταν ενά-
ντια στη δημιουργία ενός βιολογικού 
καθαρισμού αλλά δύο και έναν στον 
Ελαιώνα, του οποίου το ανακυκλω-
μένο νερό θα κατέληγε στον Κηφισό 

ποταμό και θα έδιωχνε τα στάσιμα 
νερά που σήμερα επικρατούν καθώς 
η θάλασσα εισχωρεί μέσα σε αυτόν.

Τελικά είχε σχεδιαστεί η δημι-
ουργία ΧΥΤΑ στην Ψυτάλλεια με δύο 
κεντρικούς αγωγούς διάθεσης υγρών 
αποβλήτων 13.000 κ.μ. / λεπτό. Δεν 
έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι, η 
σημερινή κατάσταση είναι 856.000 
κ.μ / ημέρα. Υπήρχαν αρκετά προ-
βλήματα στη περιοχή αυτή που θα 
σας τα αναπτύξουν οι επόμενοι ομι-
λητές. Επίσης το νερό που παράγεται 
και πέφτει στον Σαρωνικό δεν χλωρι-
ώνεται μόνο ένα μέρος το οποίο χρη-
σιμοποιείται για τις ανάγκες του βιο-
λογικού. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες 
για διάθεση του παραγόμενου νερού 
στις γύρω περιοχές, Νίκαια, Δραπε-
τσώνα καθώς και την εμπλούτιση το 
υδροφόρου ορίζοντα αλλά δεν υπάρ-
χουν αποτελέσματα.

Επίσης, για το θέμα της λυματο-
λάσπης είχαν έρθει σπουδαίοι επι-
στήμονες ωκεανογράφοι και μελέ-
τησαν ότι η ρίψη της λάσπης αυτής 
στη θάλασσα θα προκαλούσε τερά-
στια οικολογική ρύπανση. 

Η μοναδική λύση ήταν η δημιουρ-
γία ενός ξηραντήριου που θα έλυνε το 
πρόβλημα αυτό. Η λάσπη ως βιομά-
ζα, έχει τρομερές ιδιότητες και απο-
ρώ γιατί δεν αξιοποιείται καταλλή-
λως. Έχει τρομερές ιδιότητες και θα 
μπορούσε να παραχθεί ένα ποσοστό 
ενεργείας.

Το άλλο πρόβλημα είναι ότι η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση δεν έχει εξειδικευ-
μένο προσωπικό με επιστήμονες 
που θα έπρεπε να ελέγχουν του βιο-
λογικούς και να κάνουν καθημερινά 
μετρήσεις ώστε να προβλέπουν τυχόν 
προβλήματα οικολογικής συνείδη-
σης. Επίσης, με το νόμο Καλλικράτη, 
οι δήμοι είναι αρμόδιοι για υδραυ-
λικά, αντιπλημμυρικά, αποχετευτικά 
έργα και η ΕΥΔΑΠ είναι μόνο αρμό-
δια για του βιολογικό καθαρισμό και 
τα θέματα νερού. 

Πολλοί δήμοι έχουν μπει στο πρό-
γραμμα για κατασκευή βιολογικού 
όπως Θριάσιο, Ραφήνα, Παιανία, 
Κορωπί και θα πρέπει να μπουν όλες 
οι περιοχές στη σκέψη αυτή. Επίσης, 
πολλά νησιά έχουν πρόβλημα διότι 
δεν έχουν βιολογικό για παράδειγμα.
Σπέτσες, Ύδρα Αίγινα και πληρώνου-
με τεράστια πρόστιμα. Ελπίζω με το 
νέο ΕΣΠΑ να κατασκευαστούν βιολο-
γικοί καθαρισμοί καθώς επίσης και 
μονάδες αφαλάτωσης. Τέλος, θα πρέ-
πει επιτέλους να γίνουμε πιο πατρι-
ώτες ώστε να πάει ο τόπος μπροστά.

Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέ-
χεια θα μας μιλήσει ο κ. Γ. Μιγκίρος.

Πρακτικά ημερίδας

Ο κ. Σ. Λογοθέτης
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Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Καλησπέρα και 
από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για την πρόσκληση για την 
σημερινή ημερίδα. Στη σημερινή 
ημερίδα θα σας μιλήσω για το ύδωρ-
νερό και το πολιτισμό. Η λέξη ύδωρ 
προέρχεται από την αρχαιότητα. Οι 
αρχαίοι το ονόμαζαν φρέσκο ύδωρ, 
νεαρό και αυτό το επίθετο πέρασε στη 
σημερινή διάλεκτο ως νερό. Σήμερα 
χρησιμοποιούμε και τις δύο έννοιες 
και ύδωρ και νερό. 

Για παράδειγμα λέμε υδατικοί 
πόροι. Ας περάσουμε στο δεύτερο 
συνθετικό του σημερινού τίτλου. Τη 
λέξη πολιτισμός. Ο Αριστοτέλης στο 
έργο του «Πολιτικά» ξεκαθαρίζει ότι ο 
άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν, ως 
αποτέλεσμα της φυσικής επιταγής, με 
σκοπό ύπαρξης του στη ευδαιμονία. 
Η εφαρμογή του νόμου δεν επιβάλ-
λεται αλλά πρωτίστως πηγάζει μέσα 
από τον άνθρωπο και αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με την κατάκτη-
ση της φυσική αρετής. Ο Αδαμάντιος 
Κοραής μετέφρασε τη λέξη πολιτισμός 
από τη γαλλική λέξη civilisation και 
εννοιολογικά την ταύτισε από με τα 
ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής 
μιας κοινότητας, προϊόντα που ́ χουν 
να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη 
φιλοσοφία και τις επιστήμες.

Σήμερα η έννοια του πολιτισμού 
αποδίδεται ως κοινωνικό - ανθρω-
πολογική συνδεόμενη με συγκεκρι-
μένο τρόπο ζωής, ο οποίος εσωκλείει 
νοήματα και αξίες τόσο του συνόλου 
των θεσμών, όσο και της καθημερι-
νής συμπεριφοράς. Με την έννοια 
αυτή ο πολιτισμός είναι η διασάφη-
ση των αξιών σε ένα δεδομένο τρό-
πο κοινωνικής ζωής.

Ανακοίνωσε μία οδηγία το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο με αριθμό 2000/60. 
«Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν 
αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέ-
πει να προστατεύεται και να τυγχά-
νει κατάλληλης μεταχείρισης».

Έβγαλε κάποιες οδηγίες οι ευρω-
παϊκή ένωση στις οποίες κάποιες 
χώρες συμμορφώνονται και κάποιες 
άλλες όχι. Η Ελλάδα προσπαθεί να 
συμμορφωθεί. Τα νερά που βρίσκο-
νται στη Βόρεια Ελλάδα καταλήγουν 
στην Βουλγαρία.

Σήμερα βασικό πρόβλημα είναι 
η συνεχείς αύξηση των αναγκών σε 
νερό, με αποτέλεσμα:

• την υπεράντληση των υπόγειων 
υδροφόρων με αποτέλεσμα τη μετα-
βίβαση των αντλήσεων σε βαθύτε-
ρα μέτρα

• την δημιουργία ταμιευτήρων ή 
και άλλων έργων ταμίευσης επιφα-
νειακών υδάτων σε ανεπαρκείς από 
πλευράς υδατικών αποθεμάτων.

• Την αναγκαιότητα μεταφορά 
νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις

• τη χρήση νερού σε τομείς έξω 
και πέραν τον προσδιορισθέντων από 
το έργο, χωρίς κανένα σχεδιασμό, με 

αποτέλεσμα τη συχνή χρήση ύδρευ-
σης για ανάγκες άρδευσης και βιο-
μηχανικές.

Μέσα από αυτά τα προβλήματα 
δημιουργείται τεράστια οικολογική 
ρύπανση διότι φτιάχνουμε τεχνικά 
έργα χωρίς σωστές μελέτες οι οποί-
ες είναι και κοστοβόρες.

Επίσης, υπάρχουν προστατευμέ-
νες περιοχές natura οι οποίες είναι 
μέσα στα σκουπίδια που προκαλούν 
μολύνσεις.

Τέλος, να σας αναφέρω και τη 
Ψυτάλλεια στη οποία όταν πήγαν να 
κατασκευάσουν ένα ξηραντήρα στα 
Λιόσια έστειλα μια προσφυγή στην 
ευρωπαϊκή ένωση διότι δεν ήταν 
εφικτό να περάσει από την Ψυτάλ-
λεια στα Λιόσια η λυματολάσπη με 
υγρασία 75%. Η ευρωπαϊκή ένωση 
έκανε δεκτή την προσφυγή μου και 
το ξηραντήριο κατασκευάστηκε στην 
Ψυτάλλεια.

Τέλος οι επεξεργασμένες υγρές 
εκροές ανέρχονται σε 1.000.000 κ.μ. 

/ ημέρα τα οποία χρησιμοποιούνται:
• στην άρδευση
• στο βιομηχανικό νερό
• στον εμπλουτισμό υδροφόρων ορι-
ζόντων.

Παρατηρούμε ότι το νερό δεν είναι 
απολύτως κατάλληλο διότι θα μας 
έδιναν παραπάνω ποσότητες που θα 
πότιζαν εκτάσεις και δάση και μέσα 

Ευχαριστώ πολύ.!

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Ας ευχαριστή-
σουμε το κ. Μιγκίρο και ας υποδε-
χτούμε στη συνέχεια την κα Σοφία 
Σ. Ριζοπούλου καθηγήτρια του ΕΚΠΑ 
κα θα μας μιλήσει σήμερα στην ημε-
ρίδα με θέμα «Υδρόφοβες- υδρόφιλες 
ιδιότητες φυτών».

Σ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα 
και από μένα. Είναι χαρά μου που 
βρίσκομαι ανάμεσα σας, νομίζω είχα 
παραβρεθεί το 2011 πάλι μαζί σας. 
Μέσα σε αυτό το διάστημα αναπτύ-
χθηκαν κάποιες καινούργιες θεωρίες 

για τις ιδιότητες των φυτών, τις οποί-
ες τις έχω συλλέξει και θα τις αναλύ-
σω σήμερα μαζί σας.

Αρχικά θα ήθελα να σας αναφέρω 
ότι η ύπαρξη των φυτών στη φύση 
προϋπάρχει πριν από τον άνθρωπο, 
περίπου 3.500.000 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά επειδή 
ξεκίνησαν να φυτρώνουν στο υδάτι-
νο περιβάλλον για παράδειγμα της 
θάλασσας, έπρεπε να συμβιώσουν 
και να εξοικειωθούν με τη φύση της 
στεριάς.

Ο άνθρωπος αποτελείται από τα 
2/3 του σώματος του από νερό, τα 
φυτά από 80-95%. Άρα το νερό είναι 
ένα αγαθό που η αξία του διαμορφώ-
νεται μακριά από τις πολύβουες αγο-
ρές του αναπτυγμένου κόσμου. Αυτό 
το έμαθα στο Κουβέιτ, το μέγεθος του 
είναι σαν τη Πελοπόννησο. Στο Κου-
βέιτ χρησιμοποιούν πέντε ποιότη-
τες νερού. Άλλο για πόσιμο, άλλο για 
άρδευση, άλλο για μπάνιο κτλ. Στην 
Ελλάδα είναι αδιανόητο ότι το πόσι-
μο νερό το χρησιμοποιούμε για τη 
χρήση στη τουαλέτα.

Τα περισσότερα φυτά αποτελούντα 
από 85% νερό και πάνω, τα άνθη πολύ 
περισσότερο για αυτό και μαραίνο-
νται και γρήγορα. Το κυριότερο κομ-
μάτι του φυτού είναι ο καρπός και οι 
σπόροι διότι αυτοί θα μας δώσουν 
τη επόμενη παραγωγή και επηρεά-
ζονται από το νερό διότι διαμορφώ-
νονται ανάλογα με το νερό που θα 
βρουν γύρω τους. Χωρίς τους σπό-
ρους δε θα υπάρχει εξέλιξη. 

Οι σπόροι στις μέρες μας είναι 
πολύτιμοι για δύο λόγους, πρώτον 
γιατί υπάρχουν εταιρείες που απο-
θηκεύουν τους σπόρους ώστε να μας 
δίνουν φυτά υβρίδια που δε θα παρά-
γουν ζωή και δεύτερον όπως είπαμε 
την εξέλιξη αυτής. Κανένας σπόρος 
δε θα φυτρώσει εάν δε υπάρχει γύρω 
του νερό. Από τις ανασκαφές της 
αρχαιολογίας έχουν βρεθεί σπόροι 
χρόνων αλλά δε αναπτύχθηκαν διότι 
δεν υπήρχε γύρω τους νερό. Η κάπα-
ρη για παράδειγμα είναι ένα φυτό που 
οι ρίζες του μπορεί να φτάσουν και 
τα εκατό μέτρα μέσα στα πετρώματα. 
Επιστήμονες ανέλυσαν και είδαν ότι 
οι ρίζες της κάπαρης εκκρίνουν μια 
όξινη ουσία που διαβρώνει τα πετρώ-
ματα και εισχωρεί μέσα σε αυτά. Επί-
σης τα φυτά στα νησιά δοκιμάζονται 
από την ξηρασία και την αλατότητα 
λόγω της μη ύπαρξης νερού.

Τώρα, καθώς αναλύουμε τα φύλλα 
των φυτών παρατηρούμε ότι υπάρ-
χουν μικρά στόματα τα οποία εισπνέ-
ουν οξυγόνο και εκπνέουν διοξείδιο 
του άνθρακα που είναι αναγκαίο για 
την επιβίωση του οργανισμού τους. 
Επίσης, παρατηρώντας τα φύλλα μπο-
ρούμε να δούμε την απαλότητα και 
τη βελούδινη υφή τους. Αυτό το φαι-
νόμενο ονομάστηκε «Επίδραση του 
Λωτού« διότι ο λωτός σαν φυτό έχει 

Ο κ. Γ. Μιγκίρος

Η κα. Σ. Ριζοπούλου
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την τάση του αυτοκαθαρισμού, αλλά 
και όλα τα φυτά αντίστοιχα.

Σήμερα στις επιφάνειες των φύλ-
λων έχουν ανακαλυφθεί ιδιότητες, 
υδρόφοβες – υδρόφιλες που συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπιση συνθηκών 
από το αβιοτικό και έμβιο περιβάλ-
λον των ακίνητων φυτών. Οι ιδιότη-
τες οφείλονται στην δομή των επιφα-
νειών και στη χημική τους σύσταση 
και τέλος η ύπαρξη μικρο - και νάνο-
δομών στις επιφάνειες των φύλλων, 
σχετίζεται με την καταπόνηση από 
περιβαλλοντολογικές συνθήκες, που 
έχει ως αποτέλεσμα τα φυτά να ανα-
πτύσσουν προσαρμοστικούς μηχα-
νισμούς με την συμβολή της φυσι-
κής επιβολής.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου 
θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στους 
σπόρους διότι είναι ζωτικής σημασί-
ας για τις μέρες μας. Οι σπόροι μόλις 
βρουν υγρασία, νερό αναπτύσσουν 
τριχίδια και ριζικό σύστημα. Αν σπά-
σει η ρίζα – ακρόριζο τότε νεκρώνεται 
το φυτό. Η ρίζα τέλος έχει τη ιδιότη-
τα να καταλαβαίνει το κέντρο της γης 
και να πηγαίνει όλο και προς τα κάτω.

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Ας ευχαριστή-
σουμε τη κα Σ. Ριζοπούλου για αυτές 
τις ωραίες πληροφορίες που μας έδω-
σε. Μέσα από αυτές είδαμε και κατα-
λάβαμε τη σπουδαιότητα της φύσης 
και της ζωής. Τώρα ο κύριος Σαμπα-
τακάκης δεν είναι μαζί μας, είχε μια 
πολύ σημαντική υποχρέωση. Στη 
συνέχεια ας υποδεχτούμε τον κ. Ε. 
Καλογήρου ο οποίος είναι Dr Χημικός 
Μηχανικός, ο οποίος θα έχει κάνει 
τρομερή δουλειά στη Ψυτάλλεια. Θα 
μας μιλήσει σήμερα στην ημερίδα με 
θέμα “Η διαχείριση των υγρών απο-
βλήτων, πηγή οικονομικών πόρων 
για την Ελλάδα.

