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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1164/2010, του Παναγιώτη Καραμπάτση, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ανεξάρτητης Πηλιορείτικης Ομάδας Δράσης», σχετικά με τη 
ρύπανση των υδάτων στον δήμο Πορταριάς της κεντρικής Ελλάδας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για ανεπαρκή διαχείριση των λυμάτων στον δήμο Πορταριάς της 
κεντρικής Ελλάδας. Επισημαίνει ότι τα λύματα της Πορταριάς απορρίπτονται χωρίς να έχουν 
υποβληθεί σε επεξεργασία στο ρέμα της Μάνας, του οποίου τα νερά χρησιμοποιούνται για 
την άρδευση οικογενειακών κήπων και δενδρόκηπων σε χωριά που βρίσκονται σε 
χαμηλότερο υψόμετρο. Τα λύματα προκαλούν επίσης σοβαρή ρύπανση των υπόγειων 
υδάτων, καθιστώντας το πόσιμο νερό του δημοτικού δικτύου ύδρευσης επικίνδυνο για την 
υγεία. Καθώς οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, στις οποίες έχει ήδη προσφύγει η ανωτέρω ομάδα 
δράσης, δεν προέβησαν σε αποτελεσματικές ενέργειες σε σχέση με την εν λόγω κατάσταση, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των περιβαλλοντικών διατάξεων της ΕΕ στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ποτέ στο παρελθόν κάποια καταγγελία σχετικά με τα γεγονότα που 
παραθέτει ο αναφέρων. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων, δύο είναι οι 
οδηγίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην προκειμένη περίπτωση:
Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
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Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων προβλέπει την υποχρέωση συλλογής και επεξεργασίας των αστικών 
λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) άνω των 2.000 κατοίκων. Η 
καταληκτική ημερομηνία για τη συλλογή των αστικών λυμάτων που προέρχονται από 
οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2.000 και 15.000 είχε οριστεί για τις 31 
Δεκεμβρίου 2005. Η ίδια ημερομηνία είχε επίσης προβλεφθεί για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων που προέρχονται από οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2.000 και 
10.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, ο οικισμός της Πορταριάς 
φαίνεται ότι δεν εκπληρώνει αυτόν τον όρο. Ωστόσο, καθώς η έκθεση της αυτοψίας που 
συντάχθηκε από τις νομαρχιακές υπηρεσίες της Μαγνησίας φαίνεται να μην συμφωνεί με τα 
επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές, η τελευταία θα 
επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να 
εξακριβώσει εάν τηρούνται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Σύμφωνα με την οδηγία 98/83/EΚ2 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, πρέπει να τηρούνται ορισμένα κριτήρια ποιότητας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να ελέγχουν τακτικά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να 
παρέχουν στους καταναλωτές επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του 
πόσιμου νερού.

Το άρθρο 4 της οδηγίας επιβεβαιώνει ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και 
καθαρό εφόσον:

«α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε 
αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
και
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I, μέρη Α και Β,

και εφόσον, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας». 

Ωστόσο, παρά την υποχρέωση της ανά τριετία υποβολής έκθεσης που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 13 της οδηγίας, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της καμία έκθεση ή οιοδήποτε άλλο 
στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν πληρούνται στον 
δήμο Πορταριάς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές, προκειμένου 
να λάβει πρόσφατα στοιχεία. Μόλις ληφθούν αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή θα τα 
αξιολογήσει.

Συμπέρασμα
                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40–52.
2 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32-54.
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Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να επαληθεύσει εάν 
τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων και στην οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν την απάντηση των ελληνικών αρχών και κατέληξαν 
στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε η Επιτροπή, το ισοδύναμο πληθυσμού (ι.π.) του 
οικισμού της Πορταριάς είναι 2.730. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, οι 
οικισμοί με ι.π. μεταξύ 2.000 και 15.000 πρέπει να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών 
λυμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο.