Έ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ: Καλησπέρα και 
από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
το κ. Λογοθέτη και το ΠΑΚΟΕ για την 
ευκαιρία που μου δίνει να είμαι ανά-
μεσα σας. Τα τελευταία χρόνια ασχο-
λούμαι κυρίως με waste management 
και waste energy αλλά έχω ασχολη-
θεί αρκετά χρόνια παλαιότερα με τα 
θέματα διαχείρισης νερού. Η διαχείρι-
ση των υγρών αποβλήτων, πηγή οικο-
νομικών πόρων για την Ελλάδα έχει 
πάρα πολύ σημαντική όπως είπαν 
και οι αναπολήσαντες, αλλά επιτρέ-
ψετε μου να αναφερθώ για την περί-
πτωση της Ψυτάλλειας. 

Είχα την τύχη και την τιμή παράλ-
ληλα να οριστώ πραγματογνώμονας 
από τα γενικά δικαστήρια από το 
2006 για το θέμα της Ψυτάλλειας για 
την αγωγή που είχε κάνει ο δήμος 
Λιοσίων για την εν αερόβια χώνευ-
ση της λυματολάσπης τη χρονολογία 
1997- 2005 και έπρεπε να βγάλω εγώ 
τα συμπεράσματα μου και κατά του 

ΥΠΕΚΑ για παράβαση της περιβαλλο-
ντολογικής νομοθεσίας αλλά και κατά 
του ΕΔΣΝΑ του τότε φορέα διαχείρι-
σης απορριμμάτων για κακή διαχεί-
ριση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 
Άνω Λιοσίων.

Το 1983 άρχισε η κατασκευή του 
έργου μεταφορά και διάθεσης των 
απορριμμάτων στην ευρύτερη περι-
οχή. Η κατασκευή των έργων σε Α 
φάση του ΚΕΛ Ψυτάλλειας περιλάμ-
βανε τα έργα προκαταρκτικής και 
πρωτοβάθμιας επεξεργασίας ολοκλη-
ρώθηκε το 1994, οπότε άρχισε και η 
λειτουργία τους. Η κατασκευή των 
Β φάσης έργων άρχισε το 1999 και 
ολοκληρώθηκε το 2004 και το έργο 
ξήρανσης της λυματολάσπης από το 
2007. Άρα παρατηρείται ότι πέρασαν 
πολλά χρόνια, έχει συμβάλλει η χρή-
ση του βιολογικού καθαρισμού στη 
βελτίωση του Αργοσαρωνικού.

Επίσης με τα έργα της Β Φάσης, 
έχουμε δυναμικότητα επεξεργασίας 
1.000.000m3 την ημέρα, παρέχεται 
προχωρημένη βιολογική επεξεργα-
σία (νιτροποίηση-απονιτροποίηση 
και μερική απομάκρυνση φωσφό-
ρου) των πρωτοβάθμια επεξεργασμέ-
νων λυμάτων.

Το έργο της Ψυτάλλεια αποτελείται 
από τα εξής επιμέρους έργα:
• Συμπληρωματικό Αποχετευτικός 
Κεντρικός Αγωγός (ΣΚΑΑ)
• Μηχανική επεξεργασία των λυμά-
των στο Ακροκέραμο
• Δίδυμος υποθαλάσσιος αγωγός 
από τον Ακροκέραμο μέχρι τη νήσο 
Ψυτάλλειας
• Κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στη 
Ψυτάλλεια. Σύστημα εκβολής αγωγών.
• Ο βιολογικός καθαρισμός της Ψυτάλ-
λειας είναι ένας από του μεγαλύτε-
ρους στην Ευρώπη.
• Η ιλύς που προκύπτει από τη επε-
ξεργασία και καθαρισμό των λυμά-
των υφίσταται μια σειρά διεργασι-
ών προς αδρανοποίηση και μείωση 

του όγκου της και τελικά διατίθεται 
προς υγειονομική ταφή.

Κατά την αναερόβια χώνευση παρά-
γεται βιοαέριο στη μέση ποσότητα 
50.000 κ.μ /ημέρα, ενώ η παραγόμε-
νη ποσότητα αφυδατωμένης λάσπης 
είναι 280-300 τόνους / ημέρα.

Από τις αρχές του 2001 λειτουργεί 
στην Ψυττάλεια μια σύγχρονη μονάδα 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερ-
μικής ενέργειας από την καύση του 
βιοαερίου που παράγεται στο ΚΕΛΨ. 
Η μονάδα έχει δυναμικότητα 7,4 MW

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 
ενεργειακή αυτονομία και μείωση 
του κόστους λειτουργίας του ΚΕΛΨ, 
ενώ αξιοποιείται πλήρως η παραγό-
μενη ποσότητα βιοαερίου. Ακόμη, η 
θερμική ενέργεια από την ψύξη των 
μηχανών βιοαερίου χρησιμοποιείται 
για τη θέρμανση των χωνευτών ιλύος.

Ο βιολογικός καθαρισμός των λυμά-
των στη Β΄ φάση πραγματοποιείται 
σε δεξαμενές αερισμού, οι οποίες 
ακολουθούνται από δεξαμενές τελι-
κής καθίζησης. Κατά τη λειτουργία 
επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό 
και η απομάκρυνση του οργανικού 
αζώτου, μέσω διεργασιών νιτροποί-
ησης - απονιτροποίησης, προς απο-
τροπή του ευτροφισμού του αποδέκτη.

 Η δευτεροβάθμια ιλύς υφίσταται 
μηχανική πάχυνση, χώνευση (μαζί με 
την πρωτοβάθμια ιλύ) και αφυδάτωση.

Η Β φάση λειτουργίας ΚΕΛΨ έχει 
σχεδιαστεί η ελάττωση του οργανι-
κού φορτίου (BOD) σε 25 mg/l, του 
COD σε 125 mg/l και των αιωρουμέ-
νων στερεών σε 35 mg/l στην εκροή 
των επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς 
επίσης και η μείωση του ολικού αζώ-
του κατά 70-80% (σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους του Κ.Ε.Λ.Ψ. 
(ΚΥΑ 133725/07-08-2003).

Στη συνέχεια ας δούμε τη γενι-
κή περιγραφή των εγκαταστάσεων 
ΚΕΛΨ. Αποτελείται από:

Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθί-

ζησης
Έξι ορθογωνικές δεξαμενές πρω-

τοβάθμιας καθίζησης, διαστάσεων 
(σε m) 100 χ 20 χ 3, συνολικού όγκου 
36.000 κ.μ.

Τρεις κλειστές κυλινδρικές δεξα-
μενές προπάχυνσης ιλύος, διαμέτρου 
25μ., βάθους 5 μ. περίπου, συνολικού 
ωφέλιμου όγκου 7.380 κ.μ.

Τέσσερις κλειστές κυλινδρικές δεξα-
μενές χώνευσης ιλύος, διαμέτρου 30 
μ., συνολικού όγκου 40.000 κ.μ.

Τέσσερις κυλινδρικές δεξαμενές 
μεταπάχυνσης - αποθήκευσης ιλύ-
ος, διαμέτρου 25 μ., βάθους 6 μ. περί-
που, εκάστη ωφέλιμου όγκου 2.900 
κ.μ. έκταση.

Η τριτοβάθμια επεξεργασία λυμά-
των αφαιρεί σχεδόν όλο το ποσοστό 
των παθογόνων ουσιών κυρίως με 
χημικές διαδικασίες, όμως δε μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλα τα εργοστάσια 
επεξεργασίας λυμάτων εξαιτίας του 
υψηλού κόστους του εξοπλισμού. 
Κύριος σκοπός είναι η αφαίρεση του 
φωσφόρου και του αζώτου.

Το άζωτο μπορεί να βρίσκεται στο 
νερό με την μορφή αμμωνίας η οποία 
είναι τοξική για τα ψάρια. Οι ενώσεις 
του φωσφόρου (άλας) μπορούν να προ-
καλέσουν ανάπτυξη άλγεων η οποία 
μπορεί να προκαλέσει ευτροφισμό 
στις λίμνες. Τώρα για την ξήρανση 
της παραγόμενης λυματολάσπης. Το 
έργο αυτό παρείχε την οριστική λύση 
στο τεράστιο πρόβλημα της διαχείρι-
σης της λυματολάσπης της Ψυττάλει-
ας, η οποία μέχρι τότε μεταφερόταν 
με πλοία στο εξωτερικό (Γερμανία) με 
κόστος 140 ευρώ ανά τόνο. 

Η μονάδα ξεκίνησε να κατασκευά-
ζεται τον Μάρτιο του 2006 με χρόνο 
αποπεράτωσης τον Μάιο του 2007. 
Στην περίπτωση της Ψυττάλειας επι-
λέχθηκε ως καταλληλότερη η ξήραν-
ση με περιστρεφόμενα τύμπανα. Το 
ξηραμένο προϊόν είναι εύχρηστο και 
ελκυστικό και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σαν πρώτη ύλη καύσιμο σε τσι-
μεντοβιομηχανίες και θερμοηλεκτρι-
κούς σταθμούς.

Συμπεράσματα
Τα Κέντρο Επεξεργασίας Λυμά-

των της Ψυττάλειας και το έργο της 
Ξήρανσης Ιλύος, συμβάλλουν σημα-
ντικά στον περιορισμό της ρύπαν-
σης και στη διαφύλαξη της ποιότητας 
των υδάτων (Σαρωνικός Κόλπος), των 
εδαφών αλλά και της ατμόσφαιρας, 
ενώ διασφαλίζει την εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων αφού το παραγόμε-
νο βιοαέριο και το ξηραμένο προϊόν 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για 
την παραγωγή ενέργειας.

Συμπεράσματα 
Πραγματογνωμοσύνης

Η παραγόμενη ιλύς από το ΚΕΛ 
Ψυττάλειας είχε υποστεί την προανα-
φερόμενη επεξεργασία, της μηχανι-

Ο κ. Ε. Καλογήρου
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κής πάχυνσης, αναερόβιας χώνευσης 
και αφυδάτωσης με φυγοκέντριση, 
επιτυγχάνοντας υγρασία κυρίως από 
65% έως 75%.

ΩΣΤΟΣΟ, η ποσότητα της παραγό-
μενης στο Κ.Ε.Λ.Ψ. λυματολάσπης με 
την υψηλή, για συνδιάθεση σε ΧΥΤΑ, 
υγρασία 65%-75%, δεν κατέστη δυνα-
τό να συνδιατεθεί κατάλληλα, είτε να 
εναποτεθεί/εδαφοποιηθεί επιτυχώς 
στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων με ευθύνη 
του αρμόδιου φορέα ΕΣΔΚΝΑ, με 
αποτέλεσμα την ΔΙΑΚΟΠΗ εκ νέου 
μεταφοράς λυματολάσπης από ΚΕΛΨ 
σε ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων από τον Οκτώ-
βριο του 2005, και την μεταγενέστερη 
τελικώς ΕΞΑΓΩΓΗ της ιλύος -μετα-
φορά χύδην με Πλοία.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Ας ευχαριστή-
σουμε το κ. Ε. Καλογήρου και ας υπο-
δεχτούμε στη συνέχεια την κα Μ. 
Παπαδοπούλου βιολόγο και συνερ-
γάτης του ΠΑΚΟΕ που θα μας μιλή-
σει σήμερα στην ημερίδα με θέμα  
«Οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων 
στα επιφανειακά και υπόγεια νερά».

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Καλη-
σπέρα και από μένα, εγώ με τη σειρά 
μου θα αναφερθώ για τις επιπτώσεις 
των φυτοφαρμάκων – φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων στα επιφανεια-
κά και υπόγεια νερά είναι τεράστια. 
Δύσκολα μπορεί να γίνει μία ουσια-
στική κουβέντα διότι ο χρόνος μας 
πιέζει αλλά θα προσπαθήσω να γίνει 
τουλάχιστον εποικοδομητική. Ας ξεκι-
νήσουμε να αναλύσουμε σύντομα τις 
επιπτώσεις αυτές.

Οι επιπτώσεις  
των Φυτοφαρμάκων

 Το φυσικό περιβάλλον της Γης 
περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς που αλληλεπιδρούν και 
μεταξύ τους  και με την άβια ύλη. 
Για τους ζωντανούς οργανισμούς ο 
βασικός κανόνας είναι η μεταφορά 
της ηλιακής ενέργειας στους οργανι-
σμούς παραγωγούς και η στη συνέ-
χεια ροή της προς τις διάφορες δομι-
κές μονάδες του οικοσυστήματος, 
ολοκληρώνεται εξαιτίας των τροφι-
κών σχέσεων, γνωστόν  ως τροφι-
κή αλυσίδα (food chain), τροφικό 
δίκτυο (food web) και οικολογική 
πυραμίδα (ecological pyramid). Κάθε 
οικοσύστημα έχει τη δική του τρο-
φική δομή και αλληλεπιδρά με διά-
φορες άλλες  τροφικές  αλυσίδες. Σε 
ένα τέτοιο σύστημα επικρατεί ισορ-
ροπία  η οποία δημιουργήθηκε κατά 
την διάρκεια  πολλών ετών.  

Υπό αυτή την άποψη, το φυσι-
κό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
διαφοροποιείται από το δομημένο 
περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέ-
γονται οι γεωγραφικές περιοχές που 

δέχονται σημαντική επιρροή από τον 
Άνθρωπο. Όπως, η άσκηση της γεωρ-
γικής πράξης. 

Ωστόσο, από την στιγμή που ο 
άνθρωπος επινόησε να καλλιεργεί 
την γη, η δραστηριότητα αυτή, αφε-
νός μεν φέρνει την διατάραξη της βιο-
λογικής ισορροπία, αφετέρου δε, γίνε-
τε αναγκαία για την εξασφάλιση της 
διατροφής του. Έτσι με την πάροδο 
του χρόνου  αναπτύσσονται οι Γεω-
πονικές επιστήμες.  Συνδέονται στε-
νά με το περιβάλλον, διότι το αντικεί-
μενο μελέτης τους είναι οι ζωντανή 
οργανισμοί. Το ίδιο και η επιστήμη 
Φυτοπροστασία των φυτών από τις 
ασθένειες και εχτρούς της φυτικής 
παραγωγής.  

Η καλλιέργεια ενός είδους φυτού 

σε μεγάλες εκτάσεις, εκεί που συμφέ-
ρει των άνθρωπο, και όχι εκεί που το 
φυτό έχει προσαρμοστεί να φυτρώνει, 
χωρίς κατάλληλες συνθήκες ανάπτυ-
ξης και προπαντός, απουσία φυσικών 
εχθρών, μετατρέπει το φυτό σε πολύ 
εύκολο στόχο για τους πολυάριθμους 
εχθρούς της. Προκαλείται ραγδαία ανα-
πτύξει και εξάπλωση των βλαβερών 
οργανισμών σε μεγάλες καλλιεργήσι-
μες εκτάσεις. Αναγκαία ήταν η άμε-
ση αντιμετώπισή τους. Κατά συνέπια, 
μαζί με την Γεωπονική δημιουργήθη-
κε η επιστήμη Φυτοπροστασία που 
έχει ως αντικείμενο μελέτης 1. Παθή-
σεις και βλάβες των φυτών, 2. Παρά-
γοντες που προκαλούν τις παθήσεις 
και τις βλάβες, 3. Τρόποι αντιμετώπι-
σης των παθογόνων και των εχθρών 

των φυτών. Από τα μέτρα που εφαρ-
μόζονται σήμερα καλλιεργητικά, βιο-
λογικά, χημικά, νομοθετικά, άλλα είναι 
προληπτικά και άλλα έχουν κατασταλ-
τικό χαρακτήρα. Αναμφισβήτητα, η 
πιο δραστική μέθοδος καταπολεμή-
σεως των φυτοπαράσιτών και κατά 
συνέπια η πιο διαδεδομένη είναι η 
χημική τα χημικά μέσα καταπολέμη-
σης ή τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
(plant protection products). 

Η σύγχρονη Φυτοπροστασία έχει 
στην κατοχή της ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό  φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων. Αν και τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, 
περίπου 1200 χημικά είδη, που περι-
έχουν 230 δραστικές ουσίες κυκλο-
φορούν στο εμπόριο και χρησιμοποι-

ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αντικείμενο μελέτης Κλάδοι
1. Παθήσεις και βλάβες των φυτών

2.  Παράγοντες που προκαλούν τις 
παθήσεις και τις βλάβες

α.  Παθογόνοι μικροοργανισμοί (μύκητες, 
βακτήρια,φυτοπλάσματα, ρικέτοιες),ιοί, 
ιοειδή και μη παραστιτικής φύσεως 
παράγοντες (εδαφοκλιματικές συνθήκες )

Φυτοπαθολογία

β. Σπερματόφυτα παράσιτα Ζιζανολογία

γ.  Ζωικοί εχθροί ( έντομα, ακάρεα, 
νηματοειδές πτηνά, θηλαστικά, μαλάκια) Γεωργική Εντομολογία, Ζωολογία

3.  Τρόποι αντιμετώπισης των 
παθογόνων και των εχθρών

Καταπολέμιση με χημικά και άλλα μέσα Φυτοφαρμακευτική χημεία (ή Φυτοφαρμακολογία )

H κ. Μ. Παπαδοπούλου
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ούνται ευρέως στις καλλιέργειες για 
την καταπολέμηση βλαβερών οργα-
νισμών που προσβάλλουν τα φυτά 
και για τον περιορισμό του ανταγω-
νισμού τους από ζιζάνια, ώστε να 
βελτιώνεται η απόδοση και να προ-
στατεύονται η ποιότητα, η αξιοπιστία 
και η τιμή των προϊόντων που παρά-
γουν. Στην Ελλάδα η συνολική κατα-
νάλωση φυτοφαρμάκων έχει αυξηθεί 
κατά 23% την δεκαετία του 90 (ό.π.). 
Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη 
νέων φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων γίνεται κυρίως από τις μεγά-
λες χημικές, συνήθως πολυεθνικές 
εταιρείες και λιγότερο από κρατικούς 
φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα). Με βάση τις υψηλές τεχνι-
κές προδιαγραφές των υπηρεσιών 
έγκρισης κυκλοφορίας και των διε-
θνών οργανισμών, υπολογίζεται ότι 
μόνο μία στις 20-40.000 χημικές ενώ-
σεις που δοκιμάζονται καταλήγει να 
γίνει εμπορικό σκεύασμα. Αυτή είναι 
και η αιτία που σήμερα η ανάπτυξη 
ενός νέου προϊόντος, από τη σύνθεση 
του μέχρι της επίσημη αδεία κυκλο-
φορίας του, διαρκεί 7-10 χρόνια και 
το κόστος τείνει να φτάσει κατά μέσο 
όρο τα 100 εκ. δολάρια ανά σκεύασμα. 

Σύμφωνα με την οδηγία 414/91 της 
Ε.Ε., σαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
(plant protection products) νοούνται 
οι δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα 
τα οποία περιέχουν μια ή περισσότερες 
δραστικές ουσίες και προορίζονται για 
να: προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα από κάθε είδος επιβλαβείς οργα-
νισμούς ή να  επηρεάζουν τις βιολογικές 
διεργασίες των φυτών, (εκτός αν πρόκει-
ται για θρεπτικές ουσίες), διατηρούν τα 
φυτικά προϊόντα (εκτός και αν πρόκει-
ται για ουσίες που κατατάσσονται στα 
συντηρητικά), καταστρέφουν τα ανεπι-
θύμητα φυτά ή μέρη των φυτών, να επι-
βραδύνουν ή να παρεμποδίζουν την ανε-
πιθύμητη ανάπτυξή τους. Με βάση τον 
παραπάνω ορισμό, στα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα εντάσσονται τα παρακάτω: 

1. Παρασιτοκτόνα: πρώτα από 
όλα είναι χημικές ουσίες, μίγματα 
ουσιών που παρασκευάζονται τεχνη-
τά ή υπάρχουν στη φύση και έχουν 
την ιδιότητα να επιδρούν σε συγκε-
κριμένα φυτικά ή ζωικά είδη, μετα-
βάλλοντας τη βιολογική τους συμπε-
ριφορά, προκαλώντας το θάνατο τους 
ή παρεμπόδιση της αύξησης ή της 
αναπαραγωγής. Ανάλογα με το είδος 
του ζωντανού οργανισμού για τον 
οποίο προορίζεται,  τα παρασικτο-
κτόνα χαρακτηρίζονται σαν ζιζανι-
οκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτό-
να, νηματοδωκτόνα, ακαρεοκτόνα, 
βακτηριοκτόνα, λειμακοκτόνα ή 
τρωκτικοκτόνα. 

2.Έντομοελκυστικά: Είναι ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για την προ-
σέλκυση εντόμων και την παγίδευσή 
τους σε διάφορα συστήματα θανάτω-
σής στους. Οι ουσίες αυτές μπορεί να 

είναι ελκυστικά τροφής, οσμής, χρώ-
ματος ή φύλου. 

3.Έντομοαπωθητικά: Είναι ουσί-
ες που έχουν την ιδιότητα να απω-
θούν τα έντομα. 

4. Ρυθμιστές Ανάπτυξης Έντό-
μων: Είναι ουσίες που επηρεάζουν 
τους μηχανισμούς ανάπτυξης των 
εντόμων και συνήθως αναφέρονται 
σαν μια ειδική κατηγορία εντομο-
κτόνων. 

5.Φυτορρυθμιστικές ουσίες: 
Είναι οργανικές ενώσεις, φυσικές ή 
συνθετικές που σε πολύ μικρές συγκε-
ντρώσεις παρεμποδίζουν ή τροπο-
ποιούν ποιοτικά την αύξηση και την 
ανάπτυξη των φυτών. 

6. Μικροβιολογικά Σκευάσματα: 
Περιέχουν σε λανθάνουσα κατάστα-
ση μικροοργανισμούς οι οποίοι μετά 
από κατάλληλους χειρισμούς μπορούν 
να δράσουν εναντίον άλλων, επιβλα-
βών για τις καλλιέργειες οργανισμών. 

Ωστόσο, αναπόφευκτα, η χρήση 
τον φυτοφαρμάκων εγκυμονεί σοβα-
ρούς κινδύνους. 

Οι σύσταση και οι ιδιότητες των 
περισσοτέρων φυτοφαρμάκων τα καθι-
στούν επικίνδυνα για την υγεία και 
το περιβάλλον, ειδικά, εάν δεν χρη-
σιμοποιούντα σωστά. Το έδαφος και 
το νερό είναι δυνατόν να ρυπανθούν 
μέσω της διασποράς φυτοφαρμάκων 
στο έδαφος και κατά τον καθαρισμό 

του εξοπλισμού ή μέσω ανεξέλεγκτης 
απόρριψής τους. Έτσι είναι δυνα-
τό να συσσωρευτούν στο έδαφος, 
και στη συνέχεια να εκ πλυθούν στα 
υπόγεια νερά ή ακόμα, να εξαερω-
θούν με αποτέλεσμα την επιστροφή 
τους και πάλι στο έδαφος. Στο έδα-
φος ένα φυτοφάρμακο είναι δυνα-
τόν να υποστεί φωτοχημική, χημική 
ή μικροβιακή διάσπαση. Τα προϊό-
ντα διάσπασης είναι συνήθως λιγό-
τερο επικίνδυνα ή μη τοξικά. Υπάρ-
χουν όμως και δύσκολα διασπώμενα 
φυτοφάρμακα τα οποία προκαλούν 
σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του 
περιβάλλοντος εξαιτίας της  συσσώ-
ρευσης στο έδαφος στο νερό και της 
μεταφοράς τους μέσω της τροφικής 
αλυσίδας στα έμβια όντα. 

Πολύ επιστήμονες επιμένουν, ότι 
όλα τα φυτοφάρμακα είναι πολύ τοξι-
κά δεν διασπούνται και έχουν μακρά 
περίοδο ζωής (μερικά φθάνουν μέχρι 
45 χρόνια) και γι’ αυτό είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνα, όταν καταλήγουν 
στο νερό. 

Τα εντομοκτόνα π.χ. δεν κατα-
στρέφουν μόνο τα επιβλαβή έντομα 
για κάποια καλλιέργεια, αλλά και τα 
ωφέλιμα έντομα (π.χ. μέλισσες, χρή-
σιμα σκουλήκια του εδάφους, που-
λιά και άλλα άγρια ζώα). Ταυτόχρονα 
και με τα μυκητοκτόνα φυτοφάρμα-
κα καταστρέφονται τα ωφέλημα είδη 

μικροοργανισμών (μύκητες αλλά και 
βακτηρίδια) του εδάφους, που σήμερα 
δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε 
ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αρρω-
στημένο έδαφος από το οποίο έχουν 
αφαιρεθεί η φυσικές του ικανότητες 
για την υποστήριξη της ζωής.  

Ναι αλλά το έδαφος συνδέεται με 
τα νερά είτε επιφανειακά, είτε με υπό-
γεια. Κατά συνέπια το έδαφος είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ρύπαν-
ση των υπογείων νερών. και την ποι-
οτική υποβάθμισή τους.  Η έκταση 
και το μέγεθος της υδατικής ρύπαν-
σης αποτελεί άμεση συνάρτηση της 
εδαφικής ρύπανσης μιας και συνή-
θως από εκεί προέρχεται με διάφο-
ρες δυσμενείς συνέπειες, μεταξύ των 
οποίων είναι η μείωση ή και εξαφάνι-
ση της ποικιλίας ειδών με θανάτωση 
ή μετανάστευσή τους, να έχουν κατα-
στρεπτικές επιπτώσεις στον άνθρω-
πο μέσω της τροφικής αλυσίδας. Οι 
παρακαταθήκες του πόσιμου νερού 
π.χ. μολύνονται κι αυτές με σοβαρές 
επιπτώσεις για την υγεία μας. Έχει 
σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει πόσιμο 
νερό πόλεων που να μην έχουν βρε-
θεί τουλάχιστον 100 κατάλοιπα φυτο-
φαρμάκων. Αναφέρεται, σήμερα μάλ-
λον θα αποδεχτούμε ότι η γεωργική 
σοδειά δεν βελτιώθηκε, ότι τα έντο-
μα και τα παράσιτα γίνονται όλο και 
πιο πολύ ανθεκτικά, όλοι ξέρουν ότι 
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60-80.000 άνθρωποι πεθαίνουν από 
δηλητηριάσεις φυτοφαρμάκων το χρό-
νο, όλοι ξέρουν ότι ο καρκίνος αυξή-
θηκε κατακόρυφα (το 65% έχει αιτία 
τα φυτοφάρμακα, τα οποία δεν τα 
χρησιμοποιούμε μόνο στη γεωργία 
αλλά σε πολλά καταναλωτικά αγαθά). 

ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Ρυπαντής ή ρύπος ή ρυπαντι-
κή ουσία είναι κάθε διαλυτή (υδρό-
φιλη π.χ. ανόργανα άλατα) ή αδιάλυ-
τη (υδρόφοβη, π.χ. υδρογονάνθρακες, 
PCBs, διαλύτες κ.λπ.) στο νερό, ουσία, 
η οποία όταν εισάγεται στο περιβάλ-
λον από ανθρώπινες δραστηριότητες, 
προκαλεί δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Τα υπόγεια νερά αντιπροσωπεύ-
ουν τη μεγαλύτερη πηγή γλυκού νερού 
στον υδρολογικό κύκλο (περίπου 95% 
παγκοσμίως). Εξαιτίας της φυσικής 
διαδικασίας καθαρισμού τα υπόγεια 
ύδατα είναι καλής ποιότητας και 
χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία 
για να γίνουν κατάλληλα για ανθρώ-
πινη κατανάλωση. Η μόλυνση των 
υπόγειων υδάτων υφίσταται όταν οι 
επιβλαβείς ουσίες εισχωρούν σε έναν 
υπόγειο υδροφορέα και τότε παρου-
σιάζει υψηλή φυσική συγκέντρωση 
τοξικών ουσιών. Ένα παράδειγμα 
ρύπου είναι τα τοξικά οργανικά χημι-
κά που δεν διυλίζονται στη διάρκεια 
της διείσδυσης  του νερού και έτσι η 
απομάκρυνσή τους όταν καταλήξουν 
σε υπόγεια ύδατα είναι δυσχερής ή 
αδύνατη. Η ρύπανση των υπόγειων 
υδάτων αποτελεί μεγάλο πλήγμα για 
τον άνθρωπο μιας και το ποσοστό 
του πόσιμου νερού που προέρχεται 
από τα υπόγεια ύδατα στην Ευρώπη 
είναι 75% και είναι το μεγαλύτερο 
παγκοσμίως. Επιπλέον, τα υπόγεια 
ύδατα προσφέρουν την βασική ροή 
στα επιφανειακά υδάτινα συστήματα 
τροφοδοτώντας τα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Επομένως η ποιότη-
τα των υπόγειων υδάτων έχει τερά-
στια σημασία.

ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Η ρύπανση των επιφανειακών υδά-
των σύμφωνα με τους  Καρβούνης και 
Γεωργακέλλος, (2003)  εξαρτάται και 
προκαλείται από τρεις παράγοντες: 
το φυσικό περιβάλλον, που περιέχει 
τη μάζα του νερού και από τη λεκά-
νη απορροής του, τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν 
απευθείας το περιβάλλον αυτό (π.χ. 
λιπάσματα ή απόρριψη βιομηχανι-
κών καταλοίπων σε ποτάμια κλπ.) και 
τις έμμεσες επιπτώσεις των ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων όπως αυτές 
συμβαίνουν μέσω της ατμοσφαιρι-

κής μεταφοράς και της απόθεσης 
ανθρωπογενών εκπεμπόμενων ουσι-
ών». Σύμφωνα  με τα παραπάνω  οι 
σημαντικότερες πηγές ρύπανσης για 
τους ποταμούς και τις λίμνες είναι οι 
γεωργικές δραστηριότητες, οι αστικές 
απορροές του νερού των καταιγίδων, 
η ξύλευση των δασών και τα ιδιωτι-
κά αποχετευτικά συστήματα. 

Στις γεωργικές δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνεται η διάβρωση του 
επιφανειακού εδάφους, τα φυτοφάρ-
μακα και τα λιπάσματα, οδηγώντας 
ιδίως στην απώλεια βιοποικιλότητας, 
να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπι-
νη υγεία, να εμποδίζουν τις θαλάσ-
σιες δραστηριότητες όπως η αλιεία, 
ο τουρισμός και η αναψυχή.  

Οι σωρευμένοι ρύποι αποτελούν 
τις πιο προβληματικές περιπτώσεις 
ρύπανσης και αυτό γιατί καμιά φυσι-
κή διεργασία δεν μπορεί να τους απο-
μακρύνει ούτε να τους μετασχηματί-
σει. Οι ανόργανες χημικές ουσίες και 
τα μέταλλα, κυρίως τα βαρέα μέταλ-
λα όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και 
ο υδράργυρος είναι τα πιο επικίνδυ-
να επιφέροντας ακόμα και τον θάνα-
το. Μερικά γεωργικά φάρμακα που 
εμπεριέχουν βαρέα μέταλλα και τοξι-
κές φαινόλες καταλήγουν σε αστικά, 
γεωργικά και βιομηχανικά απόβλη-
τα επιφέροντας σημαντική αύξηση 
της ρύπανσης τόσο των υπογείων 
όσο και των επιφανειακών υδάτων. 

Τοξικοί ρύποι στα επιφανειακά 
νερά είναι: βαρέα μέταλλα (Hg, Cd, 
Pb, Cr κ.ά), οργανικές ενώσεις (παρα-
σιτοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, απορρυ-
παντικά, πολυχλωριωμένα διφαινύ-
λια PCBs, διοξίνες), τοξικά αέρια (Cl2, 

NH3), τοξικά ανιόντα (CN-), οξέα και 
αλκάλια. 

Οι ρύποι εισάγονται στον οργανι-
σμό μέσω της πεπτικής οδού, με την 
αναπνοή και μέσω του δέρματος. Συσ-
σωρεύονται κυρίως στο λίπος (PCBs), 
τα οστά (Pb, F), τα νεφρά (Cd) και το 
πλάσμα του αίματος. Η ρύπανση του 
εδάφους με τοξικές ουσίες ή βιομη-
χανικά απόβλητα μπορεί να οδη-
γήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις 
βαρέων μετάλλων ή άλλων τοξικών 
ουσιών στα υπόγεια νερά, όπως για 
παράδειγμα διαπιστώνεται σε περι-
οχές της Σταυρούπολης (Θεσσαλονί-
κη), εξαιτίας τοξικών υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων από τη βιομηχανία 
Διάνα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και 
δαπανηρό να καθαρίσουμε τα υπό-
γεια νερά από επικίνδυνες και τοξι-
κές ουσίες.

Γενικά η ρύπανση του επιφανει-
ακού και υπόγειου νερού έχει σημα-
ντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και ανιχνεύεται με έναν ή συνδυα-
σμό περισσότερων τρόπων, οι κυριό-
τεροι από τους οποίους είναι:

• Μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων 
δημιουργούν προβλήματα στους χρή-
στες (αλλοίωση της γεύσης, αύξηση 
της διαβρωτικότητας, δυσμενείς επι-
πτώσεις στην καλλιέργεια κ.ά.).

• Τα απόβλητα κυρίως αστικής 
και κτηνοτροφικής προέλευσης είναι 
φορείς παθογόνων μικροοργανισμών, 
που είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση 
επικίνδυνων λοιμώξεων σε ανθρώ-
πινους οργανισμούς.

• Τα αιωρούμενα και κολλοειδή 
στερεά υλικά μειώνουν τη διέλευση 
του ηλιακού φωτός, συμβάλλοντας έτσι 

στη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυνα-
μία επιβίωσης της υδρόβιας πανίδας 
και χλωρίδας. Τα αιωρούμενα στερεά 
υλικά προκαλούν επίσης σημαντικά 
προβλήματα στα δίκτυα μεταφοράς 
του νερού και στις δεξαμενές.

• Μικρές τιμές του διαλυμένου 
οξυγόνου φανερώνουν ρυπασμένα 
νερά με οργανικές ουσίες. Σε αντίθε-
ση με την ατμόσφαιρα, όπου η συγκέ-
ντρωση του οξυγόνου είναι σχεδόν 
πάντα σταθερή και ανεξάρτητη από 
τη ρύπανση, τα νερά απειλούνται 
συχνά με πλήρη ή μερική αποξυγό-
νωση (αναερόβιες συνθήκες). 

Όσο αυξάνεται η ρύπανση των 
νερών, κυρίως, με οργανικές ύλες, και 
ανεβαίνει η θερμοκρασία τους, τόσο 
μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο, για-
τί καταναλώνεται λόγω της αερόβιας 
αναπνοής των μικροοργανισμών που 
κάνουν αποσύνθεση. 

Όταν, λοιπόν, ρυπαίνονται τα επι-
φανειακά νερά με απόβλητα που 
περιέχουν ουσίες, που αποσυντίθε-
νται από μικροοργανισμούς (οργα-
νικές ύλες), εκτός των άλλων «αφαι-
ρείται» από τα νερά και το οξυγόνο, 
που είναι απαραίτητο για την επιβί-
ωση των φυτικών και ζωικών υδρό-
βιων οργανισμών. 

Οι συνέπειες μπορεί να είναι κατα-
στροφικές για τους περισσότερους 
υδρόβιους οργανισμούς, αφού κινδυ-
νεύουν από ασφυξία. Έτσι, η ρύπαν-
ση με αστικά λύματα ή άλλα απόβλη-
τα, που περιέχουν οργανικό φορτίο, 
μπορεί να απειλήσει με καταστροφή 
ένα ολόκληρο υδατικό οικοσύστημα.

Συμπέρασμα
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Η φύση απαιτεί σεβασμό και δεν 
ανέχεται την παρενόχληση των βασι-
κών  λειτουργιών της. Είτε θέλουμε, 
είτε όχι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
αντιτάσσεται στην φύση, αλλά να 
συνεργάζεται μαζί της και να συμβα-
δίζει με τις πραγματικές δυνατότητες 
της φύσης,  να προσαρμόζεται στο 
φυσικό περιβάλλον, όπως συμβαίνει 
και με όλους τους άλλους ζωντανούς 
οργανισμούς. Αφού παραβιάζουμε 
την φύση το τίμημα που πληρώνου-
με είναι πολύ βαρύ και θα είναι ακό-
μα πιο βαρύ. Μη καταλήξουμε παρα-
καλώ να μιλάμε μόνο  για ένα θέμα: 
πώς να αποφύγουμε την εξαφάνιση 
μας από το πλανήτη, για τη όλα τα 
άλλα θέματα τότε δεν θα έχουν κανέ-
ναν νόημα.   

Έ Έ ΑΝΔΡΈΟΥ: Καλησπέρα και 
από μένα. Σήμερα θα αναφερθώ στο 
νομικό Πλαίσιο διαχείρισης νερού και 
οι επιπτώσεις από την μη εφαρμογή 
του στα οικοσυστήματα και θα ξεκι-
νήσω με την Προστασία και δια-
χείριση των υδάτων

Το νερό είναι απαραίτητο για τη 
ζωή του ανθρώπου, των ζώων και 
των φυτών, και απαραίτητος πόρος 
για την οικονομία. Η προστασία και η 
διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά 
σύνορα. Η ενωσιακή νομοθεσία περί 
υδάτων αναμορφώθηκε με την έγκρι-
ση, το 2000, της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία εισήγαγε 
μια ολιστική προσέγγιση για τη δια-
χείριση και την προστασία των επι-
φανειακών και υπόγειων υδάτων με 
βάση τις λεκάνες απορροής ποταμού. 
Η ΟΠΥ συμπληρώνεται από διεθνείς 
συμφωνίες και διεθνή νομοθεσία σχε-
τικά με τη ρύπανση, την ποιότητα και 
την ποσότητα των υδάτων.

Νομική βάση
Άρθρα 191 έως 193 της Συνθή-

κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Επιτεύγματα: 
Α. Οδηγία πλαίσιο για τα ύδα-

τα (ΟΠΥ)
Με την έγκριση της ΟΠΥ (2000/60/

EK), η ευρωπαϊκή πολιτική υδάτων 
έχει υποβληθεί σε διαδικασία αναδι-
άρθρωσης. Η ΟΠΥ θεσπίζει ένα πλαί-
σιο για την προστασία των εσωτερι-
κών επιφανειακών, των μεταβατικών, 
των παράκτιων και των υπόγειων 
υδάτων, με στόχο την πρόληψη και τη 
μείωση της ρύπανσης, την προώθη-
ση της βιώσιμης χρήσης του νερού, 
την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος, τη βελτίωση της κατάστασης 
των υδάτινων οικοσυστημάτων και 
τον μετριασμό των αρνητικών επι-
πτώσεων των πλημμυρών και της 
ξηρασίας. 

Πρέπει να επιτυγχάνεται καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση για όλα 

τα ύδατα, εκτός ειδικών παρεκκλί-
σεων, μέσω της χρήσης σχεδίων δια-
χείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. 
Στις τέσσερις εκθέσεις εφαρμογής 
που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα 
(COM(2007)0128, COM(2009)0156, 
COM(2012)0670) και COM(2015)0120) 
αναφέρεται ότι, ενώ έχει συντελεστεί 
σημαντική πρόοδος προς την επίτευ-
ξη αυτού του στόχου, η τελική επιτυ-
χία του θα εξαρτηθεί από τις φιλοδο-
ξίες των κρατών μελών και την ορθή 
εφαρμογή των σχεδίων τους για το 
2015, με τρόπο μετρήσιμο. Το 2007, 
η Επιτροπή δρομολόγησε το WISE 
(Σύστημα πληροφοριών σχετικά με 
τα ύδατα για την Ευρώπη), ένα μέσο 
για τη συλλογή και την ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών σε επί-
πεδο ΕΕ, καθώς και για την παρακο-
λούθηση των ρύπων που εκλύονται 
σε επιφανειακά ύδατα ή εντός του 
υδάτινου περιβάλλοντος.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρ-
χουν εμπόδια όσο αναφορά την 
καλύτερη προστασία των υδάτινων 
πόρων της Ευρώπης. Αυτά έχουν 
ήδη προσδιοριστεί στην ανακοίνω-
ση της 18ης Ιουλίου 2007 της Επι-
τροπής με τίτλο «Η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της λειψυδρίας και της 
ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
(COM(2007)0414). Το 2012, η Επιτρο-
πή δημοσίευσε το προσχέδιο για τη 
διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης (COM(2012)0673), το οποίο 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου ποιοτικού νερού για κάθε 
θεμιτή χρήση μέσω της καλύτερης 
εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτι-
κής της ΕΕ για τα ύδατα, της ενσω-
μάτωσης των στόχων της πολιτικής 
για τα ύδατα σε άλλους τομείς πολι-
τικής, και της συμπλήρωσης κενών 
στο υφιστάμενο πλαίσιο. 

Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, 
το προσχέδιο για τα ύδατα προβλέ-
πει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη 

λογαριασμών υδάτων και στόχων 
όσον αφορά την αποδοτική χρήση 
του νερού καθώς και την ανάπτυξη 
προτύπων της ΕΕ για την επαναχρη-
σιμοποίηση νερού.

1. Υπόγεια ύδατα. Καθώς τα 
υπόγεια ύδατα παρέχουν το 75% του 
πόσιμου νερού της ΕΕ, η ρύπανση 
από τη βιομηχανία, τις χωματερές 
και τη γεωργία εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία. Η ΟΠΥ συμ-
βάλλει στην προστασία των υπόγει-
ων υδάτων από κάθε είδους μόλυνση 
και περιλαμβάνει τη θέσπιση δικτύ-
ων παρακολούθησης υπόγειων υδά-
των. Η οδηγία 2006/118/EΚ σχετι-
κά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων καθορίζει ειδικά κριτήρια για 
την αξιολόγηση της καλής χημικής 
κατάστασης, την αναγνώριση σημα-
ντικών και διαρκών ανοδικών τάσε-
ων και τον καθορισμό σημείων έναρ-
ξης αναστροφής των εν λόγω τάσεων. 
Ωστόσο, όλα τα όρια ρύπων ορίζο-
νται από τα κράτη μέλη, με εξαίρεση 
τα νιτρικά και τα παρασιτοκτόνα, τα 
όρια των οποίων έχουν ήδη οριστεί 
από ειδική νομοθεσία της ΕΕ.

2. Πόσιμο νερό. Η οδηγία 98/83/
ΕΚ ορίζει τα βασικά πρότυπα ποιό-
τητας για το νερό που προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση. Απαι-
τεί από τα κράτη μέλη να παρακο-
λουθούν τακτικά την ποιότητά του με 
τη χρήση της μεθόδου των «σημεί-
ων δειγματοληψίας». Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθε-
τες απαιτήσεις ειδικά για την επικρά-
τειά τους, αλλά μόνο στην περίπτωση 
που αυτό οδηγεί στη θέσπιση αυστη-
ρότερων προτύπων. 

Η οδηγία απαιτεί επίσης την τακτι-
κή ενημέρωση των καταναλωτών. Επι-
πλέον, ανά τριετία πρέπει να υποβάλ-
λεται έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με την ποιότητα του πόσιμου νερού. 
Το 2013 εγκρίθηκε η οδηγία 2013/51/
Ευρατόμ του Συμβουλίου περί θεσπί-

σεως απαιτήσεων προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού από ραδιενερ-
γές ουσίες που περιέχονται στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμέ-
νου να εναρμονιστούν οι διατάξεις με 
τη Συνθήκη Ευρατόμ.

3. Ύδατα κολύμβησης. Τον 
Φεβρουάριο του 2006 η Επιτροπή 
ενέκρινε την οδηγία2006/7/ΕΚ (Οδη-
γία για τα ύδατα κολύμβησης), η οποία 
στοχεύει στην ενίσχυση της δημό-
σιας υγείας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος με τον καθορισμό δια-
τάξεων για την παρακολούθηση και 
την ταξινόμηση (σε τέσσερις κατηγο-
ρίες) των υδάτων κολύμβησης, όπως 
ενσωματώθηκε στην ΟΠΥ. Προβλέ-
πει επίσης τη διεξοδική ενημέρωση 
του κοινού και, συνεπώς. η Επιτρο-
πή ενέκρινε το 2011 απόφαση για 
τη θέσπιση συμβόλου για την ενη-
μέρωση του κοινού σχετικά με την 
ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης 
και την απαγόρευση της κολύμβησης 
(2011/321/ΕΕ). Κάθε χρόνο, η Επιτρο-
πή και ο ΕΟΠ δημοσιεύουν συνοπτι-
κή έκθεση σχετικά με την ποιότητα 
των υδάτων κολύμβησης.

4. Έπεξεργασία αστικών λυμά-
των (UWWT). Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
(όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 

Ο κ. Ε. Ανδρέου
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98/15/ΕΚ) για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων (οδηγία UWWT) 
στοχεύει στην προστασία του περι-
βάλλοντος από τις αρνητικές επιδρά-
σεις της απόρριψης αστικών λυμάτων 
και της απόρριψης λυμάτων από τη 
βιομηχανία. 

Η οδηγία ορίζει ελάχιστα πρότυπα 
και χρονοδιαγράμματα για τη συλλο-
γή, την επεξεργασία και την απόρρι-
ψη αστικών λυμάτων, εισάγει μηχα-
νισμούς ελέγχου για την απόρριψη 
λυματολάσπης και απαιτεί την παύ-
ση της απόρριψης λυματολάσπης 
στη θάλασσα. 

Η όγδοη έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας UWWT το 
2016 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
στην ΕΕ των 15 επιτεύχθηκαν υψη-
λά ποσοστά συμμόρφωσης. 

Στην περίπτωση της Ευρώπης των 
13 υπάρχουν ακόμα σημαντικά κενά 
στη συμμόρφωση, κυρίως όσο αφο-
ρά την επεξεργασία. Απαιτούνται ενι-
σχυμένη δράση και επενδύσεις ώστε 
να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση 
μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια. Το 
7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλ-
λον και το προσχέδιο για τη διαφύλα-
ξη των υδατικών πόρων της Ευρώ-
πης υπογραμμίζουν τη σημασία της 

συλλογής και επεξεργασίας των αστι-
κών λυμάτων.

5. Στρατηγικές κατά της χημι-
κής ρύπανσης των επιφανειακών 
υδάτων. Η νομοθεσία του ‘70 και 
του ‘80 κατά της χημικής ρύπανσης 
των επιφανειακών υδάτων αντικατα-
στάθηκε με διατάξεις στο πλαίσιο της 
ΟΠΥ, καθότι η ισχύς της έληξε στα 
τέλη του 2012. Οι εν λόγω διατάξεις 
απαιτούν κατά κύριο λόγο τη θέσπι-
ση καταλόγου ουσιών προτεραιότητας 
οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον ή 
μέσω αυτού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 
επιμέρους ομάδας επικίνδυνων ουσι-
ών προτεραιότητας. Με την οδηγία 
σχετικά με πρότυπα ποιότητας περι-
βάλλοντος (2008/105/ΕΚ), που αντι-
καθιστά την απόφαση 2455/2001/
ΕΚ της Επιτροπής, θεσπίστηκαν όρια 
σχετικά με τις συγκεντρώσεις των 33 
ουσιών προτεραιότητας και άλλους 8 
ρύπους στα επιφανειακά ύδατα. Με 
την τροποποιητική οδηγία 2013/39/
ΕΕ προστέθηκαν 12 νέες ουσίες στον 
υφιστάμενο κατάλογο, καθώς και η 
υποχρέωση της Επιτροπής να καταρ-
τίσει πρόσθετο κατάλογο ουσιών που 
θα παρακολουθούνται σε όλα τα κρά-
τη μέλη (κατάλογος επιτήρησης) για 

την υποστήριξη μελλοντικών αναθε-
ωρήσεων του καταλόγου των ουσιών 
προτεραιότητας.

6. Οδηγία για τη νιτρορύπανση. 
Η προστασία των υδάτων από νιτρι-
κά γεωργικής προέλευσης καθορίζεται 
από την οδηγία 91/676 (οδηγία για 
τη νιτρορύπανση) και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ.1882/2003, που απαιτούν 
από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν 
ανά τετραετία έκθεση στην Επιτροπή, 
η οποία να περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες σχετικά με τους κώδικες ορθών 
γεωργικών πρακτικών, τις καθορι-
σθείσες ευπρόσβλητες στη νιτρορύ-
πανση ζώνες (NVZ), τα αποτελέσμα-
τα της παρακολούθησης των υδάτων, 
καθώς και περίληψη των προγραμμά-
των δράσης. Τόσο η οδηγία όσο και 
ο κανονισμός στοχεύουν στην προ-
στασία του πόσιμου νερού και την 
αποτροπή της ζημίας του ευτροφι-
σμού, ο οποίος περιορίζεται και από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2004/648 
σχετικά με την χρήση φωσφορικών 
αλάτων στα απορρυπαντικά. Παρό-
τι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση 
εφαρμογής (COM(2013)0683) η πίε-
ση που ασκείται από τη γεωργία έχει 
μειωθεί, το Προσχέδιο του 2012 εξα-
κολουθεί να προσδιορίζει την οδηγία 
για τη νιτρορύπανση ως ένα από τα 
βασικά μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της ΟΠΥ.

Στόχος της οδηγίας 2007/60/EΚ 
(οδηγία της ΕΕ για τις πλημμύρες) 
είναι η μείωση και η διαχείριση των 
κινδύνων που παρουσιάζουν οι πλημ-
μύρες για την ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, τις υποδομές και την περι-
ουσία. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
διεξαγάγουν, έως το 2011, προκαταρ-
κτικές αξιολογήσεις προκειμένου να 
προσδιορίσουν τις λεκάνες απορρο-
ής ποταμών και τις σχετικές παράλι-
ες περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο 
και, στη συνέχεια, να καταρτίσουν, 
έως το 2015, χάρτες κινδύνων πλημ-
μύρας και σχέδια διαχείρισης που να 
εστιάζουν στην πρόληψη, την προστα-
σία και την ετοιμότητα. Οι ενέργειες 
αυτές πραγματοποιούνται σε συμμόρ-
φωση με την ΟΠΥ και τα αντίστοιχα 
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορρο-
ής ποταμού.

Β. Πολιτική της ΈΈ για τις ακτές 
και τη θάλασσα

1. Οδηγία για τη θάλασσα. Στό-
χος της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 
— η λεγόμενη οδηγία για τη θάλασ-
σα) είναι η επίτευξη καλής περιβαλ-
λοντικής κατάστασης των θαλάσσι-
ων υδάτων έως το 2020, η συνεχής 
προστασία και διατήρησή της και η 
αποτροπή τυχόν επιδείνωσης. Πρό-
κειται για το πρώτο νομοθετικό μέσο 
της ΕΕ που αφορά την προστασία της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Κατο-
χυρώνει σε νομοθετικό πλαίσιο την 

οικοσυστημική προσέγγιση στη δια-
χείριση των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ενσωματώνο-
ντας τις έννοιες της περιβαλλοντι-
κής προστασίας και της αειφόρου 
χρήσης. Η οδηγία θεσπίζει ευρωπα-
ϊκές θαλάσσιες περιφέρειες και υπο-
περιφέρειες εντός των γεωγραφικών 
ορίων των υφιστάμενων περιφερεια-
κών συμβάσεων για τις θάλασσες. Για 
την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης έως το 2020, κάθε κρά-
τος μέλος έπρεπε να αναπτύξει έως 
το 2010 στρατηγική για τα θαλάσσια 
ύδατα του, η οποία θα πρέπει να ανα-
θεωρείται κάθε εξαετία. 

Η απόφαση 2010/477/ΕΕ της Επι-
τροπής σχετικά με τα κριτήρια και τα 
μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσ-
σιων υδάτων περιέχει σειρά κριτηρί-
ων και συναφών δεικτών για την αξι-
ολόγηση της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης.

2. Θαλάσσια ρύπανση. Η κατα-
στροφική πετρελαιοκηλίδα που προ-
κάλεσε το Erika το 2000 ώθησε την 
ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της στον 
τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και 
ρύπανσης με την έγκριση του κανο-
νισμού 1406/2002/ΕΚ σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA). 
Σκοπός της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, 
που τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2009/123/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση 
από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσε-
ων για παραβάσεις είναι να διασφα-
λίσει ότι επιβάλλονται αποτελεσματι-
κές και αποτρεπτικές κυρώσεις, που 
μπορεί να είναι ποινικές ή διοικητι-
κές, στα πρόσωπα που ευθύνονται 
για απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών 
στη θάλασσα. Η απόρριψη ρυπογό-
νων ουσιών από τα πλοία θεωρείται 
ποινικό έγκλημα, αν τελείται εκ προ-
θέσεως ή με βαριά αμέλεια και έχει 
ως αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθ-
μιση της ποιότητας του νερού.

3. Ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική. Η οδηγία για τη θάλασ-
σα αποτελεί τον περιβαλλοντι-
κό πυλώνα της διατομεακής ολο-
κληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 
(COM(2007)0575), η οποία αποσκο-
πεί στην αξιοποίηση του πλήρους 
οικονομικού δυναμικού των θαλασ-
σών χωρίς να διακυβεύεται το περι-
βάλλον. Η ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαι-
ρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους 
τομείς της θάλασσας και της ναυτι-
λίας» (COM(2012)0494) υπογράμμι-
σε τη συμβολή της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώ-
πη 2020».

4. Ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση παράκτιων ζωνών (ICZM). Η 
σύσταση της ΕΕ σχετικά με την ολο-
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κληρωμένη διαχείριση των παράκτι-
ων ζωνών (2002/413/ΕΚ) ορίζει τις 
αρχές του ορθού παράκτιου σχεδια-
σμού και διαχείρισης που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη 
μέλη κατά την κατάρτιση των εθνι-
κών στρατηγικών τους.

 Η Ελληνική νομοθεσία
 Η Ελληνική νομοθεσία για τη δια-

χείριση και προστασία των υδάτων 
αποτελείται σχεδόν στο σύνολο της 
από την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, 
την κοινοτική νομοθεσία. Δεν μπο-
ρούμε να ομιλούμαι μέχρι το 2000 
για πολιτική ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης των υδάτων. Μόνο μετά την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ θεσπίστηκε το 
κατάλληλο πλαίσιο για την προστα-
σία των εσωτερικών, των επιφανει-
ακών, των μεταβατικών, των παρά-
κτιων και των υπόγειων υδάτων της 
ΕΕ. Η Οδηγία 2000/60/ ΕΚ αποβλέπει 
στην ενοποιημένη μακροπρόθεσμη 
διαχείριση των υδάτων στην ΕΕ και 
καθιερώνει την αρχή της αειφορίας 
στη διαχείριση των υδάτων συνδέο-
ντας το στόχο της καλής ποιότητας 
του νερού με την διαθεσιμότητα του. 
Το πόσο καλά ή πόσο αποτελεσματι-
κά εφαρμόζεται αυτή η πολιτική σε 
επίπεδο κράτους, αφορά αποκλειστι-
κά το κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά.

Η Ελλάδα έχει ήδη καθυστερήσει 
στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ μέσω του Ν.3199/2003. Συγκεκρι-
μένα από το 2003 που ψηφίστηκε ο 
Ν.3199/2003 άρχισαν τα προβλήμα-
τα με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή το 2005 να ξεκινήσει προδικα-
στικό έλεγχο κατά της Ελλάδας για 
την ατελή εναρμόνιση της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, μιας και όπως τονιζό-
ταν ο Ν.3199/2003 είχε πολλά κενά. 
Η Ελλάδα άργησε να συμμορφωθεί 
και τελικώς τον Ιούνιο του 2006 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την 
Ελλάδα στο ΔΕΚ.

Το 2007 ως μια προσπάθεια εναρ-
μόνισης με την 2000/60/ΕΚ εκδόθηκε 
το Προεδρικό Διάταγμα 51/8.3.2007 
(Α’ 54) «Καθορισμός μέτρων και δια-
δικασιών για την ολοκληρωμένη προ-
στασία και διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2000/60/ΕΚ». Τελικώς τον Ιού-
νιο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δέχτηκε το Π.Δ και έκλεισε την υπό-
θεση στο ΔΕΚ. Όμως η καθυστέρηση 
θεσμικής εναρμόνισης της Οδηγίας 
στην Ελλάδα είχε ως συνέπεια και τη 
σημαντική καθυστέρηση στην εφαρ-
μογή των διατάξεών της με βάση το 
χρονοδιάγραμμα.

Το Μάρτιο του 2007 η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση 
για την καθυστέρηση εφαρμογής της 
2000/60/ΕΚ από την Ελλάδα. Η σοβα-
ρότερη καθυστέρηση αφορούσε στην 
εφαρμογή του Άρθρου 5 όπου στις 22 

Μαρτίου του 2007 η ΕΕ παρέπεμψε 
την Ελλάδα στο ΔΕΚ. 

Συγκεκρ ιμένα ,  η  υπόθεση 
(C-264/07) αφορούσε τη μη εκπόνη-
ση, για κάθε περιοχή λεκάνης απορ-
ροής ποταμού, ανάλυσης των χαρα-
κτηριστικών της, επισκόπηση των 
επιπτώσεων των ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων στην κατάσταση των 
επιφανειακών και των υπόγειων υδά-
των και οικονομική ανάλυση της χρή-
σης ύδατος, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές των παραρτημάτων II 
και III της οδηγίας. Στις 31 Ιανου-
αρίου 2008 ανακοινώθηκε η κατα-
δίκη της Ελλάδας από το Δ.Ε.Κ. για 
παράβαση των διατάξεων της Οδη-
γίας 2000/60/ΕΚ, και ειδικότερα των 
υποχρεώσεων της χώρας που απορ-
ρέουν από τα άρθρα 5(1) και 15(2) 
αυτής. Θετική εξέλιξη στην υπόθεση 

αυτή αποτελεί η αποστολή στην ΕΕ 
των μελετών που αφορούν τις λεκά-
νες απορροής ποταμών. Οι μελέτες 
κρίθηκαν επαρκείς και έτσι η Ελλά-
δα συμμορφώθηκε  με τη καταδικα-
στική απόφαση του Δ.Ε.Κ.

Επίσης μέχρι το Δεκέμβριο του 
2006 έπρεπε όλα τα κράτη-μέλη να 
έχουν ολοκληρώσει και να έχουν 
θέσει σε εφαρμογή τα Προγράμματα 
Παρακολούθησης των Υδάτων (βλ. 
π.δ. 51/2007 άρθρο 11, §2). Όμως 
μεγάλη κωλυσιεργία παρατηρήθηκε 
και σε αυτή την περίπτωση και στην 
θεσμική εφαρμογή του Άρθρου 8 (που 
αφορά στην κατάστρωση των προ-
γραμμάτων εποπτικής, λειτουργικής 
και διερευνητικής παρακολούθησης 
(monitoring) των ποσοτικών και ποι-
οτικών χαρακτηριστικών των υδάτι-
νων σωμάτων). 

Το έργο έπρεπε να έχει ολοκλη-
ρωθεί το 2006, ώστε από το 2007 να 
είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουρ-
γία τα προγράμματα παρακολούθη-
σης. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν είχε 
γίνει ενώ η Ελλάδα μόλις το 2007 
είχε προκηρύξει το έργο για τα Προ-
γράμματα Παρακολούθησης. Αποτέ-
λεσμα αυτού? Η Ε.Ε. τον Ιούνιο του 
2008 ξεκίνησε εκ νέου προδικαστική 
διαδικασία επειδή η Ελλάδα απέτυ-
χε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της 
και να θεσπίσει προγράμματα παρα-
κολούθησης της ποιότητας των υδά-
των και διατήρησης της οικολογικής 
σύστασης των νερών και να ενημε-
ρώσει (έως τις αρχές του 2007) την 
Ε.Ε. για την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων που έλαβε (άρθρα 8 και 12).

Σημαντικές καθυστερήσεις παρου-
σιάζονται και στην ολοκλήρωση των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορ-
ροής, των οποίων η προθεσμία ολο-
κλήρωσης ήταν ο Δεκέμβριος 2009. 
Η Ελλάδα, όχι μόνο δεν ολοκλήρωσε 
τα σχέδια διαχείρισης, αλλά μόλις 
το 2010 προκήρυξε τις πρώτες μελέ-
τες εκπόνησης των σχεδίων, για τις 
περιοχές λεκανών απορροής Θεσσα-
λίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 
Οι καθυστερήσεις που έχει σημειώ-
σει η χώρα στην εφαρμογή των δια-
τάξεων έχουν οδηγήσει στην κίνηση 
της προδικαστικής διαδικασίας από 
την ΕΕ τον Ιούνιο 2010.

Το νομικό πλαίσιο υφίσταται, θέτει 
μια σειρά οργανωτικών προϋποθέσε-
ων για την καλύτερη διαχείριση των 
νερών και αξιολογείται ως ορθό, όμως 
οι σημαντικές ελλείψεις και καθυστε-
ρήσεις παρατηρούνται στο πεδίο της 
υλοποίησής του. 

Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνή-
σεις καθυστέρησαν δραματικά να το 
προωθήσουν, με αποτέλεσμα σήμε-
ρα η χώρα μας να μη διαθέτει ακό-
μη το σημαντικότερο διαχειριστικό 
εργαλείο της 2000/60/ΕΚ: τη παρα-
κολούθηση. Χωρίς τη

παρακολούθηση (προσωπικό, εργα-
στήρια, εξοπλισμός, θεσμικά μέτρα) 
δεν υπάρχει αξιόπιστη εικόνα της 
υφιστάμενης κατάστασης, δεν υπάρ-
χουν περιβαλλοντικοί στόχοι αποκα-
τάστασης και συνεπώς καθιστούν τα 
όποια Σχέδια Διαχείρισης κενά περι-
εχομένου.

Η υπάρχουσα διοικητική οργά-
νωση για την προστασία και διαχεί-
ριση των υδάτων μπορεί να αξιολο-
γηθεί ως καταρχήν επαρκής. Ωστόσο 
σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η μεγά-
λη χρονική καθυστέρηση σύστασης 
και λειτουργίας τους, με προφανή 
αρνητικό αντίκτυπο στην υλοποίη-
ση του προγράμματος της 2000/60/
EK. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων και 
το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων συστά-
θηκαν μόλις τον Ιούλιο του 2010, 
ενώ μεγάλη πρόκληση αποτελούν οι 
ΔΥΠ, μιας και μέχρι και σήμερα υπο-
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λειτουργούσαν αφού αντιμετώπιζαν 
σοβαρές ελλείψεις σε πόρους και σε 
ειδικευμένο προσωπικό. 

Ο ρόλος των ΔΥΠ είναι πολύ σημα-
ντικός για την υλοποίηση των επιτα-
γών της 2000/60/ΕΚ και γενικότερα 
για τα σχέδια και τα μέτρα που καταρ-
τίζουν τα κεντρικά όργανα. Άρα ο 
κακός συντονισμός και η δυσλειτουρ-
γία τους επιφέρει αρνητικά αποτελέ-
σματα στην φάση της υλοποίησης.

Ενδεικτική αναφορά κάποιων εκ 
των προβλημάτων που αφορούν στην 
ενσωμάτωση και εφαρμογή της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας για το νερό στην 
ελληνική έννομη τάξη.

Σχέδια διαχείρισης  
και χρήσεις ύδατος

Η οδηγίας-πλαίσιο για το νερό 
προέβλεπε σαφές χρονοδιάγραμμα 
για τη δημοσίευση όλων των σχεδίων 
διαχείρισης μέχρι την 22.9.2009, ενώ 
όλα τα προγράμματα μέτρων έπρεπε 
να ήταν έτοιμα προς εφαρμογή «το 
αργότερο» μέχρι την 22.12.2012. Αντι-
θέτως, στην Ελλάδα τα περισσότερα 
σχέδια διαχείρισης δημοσιεύθηκαν το 
2013 και το 2014, ενώ στα μέσα του 
2015, εκκρεμούσε ακόμα ένα σχέδιο.

Εν τω μεταξύ, μέχρι την 22.12.2015, 
όλα τα σχέδια διαχείρισης έπρεπε να 
είχαν αναθεωρηθεί: αντιθέτως, κάτι 
λιγότερο ένα μήνα πριν την καταλη-
κτική ημερομηνία (31.11.2015), εγκρί-
θηκαν τα τεύχη δημοπράτησης των 
σχετικών μελετών.

Λύματα και ρύπανση
Με την απόφαση της 15.10.2015, 

το ΔΕΕ επέβαλε χρηματική ποινή στην 
Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε 
με παλαιότερη καταδικαστική από-
φαση που αφορούσε την επεξεργα-
σία των αστικών λυμάτων. 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Δημο-
κρατία υποχρεώνεται να καταβάλει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «χρη-
ματική ποινή 3.640.000 ευρώ ανά 
εξάμηνο καθυστερήσεως στη λήψη 
των μέτρων που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση προς την απόφαση 
Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-440/06, 
EU:C:2007:642). Επιπλέον, με την ίδια 
απόφαση επιβάλλεται κατ’ αποκοπή 
χρηματικό ποσό 10.000.000 ευρώ, 
επειδή «...ο σχετικά υψηλός αριθμός 
οικισμών που εξακολουθούσαν να μη 
διαθέτουν συστήματα συλλογής και 
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων 
που να ανταποκρίνονται στις επιτα-
γές της οδηγίας.

 Στις αρχές του 2015, μία έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Ελλάδα σημείωνε ότι «τα σχέ-
δια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών περιέχουν ελάχιστες ανα-
φορές στις πλημμύρες και την σχετι-
κή οδηγία· δεν υπάρχουν αναφορές 

στον συντονισμό με την οδηγία για 
τις πλημμύρες, ο οποίος απαιτείται 
για την εφαρμογή τόσο της οδηγίας 
για το νερό, όσο και της οδηγίας για 
τις πλημμύρες. Δεν υπάρχει ξεκάθα-
ρη, πρακτική αναφορά ή σύνδεση 
με τα σχέδια διαχείρισης των κινδύ-
νων πλημμύρας τα οποία εκπονού-
νται…».317 Πράγματι, η ημερομηνία 
εκπόνησης των (οριστικών) σχεδίων 
διαχείρισης πλημμυρικών κινδύνων 
(22.10.2015) παρήλθε άπρακτη.

Νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης

Η νομοθεσία για το νερό ανθρώπι-
νης κατανάλωσης δεν αλλάζει συχνά, 
και όποτε αυτό συμβαίνει, αξίζει να 
αναδεικνύεται. 

Η οδηγία σχετικά με την ποιότη-
τα του νερού ανθρώπινης κατανάλω-
σης τροποποιήθηκε μέσα στο 2015 
(με ημερομηνία ενσωμάτωσης την 
27.10.2017) 1787/2015 ΟΔΗΓΙΑ. Η 
τροποποίηση επιτρέπει παρεκκλίσεις 
τόσο από τη συχνότητα δειγματολη-
ψίας όσο και από τις παραμέτρους 
παρακολούθησης, «υπό την προϋ-
πόθεση ότι διενεργούνται αξιόπιστες 
εκτιμήσεις κινδύνου»: οι εκτιμήσεις 
αυτές πρέπει να βασίζονται στο πρό-
τυπο ΕΝ 15975-2, για την ασφάλεια 
της τροφοδοσίας πόσιμου νερού.

Συμπερασματικά μπορούμε να 
πούμε ότι.

Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημα-
ντικά στην εφαρμογή της Οδηγίας και 
ως εκ τούτου, η επίτευξη του στόχου 
για την καλή ποιοτική κατάσταση των 
υδάτων το 2015, αναμένεται να μετα-
τεθεί για αργότερα, ίσως για το 2021. 
Στόχος πρέπει να είναι η υλοποίηση 
των επιταγών της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ και κυρίως η ολοκλήρωση και η 
εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης 
για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της 
χώρας. και της ξηρασίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση» (COM(2007)0414). 

Το 2012, η Επιτροπή δημοσίευ-
σε το προσχέδιο για τη διαφύλαξη 
των υδατικών πόρων της Ευρώπης 
(COM(2012)0673), το οποίο απο-
σκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου ποιοτικού νερού για κάθε 
θεμιτή χρήση μέσω της καλύτερης 
εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτι-
κής της ΕΕ για τα ύδατα, της ενσω-
μάτωσης των στόχων της πολιτικής 
για τα ύδατα σε άλλους τομείς πολι-
τικής, και της συμπλήρωσης κενών 
στο υφιστάμενο πλαίσιο. Όσον αφο-
ρά το τελευταίο σημείο, το προσχέ-
διο για τα ύδατα προβλέπει τη θέσπι-
ση από τα κράτη μέλη λογαριασμών 
υδάτων και στόχων όσον αφορά την 
αποδοτική χρήση του νερού καθώς 
και την ανάπτυξη προτύπων της ΕΕ 
για την επαναχρησιμοποίηση νερού.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Ας ευχαριστή-
σουμε το κ. Ε Ανδρέου και ας υποδε-

χτούμε στη συνέχεια την κ. Καρκαλά-
το, πολιτικό μηχανικό και συνεργάτη 
του ΠΑΚΟΕ που θα μας μιλήσει σήμε-
ρα στην ημερίδα με θέμα «Έργα πολι-
τικού μηχανικού και νερό».

Γ. ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ: Καλησπέρα 
και από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή 
που βρίσκομαι ανάμεσα σας και θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χρι-
στοδουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ, 
για την ευκαιρία που μου δίνει να 
παρουσιάσω το θέμα:  «Έργα Πολιτι-
κού Μηχανικού και Νερό» στη σημε-
ρινή ημερίδα.

Με τη σημερινή μου παρουσία-
ση θα σας κάνω μια συνοπτική και 
σύντομη αναδρομή διότι ο χρόνος 
είναι αφενός περιορισμένος και αφε-
τέρου περασμένος και δεν θα ήθελα 
να σας ταλαιπωρήσω. ξεκινώντας 
την ομιλία μου θα σας αναφέρω ότι 
το 96,5% του νερού της Γης βρίσκε-
ται στους ωκεανούς (και τις θάλασ-
σες), 1,7% στα υπόλοιπα επιφανεια-
κά νερά (λίμνες, ποτάμια, έλη), 1,7% 
στα παγοκαλύμματα και στις παγω-
μένες σπηλιές της Ανταρκτικής και 
της Γροιλανδίας, 0,001% ως υγρα-
σία της ατμόσφαιρας και σε σύννεφα

Μόνο το 2,5% του νερού της Γης 
είναι «γλυκό» και το 98,8% του πόσι-
μου νερού βρίσκεται στα παγοκαλύμ-
ματα και στα υπόγεια ύδατα. Λιγότε-
ρο από 0,3% του γλυκού νερού της 
Γης βρίσκεται σε ποτάμια, λίμνες και 
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στην ατμόσφαιρα, ενώ ακόμα μικρό-
τερο ποσοστό (0,003%) περιέχεται στα 
σώματα των βιολογικών όντων και σε 
ανθρώπινης παραγωγής προϊόντα.

Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι 
ζωτικής σημασίας για τους ανθρώ-
πους και τις άλλες μορφές ζωής. Η 
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 
έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά 
1.000.000.000 άνθρωποι ακόμη δεν 
έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσι-
μο νερό και πάνω από 2.500.000.000 
έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε απο-
χέτευση. 

Ωστόσο, επιστήμονες εκτιμούν ότι 
ως το 2025 η κατανάλωση του νερού 
θα αυξηθεί κατά 60% στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες και 22% στις αναπτυγ-
μένες χώρες. Ακόμη την ίδια χρονική 
περίοδο υπολογίζεται ότι περισσό-
τερο από το ήμισυ του παγκόσμιου 
πληθυσμού θα είναι αντιμέτωπο με 
προβλήματα που θα τους κάνουν ευά-
λωτους εξαιτίας της χαμηλής ποιότη-
τας του πόσιμου νερού στο οποίο θα 
έχουν πρόσβαση.

Από τα σχολικά μας χρόνια μάθα-
με το κύκλο του νερού, τη πορεία που 
ακολουθεί και τις φάσεις από τις οποί-
ες περνάει.

Τώρα, πως μπορούμε να διαχειρι-
στούμε αυτά τα στάδια και να εκμεταλ-
λευτούμε υπερ μας, διότι όπως είπα-
με το πόσιμο - γλυκό νερό είναι λίγο 
σε σύγκριση με το νερό που υπάρχει 
σε ολόκληρο το πλανήτη και χρήσιμο 
για την ζωή των οργανισμών ζωικών 
και φυτικών.

Αυτό μπορούμε  να το πετύχουμε  
με τα φράγματα.

ΦΡΑΓΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ: Φράγμα είναι μια 

κατασκευή που εμποδίζει, ανακα-
τευθύνει ή επιβραδύνει την φυσική 
ροή του νερού. Συνήθως με την κατα-
σκευή ενός φράγματος δημιουργού-
νται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή 
ακόμα και τεχνητές λίμνες. 

Με την κατασκευή ενός φράγμα-
τος δημιουργούνται:

1. Συλλέκτες υδάτων
2. Δεξαμενές
3. Τεχνιτές λίμνες

ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
 • Φράγματα από σκυρόδεμα
 • Τοξωτά φράγματα
 • Φράγματα βαρύτητας
 • Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυ-
ρόδεμα
 • Φράγματα από γαιώδη υλικά
 • Ομοιογενή φράγματα
 • Φράγματα πολλαπλών ζωνών με 
αργιλικό
 • Φράγματα με ειδική στεγάνωση

Εδώ βλέπετε μερικά φράγματα 
από τους μεγαλύτερους ποταμούς 
της Ελλάδας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 128 φράγ-

ματα που βρίσκονται σχεδόν όλα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και 12 στη νησιω-
τική. Τι γίνεται όμως στα νησιά που 
υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας και πρό-
βλημα ηλεκτροδότησης; Είναι γνωστό 
ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στα νησιά γίνεται μέσο πετρελαιοκί-

νητων μηχανών οι οποίες μολύνουν 
το περιβάλλον. Γιατί δεν εκμεταλλεύ-
ονται οι φυσικοί πόροι για τη λύση 
του προβλήματος;

Οι κάτοικοι πολλών νησιών μας 
για παράδειγμα των Κυκλάδων αντι-
μετωπίζουν κάθε καλοκαίρι μεγάλο 

πρόβλημα λειψυδρίας, ενώ το χειμώ-
να «πνίγονται» από βροχές.

Μικρά φράγματα, που θα συγκρα-
τούν το νερό της βροχής το οποίο 
τώρα καταλήγει στη θάλασσα, θα μπο-
ρούσαν να ξεδιψάσουν τα νησιά. Για 
παράδειγμα, τα νερά που καταλήγουν 
αναξιοποίητα στη θάλασσα, από τρεις 
μόνο χειμάρρους της Ικαρίας, υπολο-
γίζονται σε 60.000.000 έως 80.000.000 
κυβικά μέτρα ετησίως. 

Οι αντίστοιχες ποσότητες που 
χάνονται από τους κύριους χειμάρ-
ρους της Σάμου υπολογίζονται από 
50.000.000 έως 60.000.000 κυβικά 
μέτρα τον χρόνο». 

Με δύο μικρά τεχνητά φράγματα 
στην Ικαρία θα μπορούσαν να συγκε-
ντρώνονται κάθε χρόνο από 15.000.000 
έως 20.000.000 κυβικά μέτρα νερό, 
ενώ δύο μικρά φράγματα στη Σάμο 
θα μπορούσαν να συγκεντρώνουν 
πάνω από 10.000.000 κυβικά μέτρα 
νερό το καθένα»

Γίνεται προσπάθεια κατασκευής 
ενός φράγματος στο ποταμό Πεζί στις 
Ράχες της Ικαρίας αλλά υπάρχουν 
προβλήματα διαρροών και τους καλο-
καιρινούς μήνες οι κάτοικοι υποφέ-
ρουν από συνεχείς διακοπές νερού.Ο κ. Γ. Καρκαλάτος
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Η δημιουργία υδροηλεκτρικών 
φραγμάτων συμβάλει και στο πρό-
βλημα της λειψυδρίας καθώς και 
στο πρόβλημα παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος διότι στα περισσότε-
ρα νησιά λειτουργούν ντιζελομηχα-
νές, οι οποίες είναι κοστοβόρες και 
μολύνουν το περιβάλλον.

Και να ξέρετε η λειψυδρία είναι 
ανθρωπογενής φαινόμενο και δημι-
ουργείται απο τον άνθρωπο.. φυσικό 
είναι η ανομβρία.

Επίσης, η δημιουργία φραγμάτων 
πέρα από τις χρήσεις που αναφέρθη-
καν παραπάνω έχουν και οικολογική 
σημασία διότι γύρω από τις τεχνη-
τές λίμνες και δεξαμενές δημιουργεί-
ται ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυ-
ξης χλωρίδας και πανίδας καθώς και 
υδροβιότοπους για ενδημικά πουλιά.

Τώρα πως μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε το φαινόμενο της λειψυδρίας.

Αρχικά θα πρέπει να γίνεται σωστή 
χρήση του νερού από όλους μας. όχι 
σπατάλες και βρύσες που τρέχουν 
συνεχώς. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες.

Σαν πολίτες θα πρέπει να ενημε-
ρώνουμε τις τοπικές αρχές για τυχόν 
διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης

Στη συνέχεια σε περιοχές που το 
γεωγραφικό τους ανάγλυφο επιτρέπει 
την κατασκευή φράγματος να κινη-
τοποιούμε τις τοπικές αρχές για την 
υλοποίηση αυτού του τεράστιου και 
ζωτικής σημασίας έργου. Επίσης η 
δημιουργία βιολογικών καθαρισμών 
βοηθάει στην εξοικονόμηση νερού, 
το οποίο μπορεί να άρδευση μεγάλες 
αγροτικές εκτάσεις. Τέλος, οι μονάδες 
αφαλάτωσης δίνουν το πλεονέκτημα 
τόσο στην παραγωγή πόσιμου νερού 
όσο και στην παραγωγή αλατιού.

Τρόποι υπάρχουν πολλοί.!
Όρεξη μεράκι και αγάπη για τον 

τόπος μας χρειάζεται...!
Ευχαριστώ πολύ.!!

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Ας ευχαριστή-
σουμε το κ. Καρκαλάτο για την ωραία 
παρουσίαση που μας έκανε. Στη συνέ-
χεια θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ ο οποίος με τη σειρά του θα 
κλείσει τη σημερινή ημερίδα.

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ύστε-
ρα από την τρίωρη συζήτηση και 
ομιλιών, ο τελευταίος των ομιλητών 
με 37 χρόνια εμπειρίας κατέληξα σε 
μερικά συμπεράσματα. Ξεκινήσαμε 
το 1979 με το νέφος και τη μόλυν-
ση που επικρατούσε και συνεχίσα-
με τα επόμενα χρόνια με τη μόλυν-
ση νερού και τα κωλοβακτηρίδια στο 
νερό. Κοινωνικό νερό ή αντικοινωνι-
κό; Εσείς τι λέτε; Με τα στοιχεία που 
θα σας αναφέρω νομίζω ότι το νερό 
είναι αντικοινωνικό αγαθό. Για παρά-
δειγμα ένα χάπι που δίνουν οι ΜΚΟ 
σε περιοχές που υπάρχει μολυσμέ-
νο νερό κοστίζει 3,50 ευρώ. Το νερό 

είναι δημόσιο αγαθό, ένας φυσικός 
και περιβαλλοντικός πόρος που ανή-
κει σε κάθε έμβιο οργανισμό της γης 
και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την ύπαρξη ζωής στο πλανήτη. 
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήμα-
τα, με το οποίο έχει ήδη αρχίσει να 
είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, 
είναι η αδυναμία πρόσβασης μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού της σε καθα-
ρό νερό. Ένα στα πέντε παιδιά ηλι-
κίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνει 
εξαιτίας των ασθενειών που σχετίζο-
νται με το μολυσμένο νερό. Πολλοί 
γεωπολιτικοί αναλυτές έχουν εκφρά-
σει, την τελευταία δεκαετία την ανη-
συχία τους σχετικά με την εμφάνιση 
των λεγόμενων «πολέμων του νερού» 
μετά το 2020, εξαιτίας ακριβώς αυτού 
του ζητήματος.

Ας αναφέρουμε μερικά στοιχεία.

Το νερό στη Ευρώπη  
και στον πλανήτη:

• 1 στους 9 κατοίκους του πλανήτη 
δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

• Το 80 % των ασθενειών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες συνδέονται 
με το βρόμικο νερό και τις συνθή-
κες υγιεινής.

• To 1/3 της ανθρωπότητας είναι 
μόνιμα άρρωστο, εξαιτίας του ακά-
θαρτου νερού και δέκα εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από 
το νερό που πίνουν. Οι διαφημιστι-
κές δαπάνες των φαρμακοβιομηχα-
νιών φθάνουν και περισσεύουν για 
να προσφέρουν καθαρό νερό σε όλο 
το πλανήτη.

• Ετήσιες επενδύσεις των 10 – 
15 δις δολαρίων σε μονάδες αφαλά-
τωσης ή φιλτραρίσματος του νερού 
επαρκούν να προσφέρουν νερό σε 
όλη την ανθρωπότητα.

• Η συνολική ποσότητα νερού που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ικανοποίηση των ανθρώπινων ανα-

γκών είναι μικρότερη από 200.000 
km3, ποσοστό χαμηλότερο του 1% 
των συνολικών αποθεμάτων.

• Η κατανάλωση νερού αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 60% το 2025 στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και κατά 22% 
στις αναπτυγμένες χώρες.

• Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλε-
ων με πληθυσμό άνω των 100.000 
κατοίκων, τα υπόγεια ύδατα κατανα-
λώνονται και μολύνονται με ρυθμούς 
ταχύτερους από ότι αναπληρώνονται.

• Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα υποφέρει 
από έλλειψη νερού ικανού για ασφα-
λή κατανάλωση.

• Καθημερινά, 2.500.000.000 τόνοι 
ανθρωπίνων και βιομηχανικών απο-
βλήτων, διατίθενται σε υδατικούς 
φορείς.

• Οι μισοί υγροβιότοποι του πλα-
νήτη έχουν εξαφανισθεί από το 1900.

• Μεταξύ 1991 και 2010 περισσό-
τεροι από 870.000 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους από φυσικές καταστρο-
φές, εκ των οποίων το 90% συνδεό-
ταν με το νερό.

• Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμέ-
νων Εθνών, απαιτούνται 20-50lt καθα-
ρού νερού ημερησίως για την κάλυ-
ψη των βασικών αναγκών (πόσιμο, 
μαγείρεμα, καθάρισμα) κάθε ανθρώπου

• Περισσότεροι από 894.000.000 
άνθρωποι παγκοσμίως (ποσοστό μεγα-
λύτερο του 16%) δεν έχει πρόσβαση 
στην προαναφερόμενη ποσότητα καθα-
ρού νερού. Σε αυτά προστίθενται και 
200.000.000 της Κίνας που πρόσφα-
τα δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα.

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάρ-
ροια είναι μια από τις κυριότερες 
αιτίες θανάτου. Περίπου το 80% των 
θανάτων από διάρροια οφείλεται στην 
έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων 
καθαρισμού και εξυγίανσης του πόσι-
μου νερού.

• Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί 
πεθαίνει εξαιτίας της ελλιπούς υγιει-

νής του νερού.
• Το πλύσιμο των χεριών με σαπού-

νι, μπορεί από μόνο του να μειώσει 
την εμφάνιση περιστατικών διάρροι-
ας κατά 51%. 

• Στο 20% περίπου της συνολικής 
καλλιεργήσιμης γης παγκοσμίως εφαρ-
μόζονται τεχνητοί τρόποι άρδευσης. 
Το εναπομείναν 80% εκμεταλλεύεται 
το νερό της βροχής.

• Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, 
η ποσότητα του χιονιού των Ιμαλάι-
ων, το οποίο παρέχει τεράστιες ποσό-
τητες νερού γεωργικής χρήσης στην 
Ασία, εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί κατά 
30% το 2030

• Η ημερήσια απαίτηση σε πόσι-
μο νερό είναι 2-4 λίτρα ανά άτομο. Η 
παραγωγή, όμως, της απαιτούμενης 
ημερήσιας ποσότητας τροφής χρει-
άζεται την κατανάλωση 2.000 έως 
5.000 λίτρων νερού.

• Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευ-
θυντήριες γραμμές για την εμπορευ-
ματοποίηση του νερού, απελευθερώ-
νοντας το από την κρατική προστασία 
των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
μεταξύ αυτών η άρδευση και η απο-
χέτευση. Μόνο το 2012 ο τζίρος στην 
παγκόσμια αγορά των υδάτινων πόρων 
ξεπερνούσε τα 120 δις δολάρια ενώ 
το 2015 ξεπέρασε το 1,5 τρις, όπου 
το 92% το εκπροσωπούν 10 μονοπω-
λιακοί όμιλοι.

• Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο σύνο-
λο των Μεσογειακών χωρών πίσω 
από την Πορτογαλία, με 5.886 κμ ανά 
κάτοικο διαθεσίμων υδάτων, ενώ η 
συνολική κατανάλωση δεν ξεπερνά 
το 12,5% των εσωτερικών υδάτων.

• Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν 
ενταχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες με 
βάση την κοινοτική οδηγία για τις 
ΑΠΕ, μιας και η απόσβεσή τους είναι 
μακροχρόνια, ενώ η καύση SRF( σκου-
πιδιών) είναι επιλέξιμη ως ΑΠΕ.

• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, περίπου 1,6 εκα-
τομμύρια θάνατοι παγκοσμίως, κάθε 
έτος, μπορεί να αποδοθούν στην κατα-
νάλωση κακής ποιότητας νερού.

• Εκτιμάται ότι 2,6 δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι παγκοσμίως στερού-
νται πρόσβασης σε νερό ικανοποιη-
τικής εξυγίανσης.

• Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσι-
εύει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 
κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει 
την ζωή του εξαιτίας της ρύπανσης- 
μόλυνσης του νερού.

• Για το 90% των περιστατικών 
διάρροιας παγκοσμίως ευθύνεται η 
κακή ποιότητα του νερού. Σε παγκό-
σμια κλίμακα, η διάρροια μια από τις 
πιο συνήθεις αιτίες θανάτου.

• Κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, 
το ήμισυ περίπου των νοσοκομεια-
κών κλινών παγκοσμίως, απασχολεί 
περιστατικά ασθενών που υποφέρουν 
από ασθένειες σχετικές με την κακή 
ποιότητα του νερού.

Ο κ. Π. Χριστοδουλάκης
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Το νερό στην Ελλάδα:
• 2 εκατομμύρια Έλληνες πίνουν 

επικίνδυνο νερό για την υγεία τους. 
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέ-
ων έδειξαν ότι το αρσενικό, το εξα-
σθενές χρώμιο, παράγωγα χλωρίου, 
σίδηρος, αμμώνιο, νιτρώδη άλατα 
και άλλα επικίνδυνα χημικά συστα-
τικά βρίσκονται στο νερό «ανθρώπι-
νης κατανάλωσης» πολλών Δήμων 
και ο εκάστοτε «αρμόδιος» δεν δίνει 
καμία σημασία.

• Παρατάθηκε για ένα χρόνο η αδει-
οδότηση στην ΛΑΡΚΟ για τα απόβλη-
τά της που ρυπαίνουν με καρκινογό-
νες ουσίες τους υδροφορείς.

• Τα ποτάμια της χώρας από μέτρια 
ως κακή η κατάσταση τους σε ποσο-
στό 64%

• 18% της επικράτειας έχει χωρι-
στεί σε ζώνες νιτρορύπανσης (Κάμπος 
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσ-
σαλικός Κάμπος, Κωπαΐδα, λεκάνη 
Στρυμόνα, Έβρος) και ήδη επιβάλλο-
νται πρόστιμα για αυτήν.

• Πέρα όμως από τα επικίνδυνα 
συστατικά που φτάνουν στον υδρο-
φόρο ορίζοντα εξαιτίας βιομηχανικών 
και αγροτικών χρήσεων, στην Ελλάδα 
υπάρχει εντονότατο πρόβλημα με το, 
σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο και 
πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Οι 
σωλήνες είναι κατασκευασμένες από 
αμίαντο, ενός υλικού απαγορευμέ-
νου πια και κατηγορούμενο για καρ-
κινογενέσεις. Το δίκτυο αυτό φτάνει 
τα 7000 χλμ και είναι κυρίως κατα-
σκευασμένο από αμιαντοσωλήνες 
(περίπου το 50%) και χρήζει άμεσης 
αντικατάστασης.

• Πέρα από την χημική ρύπανση 
υπάρχει και η μικροβιακή μόλυνση. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι 
μικροβιακές αναλύσεις είναι περίπου 
10000 το χρόνο, που είναι πολύ λίγες 
για το συνολικά διανεμόμενο νερό 
(360 εκατομμύρια κυβικά μέτρα). Το 
ΠΑΚΟΕ μετά από μετρήσεις ανέδει-
ξε έντονα προβλήματα μικροβιακής 
μόλυνση του νερού, ειδικά στα σημεία 
όπου γίνεται ανάμιξη νερού κάποιας 
πηγής που εκμεταλλεύεται ιδιώτης με 
νερό της ΕΥΔΑΠ.

• Και τα εμφιαλωμένα νερά όμως 
είναι αμφιβόλου ποιότητας και πολ-
λές φορές καθίστανται επικίνδυνα, 
με υψηλές συγκεντρώσεις μικροβίων, 
κολοβακτηριδίων και σκληρότητας.

• Τα δε φίλτρα που υποτίθεται 
ότι λύνουν τα προβλήματα, σε πολ-
λές περιπτώσεις δημιουργούν μεγα-
λύτερο (ιδιαίτερα σε μικρόβια)

• Σχεδόν 2.400 κυβικά μέτρα νερού 
τον χρόνο αναλογούν στην κατανάλω-
ση κάθε κατοίκου της Ελλάδας, όταν 
ο αντίστοιχος παγκόσμιος μέσος όρος 
είναι 1.240 κυβικά μέτρα.

• 2η η Ελλάδα παγκοσμίως στη 
κατανάλωση πόσιμο νερού πίσω μόνο 

από τα Η.Π.Α.
• Το 86% του νερού που κατανα-

λώνεται σήμερα στην Ελλάδα αφο-
ρά την άρδευση, το 11% την ύδρευ-
ση, και το 3% καλύπτει ανάγκες της 
βιομηχανίας.

• Το 60% του νερού που αντλείται 
στην Ελλάδα από λίμνες, και ποτά-
μια χάνεται λόγω απωλειών από το 
δίκτυο μεταφοράς του.

• Οφείλουμε όμως να δεχθούμε 
ότι συγκριτικά με άλλες χώρες και 
πόλεις το νερό της ΕΥΔΑΠ υπερτερεί.

• Η ολοκληρωμένη, ορθολογική 
και βιώσιμη διαχείριση πρέπει να 
είναι δημόσια.

• Η στοχευμένη τιμολογιακή πολι-
τική χρέωσης των υδατικών πόρων 
για όλες τις χρήσεις, πρέπει να επι-
τρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε 
όλους, να συμβάλει στην επίτευξη 
των βιώσιμων στόχων και της καλής 
οικολογικής κατάστασης.

• Μεταφορά της ΕΥΔΑΠ και της 
ΕΥΑΘ στο νέο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

• ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ σημαίνει ιδιωτι-
κοποίηση και όχι αξιοποίηση.

• Η κοστολόγηση των υπηρεσιών 
ύδατος θα οδηγήσει σε αύξηση της 
τιμής του νερού.

• Ανορθόδοξη η θέσπιση ενιαί-
ων κανόνων τιμολόγησης σε επίπε-
δο υδατικού διαμερίσματος.

• Μη σαφή κριτήρια για τον υπο-
λογισμό του κόστους άντλησης, άρδευ-
σης και ύδρευσης νερού. Οι κοινοί 
κανόνες τιμολόγησης του νερού οδη-
γούν σε αδικίες.

• Η αύξηση του κόστους νερού 
σημαίνει αύξηση του κόστους αγρο-

τικής παραγωγής, περισσότερα έξο-
δα για τους παραγωγούς.

• Σε γαλλικές εταιρείες το νερό 
της Θεσσαλονίκης.

• Το 98% των πολιτών αντιδρούν 
στην ιδιωτικοποίηση της.

• Το πόσιμο νερού στους Δελ-
φούς ξεπέρασε τα όρια σε παθογόνα 
μικρόβια ( κολοβακτηριοειδή, Ε.Coli, 
εντερόκοκκοι). Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί 
με το αποτέλεσμα και κρίνει το νερό 
ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.

• Πρόβλημα στο πόσιμο νερό στο 
Πόρτο Γερμανό. Το ΠΑΚΟΕ έχει δημο-
σιεύσει τα αποτελέσματα των χημι-
κών – μικροβιολογικών αναλύσεων, 
που δείχνουν την ακαταλληλότητα 
του νερού.

Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
την επταετία 2010-2017 
σχετικές με την ποιότητα 
των νερών

• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυ-
ση για την ποιότητα και υγιεινή του 
νερού του δικτύου ύδρευσης σε 48 
σχολεία της Αττικής και 22 πόλεις 
της Ελλάδας.

• Δημοσίευση άρθρων σχετικών 
με την επίπτωση από την ρύπαν-
ση των θαλασσών στη διατροφική 
αλυσίδα και, τελικά, στην υγεία των 
ανθρώπων

• Υδρολογική ανάλυση χημικών 
και βιολογικών παραμέτρων δειγμά-
των νερού από τον Πηνειό.

• Δειγματοληψία πόσιμου νερού 
από την πόλη της Λάρισας και ανά-
λυση των φυσικοχημικών του παρα-

μέτρων.
• Δειγματοληψία νερού από τον 

Ασωπό και άλλα σημεία της περιοχής.
• Δειγματοληψία νερού από 221 

παραλίες της Αττικής για τη διαπί-
στωση της καταλληλότητας τους για 
κολύμβηση.

• Έρευνα σχετικά με την ποιότη-
τα των εμφιαλωμένων νερών.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 
νερού στο Βουρκάρι, τα Μέγαρα και 
την Σαλαμίνα για τη διαπίστωση της 
καταλληλότητας του για κολύμβηση.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 
νερού της παράκτιας ζώνης του Βόλου 
και της ευρύτερης περιοχής του Παγα-
σητικού.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 
νερού σε 11 παραλίες στην ευρύτερη 
παράκτια ζώνη της Χαλκίδας.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του 
νερού της ευρύτερης περιοχής του 
Ρίο για τη διαπίστωση της αποτελε-
σματικής λειτουργίας του βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων.

• Χημική και μικροβιολογική ανά-
λυση του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης στη Νέα Μάκρη.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού στη θαλάσσια περιοχή 
του Πόρου.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιό-
τητας νερού στον Βαρνάβα Αττικής.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κορίνθου.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιό-
τητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) 
στις περιοχές: Πέραμα, Μέγαρα, Αλε-
ποχώρι, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
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ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στην Αίγινα.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στην Σαλαμίνα.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στα Μέθανα.

• Καταγραφή πηγών ρύπανσης 
του Σαρωνικού με 26 επιτόπιες δειγ-
ματοληψίες.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιό-
τητας νερού στα Ιωάννινα.

• Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτη-
ριδίων και εξασθενούς χρωμίου στον 
Ωροπό, Δήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.

• Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων 
και αποχετεύσεων στην Λευκάδα.

• Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζι-
μά Ρεθύμνου στην Κρήτη.

• Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην 
Αττική.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιό-
τητας νερού στο Πόρτο Γερμανό.

• Χημική και μικροβιολογική ανά-
λυση του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης στη στο Πόρτο Γερμενό

• Με βάση τα παραπάνω θα πρέ-
πει να δραστηριοποιόσουν και μαζί 
μετά τοπικά συμβούλια να διορθώ-
νουν το πρόβλημα και όχι να το κου-
κουλώνουν.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει:
• Συχνότερους και αποτελεσματι-

κότερους ελέγχους. Αν μπορεί να γίνει 
από ανεξάρτητους φορείς χωρίς αλλοι-
ώσεις του αποτελέσματος, π.χ ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, ιδρύματα, πανεπιστήμια.

• Σωστή επεξεργασία του νερού 
όπου δεν πραγματοποιείται

• Σωστή διαχείριση των υδάτινων 
πόρων από την Πολιτεία

• Οικονομία στην κατανάλωση 
νερού από τους πολίτες

• Αντικατάσταση του πεπαλαιω-
μένου δικτύου

• Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμό-
διους» και κυβερνώντες της χώρας για 
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων

• Να λειτουργήσουν επιτέλους το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαχείρισης Νερού 
καθώς και τα αντίστοιχα περιφερεια-
κά. Έχει να λειτουργήσει 7 χρόνια και 
αποτελείται από 17 άτομα.

• ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

• Αυτά είχα να σας αναφέρω, τώρα 
εάν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια 
κουβεντούλα για αυτά τα θέματα.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλους τους ομιλήτες 
που ήταν σήμερα μαζί μας στη ημερί-
δα και με αφορμή τα σχόλια του πρόε-
δρου θα σας αναφέρω μερικά προβλή-
ματα για τα θέματα της Ψυτάλλειας.

Συζήτηση:
Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Σαν δήμαρχος 

Πειραιά το 1990 ήμουν και μέλος τη 

επιτροπής δημοπράτησης του βιο-
λογικού καθαρισμού της Ψυτάλλει-
ας (Α΄σκελος). 

Πρωτοβάθμια καθίζηση. Άνοιξαν 
οι φάκελοι και η πρώτη χώρα που το 
πήρε ήταν η Πολωνία η οποία για την 
κατασκευή του έργου ήθελε την ανταλ-
λαγή πορτοκαλιών. Αυτό δεν έγινε, το 
έδωσαν στην ΑΘΗΝΑ. Επιμέναμε να 
γίνει βιολογικός καθαρισμός αλλά ο 
τότε υπουργός είχε αντίρρηση. 

Μέσα από μελέτες ωκεανογράφων 
και χημικών μηχανικών απόδειξαν 
την τεράστια περιβαλλοντολογική 
μόλυνση που θα γινόταν στο Σαρω-
νικό. Το θέμα έφτασε στην Ευρώπη η 
οποία παρότρυνε και χρηματοδότησε 
το βιολογικό καθαρισμό στη Ψυτάλ-
λεια το 1990. 

Η ανάδοχος εταιρεία ήταν η ΘΕΜΕ-
ΛΙΩΔΟΜΗ της Θεσσαλονίκης η οποία 
αυτή με τη σειρά της το πούλησε στον 
ΆΚΤΩΡ και ξεκίνησε να κατασκευάζε-
ται το 1999. Εμείς ως δημοτική αρχή 
του Πειραιά τότε είχαμε δημοπρατή-

σει τη μελέτη του βιολογικού καθαρι-
σμού σε μια ξένη εταιρεία της Αμε-
ρικής με προϋπολογισμό 10.000.000 
ευρώ. Η ιδέα ήταν η δημιουργία ενός 
ψυχαγωγικού κέντρου όπως γίνεται 
σε ξένες περιοχές. Έπειτα έγινε ένας 
διαγωνισμός συντήρησης των βιοα-
εροαντιδραστήρων της Ψυτάλλειας 3 
χρόνια μετά τη λειτουργία της το 2006.

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για 
να πάμε στη Ψυτάλλεια χρειάζεται 
κάρτα ΑΚΤΩΡ.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Η απορία μου 
είναι η εξής. Πώς γίνεται η εταιρεία 
κατασκευής βιολογικού καθαρισμού να 
έχει προβλέψει ότι κάθε τέσσερα χρό-
νια χρειάζεται δύο φορές συντήρηση;

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρεις 
πόσα λεφτά δίνει η ΕΥΔΑΠ στη Ψυτάλ-
λεια για όλη αυτή τη διαδικασία αν 
κυβικό; Θα σας πω εγώ. Δίνει 0,12 
ευρώ/ κ.μ.

Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Τώρα με αφορ-
μή τους βιολογικούς καθαρισμούς 
κάνουμε μια μελέτη στο Μούδρο 
ανάτασης του παράλιου χώρου και 
επειδή υπάρχει έλλειψη νερού, έψα-
χνα να βρω πηγές ώστε να λύσω αυτό 
το πρόβλημα. 

Κάνοντας μια βόλτα στη περιο-
χή πίσω από το στρατόπεδο υπάρχει 
βιολογικός καθαρισμός. Ρώτησα εκεί 
τους υπεύθυνους να δω πόσο νερό 
βγάζουν. Η απάντηση τους είναι δε 
βγάζουμε. Το λειτουργείται; Με κοι-
τούσαν περίεργα.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Η κ. Μ. Παπα-
δοπούλου αναφέρθηκε ότι τα νερά 
καθαρίζονται. Θα ήθελα να μας το 
εξηγήσει.

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Τα νερά 
έχουν την ικανότητα να αυτοκαθαρί-
ζονται άλλα εξαρτάται από τη ποσό-
τητα και την ποιότητα αυτών.

 Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αν 
υπάρχουν τεράστιες ποσότητες φυτο-
φαρμάκων δεν μπορεί να γίνει αυτό.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Είπαμε για 
την έλλειψη νερού. Βλέπω ότι θα γίνει 
πόλεμος για το νερό και θα ήθελα να 
συμπληρώσω ότι θα είναι ακατάλλη-
λο για σε πολλά μέρη. Το πρόβλημα 
στην Ελλάδα είναι ότι δεν αντιδρούμε 
και τρώμε ότι μας πλασάρουν. Χρειά-
ζεται αγώνας και σωστή ενημέρωση.

Ι. ΣΑΚΈΛΛΑΡΗΣ: Θα ήθελα να 
ρωτήσω το κ. Χριστοδουλάκη διό-
τι αναφερόμενος ότι έζησε στη Κίνα 
ήθελα αν ρωτήσω πως βλέπει τα τερά-
στια υδροηλεκτρικά φράγματα που 
έγιναν με παρεκτροπή των δύο μεγά-
λων ποταμών.

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όσον 
αφορά την Κίνα η έκταση τα οποία 
καταλαμβάνουν αυτά τα δύο φράγματα 
είναι δύο φορές η Ελλάδα. Η φυτοκά-
λυψη στις περιοχές αυτές, δεν ξεπερ-
νάει το 2% όλης τη γύρω περιοχής.

Ι. ΣΑΚΈΛΛΑΡΗΣ: Πόσο αλλά-
ζει η χλωρίδα και η πανίδα;

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το 
νούμερο που αναφέρω περιλαμβάνει 
τα πάντα μέσα. Τα φυτά που υπήρχαν 
καταστράφηκαν όλα. Μερικοί κάκτοι 
ξεράθηκα. Τι σημαίνει αυτό. Επειδή 
είμαι και λίγο γεωλόγος θα σας πω 
ότι σε ένα βάθος τάξεως 100-150 
μέτρων το υπέδαφος αλλοιώνει τα 
χαρακτηριστικά του. Οι ρηγματώσεις 
και οι διακλάσεις που γίνονται μέσα 
σε αυτά τα πεδία είναι τεράστιες. Η 
διάρκεια που έδωσαν σε αυτά τα υδρο-
ηλεκτρικά είναι μέχρι το 2080. Ήδη 
έχει αρχίσει να διασπάται το σύστη-
μα. Το ένα φράγμα το οποίο ήταν 
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χωμάτινο στη βάση του έχει ήδη 
διαβρωθεί και αποσαθρωθεί. Είναι 
τεράστιο το πρόβλημα. Το κόστος 
κατασκευής και των δύο ανέρχεται 
στα 4.000.000.000 δολάρια.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Η Κίνα κατα-
ναλώνει το 35% του ΑΕΠ της σε 
καύσιμα πετρέλαιο και κάρβουνο.

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 
Κάθισα 6 μήνες στη Κίνα όταν έγι-
να οι Ολυμπιακοί αγώνες αρχές 
του 2005 διότι είχαν αναλάβει να 
πραγματοποιήσουν τους ολυμπια-
κούς αγώνες του Πεκίνο το 2008. Το 
τεράστιο πρόβλημα που αντιμετω-
πίσει η Κίνα είναι τα δύο εργοστά-
σια λιγνιτοπαραγωγής ενέργειας. 

Το πετρέλαιο που χρησιμοποι-
ούν το 30 % είναι για την κίνηση 
και ένα μικρό ποσοστό για την βιο-
μηχανία. Η βιομηχανία τους έχει 
το σύστημα των διπλών γραμμών 
παραγωγής λιγνιτικής παροχής του 
κάρβουνου. Μέσα από έρευνα 50 
χρόνων έχουν πεθάνει 2.500.000 
άνθρωποι από βαριά προβλήμα-
τα αναπνευστικού. Η ουσία είναι 
μία ότι η κατασκευή των φραγμά-
των αυτών δε έχει αποτέλεσμα, για 
αυτό η Κίνα προσέγγισε τη Ρωσία 
για αγορά πετρελαίου. Η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση είναι μεγάλη και τα 
PM0 ήταν 20 φορές πάνω από τα 
ανώτερα επιτρεπτά όρια.

Ν. ΛΑΤΣΗΣ:  Ήθελα να τονί-
σω ότι το νερό έχει προχωρήσει 
ένα βήμα παρακάτω και μέσα από 
έρευνες αναφέρουμε ότι το νερό 
έχει μνήμη και συνείδηση.

Έ. ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: ευχαριστού-
με για το έργο σας κάθε φορά είστε 
και καλύτεροι και μας εντυπωσιάζε-
ται με τις ωραίες πληροφορίες που 
μας παρουσιάζεται.

Σ. ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ: Ευχαριστώ 
πολύ όλους του ομιλητές και θα ήθελα 
να τους συγχαρώ για το έργο τους.

Σ. ΠΑΪΣΙΑΔΗΣ: Μέσα από τα 
ταξίδια μου σε διάφορα νησιά έχω 
παρατηρήσει το φαινόμενο της ξύλι-
νης τάβλας, όπου οι κάτοικοι συλλέ-
γουν το βρόχινο νερό. Θέλω να πω 
ότι λύσεις υπάρχουν από τα παλιά 
τα χρόνια αλλά κάποιοι ως συνεχι-
στές του εκ μοντερνισμού δε θέλουν 
να τις υιοθετήσουν. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι αυτές 
οι τεχνικές δούλευαν. Ένα άλλο θέμα 
που θέλω να αναπτύξω είναι ότι 
παρόλο που υπάρχει ραγδαία ανά-
πτυξη της τεχνολογίας για το θέμα 
της ρύπανσης, του καθαρισμού του 
νερού, τη ανακύκλωσης, τη αφα-
λάτωσης. Παρόλο που η θέση της 
χώρας μας είναι τέτοια που έχει 
νησιά και θάλασσα, στην πατρίδα 

μας για ένα περίεργο λόγο δεν θέλου-
με να αναπτύξουμε τέτοιες τεχνο-
λογίες. Τέλος θα ήθελα να τονίσω 
ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε 
τέτοιες τεχνολογίες για επικρατεί 
η νοοτροπία του Μπόμπολα και 
δεν υπάρχουν πια ενημερωτικές 
εκπομπές που να αναλύουν αυτά 
τα θέματα. Ευχαριστώ.

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κλεί-
νοντας θέλω να τονίσω ότι έχουμε 
κατευθυνόμενη ενημέρωση. Στεί-
λαμε σε 250 μέσα ενημέρωσης τα 
στοιχεία της σημερινής ημερίδας. 

Ο μόνος σταθμός που μας κάλε-
σε είναι ο σταθμός 989 και αυτό 
επειδή είχαμε μια διαμάχη με τον 
Δήμαρχο της Αθήνας. 

Αυτό που θέλω να επισημάνω 
είναι ότι η ενημέρωση γίνεται για 
αυτόν που χορηγεί. Είναι πολύ άσχη-
μο αυτό και με στενοχωρεί. 

Ξέρω ότι ο κόσμος είναι αδιά-
φορος και δε ασχολείται με αυτά τα 
σοβαρά προβλήματα. Δεν έχει νόη-
μα να λέμε και να τα ξαναλέμε. Η 
ημέρα του νερού 22 Μαρτίου είναι 
μια φορά το χρόνο. Για μένα είναι 
καθημερινή. 

Με στενοχωρεί το γεγονός ότι 

κάθε 8 δευτερόλεπτα ένα παιδί στη 
γη παθαίνει από την έλλειψη νερού 
και τρελαίνομαι. 

Όλη αυτή η κατάσταση με έχει 
αηδιάσει και μου προκαλεί εκνευ-
ρισμό που δεν ήμουν ποτέ βίαιος. 
Βλέπω τους ανθρώπους που συνα-
ναστρέφομαι με αδιαφορία, αλα-
ζονεία, κακεντρέχεια και είναι της 
άποψης ας τα βολέψουμε σήμερα 
και αύριο έχει ο θεός. Δεν είναι έτσι 
όμως. Αν δε το δούμε μακροπρόθε-
σμα την ποιότητα ζωής μας και τα 
παιδιά μας αλλά και οι επόμενες 
γενιές θα έχουν τρομερά προβλή-
ματα. Θα βλέπουμε από το φεγγά-
ρι τη γη και θα λέμε τι σκουπιδό-
τοπος είναι αυτός.

Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Σας αναφέρω 
ενα παράδειγμα βιολογικού καθαρι-
σμού στο Μπαξί της Άνδρου. Υπάρ-
χει ανευθυνότητα διότι ο δήμαρχος 
συμφωνεί στη δημιουργία βιολογι-
κού καθαρισμού δίπλα στη δεξαμενή 
της περιοχής. Όπου τεράστια προ-
βλήματα θα εμφανιστούν. Οι κάτοι-
κοι είναι αδρανής και δεν συνειδη-
τοποιούν το πρόβλημα αυτό.

Έ. ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Είμαι μηχανι-

κός ενέργεια και περιβάλλοντος στο 
Ρέθυμνο στη Κρήτη. Δημιούργησα 
ένα φεστιβάλ όπου μέσα από διαφή-
μιση και ωραίους τίτλους κατάφε-
ρα να τραβήξω το κόσμο. Μέσα στο 
φεστιβάλ αυτό παρουσίαζα θέματα 
νερού, περιβάλλοντος, ενέργειας, 
καρκίνου, τις σύγχρονες παθήσεις 
και άλλα θέματα που τον αφορούν 
αλλά δε το γνωρίζει.

 Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχε-
τε κάνει τρομερή δουλεία. Μπρά-
βο σας. Για την Κρήτη θα ήθελα να 
σας ενημερώσω ότι στα Λεινοπε-
ράματα της Κρήτης και ο Αθερινό-
λακκας στη νότια Κρήτη, ο οποίος 
είναι natura, έχει τοποθετηθεί μία 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με πετρέλαιο για την Κρήτη, 
καταναλώνουν το 60 % περισσότε-
ρο ρεύμα από τα υπόλοιπα νησιά 
που δεν είναι συνδεδεμένα με το 
κεντρικό δίκτυο. Κάθε χρόνο δίνου-
με 1.500.000.000 € για αγορά πετρε-
λαίου και μαζούτ. Αν χρησιμοποι-
ούσαμε φυσικό αέριο θα θέλαμε τα 
μισά λεφτά για τη χρήση αυτή. Η 
μετατροπή κοστίζει 300.000 ευρώ 
και έχει να κάνει με τη σχέση ΔΕΗ 
– Πετρελαιάδες.