Με βάση την απάντηση που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές, η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς 
να σημειώσει ότι, κατά τα λεγόμενα των εν λόγω αρχών, ο οικισμός της Πορταριάς είναι 
συνδεδεμένος από τον Αύγουστο του 2010 με το δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων του 
οικισμού του Βόλου και ότι τα αστικά λύματα τα οποία συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο 
υποβάλλονται σε δευτεροβάθμια επεξεργασία πριν την απόρριψή τους στον Παγασητικό 
κόλπο. 

Ωστόσο, η έκθεση της αυτοψίας που συντάχθηκε από τις νομαρχιακές υπηρεσίες της 
Μαγνησίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 (οι δύο επιθεωρήσεις διεξήχθησαν στις 7 και 9 
Σεπτεμβρίου 2010, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2010) φαίνεται να μην συμφωνεί με τις 
πληροφορίες αυτές διότι μία από τις αναγκαίες ενέργειες που αναφέρονται στην εν λόγω 
έκθεση είναι «η άμεση σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης του Βόλου και το 
κλείσιμο του παλαιού δικτύου αποχέτευσης».

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης του Βόλου, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι εξακολουθούν να μην πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3 της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, όπως αναγνωρίζεται και από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα, 
ενώ όλα τα ξενοδοχεία του οικισμού της Πορταριάς είναι επί του παρόντος συνδεδεμένα στο 
δίκτυο αποχέτευσης της πόλης του Βόλου, μόνο ένα μικρό μέρος των σπιτιών του οικισμού 
έχουν συνδεθεί με το ίδιο δίκτυο. Έτσι τα αστικά λύματα της πλειονότητας των σπιτιών του 
οικισμού της Πορταριάς εξακολουθούν να συλλέγονται από το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης 
της πόλης και να απορρίπτονται σε διάφορα υδάτινα ρεύματα χωρίς καμία προηγούμενη 
επεξεργασία. 

Τέλος, όσον αφορά την επεξεργασία του μέρους των αστικών λυμάτων του οικισμού της 
Πορταριάς που εισέρχονται επί του παρόντος στο δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού του 
Βόλου, φαίνεται σύμφωνα με την απάντηση των ελληνικών αρχών ότι τα εν λόγω λύματα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 
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91/271/ΕΟΚ (και συγκεκριμένα του άρθρου 4). Δεν υφίσταται συνεπώς παραβίαση ως προς 
το θέμα αυτό. 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις της προαναφερθείσας οδηγίας, η 
Επιτροπή αποφάσισε να διερευνήσει εκ νέου το ζήτημα με τις ελληνικές αρχές προκειμένου 
να διαπιστώσει: α) εάν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη σύνδεση όλων των σπιτιών 
του οικισμού της Πορταριάς με το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού του Βόλου· β) εάν δεν 
χρησιμοποιείται πλέον το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης· γ) εάν το σύνολο των λυμάτων τα 
οποία συλλέγονται τυγχάνει πάντοτε επεξεργασίας κατά τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, και δ) εάν έχουν διενεργηθεί νέες επιθεωρήσεις και εάν έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται προβλήματα λειτουργίας στο δίκτυο 
αποχέτευσης (π.χ. απουσία διαρροών) ή άλλα προβλήματα. 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Η ανάλυση των διαφόρων δειγμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2010 
καταδεικνύει ότι όντως τηρούνται οι τιμές που ισχύουν για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
(οι οποίες και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μέρη Α και Β της οδηγίας 98/83/ΕΟΚ). 

Ωστόσο, σε ορισμένα από τα δείγματα μπορεί επίσης να διαπιστωθεί υπέρβαση μιας 
παραμέτρου του παραρτήματος Ι, μέρος Γ («ενδεικτικές παράμετροι»). Σύμφωνα με το άρθρο 
5, παράγραφος 2, της οδηγίας 98/83/ΕΟΚ: «Όσον αφορά τις παραμέτρους του παραρτήματος I, 
μέρος Γ, οι τιμές καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 8 (άρθρο το οποίο αναφέρεται στις επανορθωτικές ενέργειες και 
τους περιορισμούς χρήσεως του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)».
Τέλος, όσον αφορά την υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να δημοσιεύει ανά τριετία έκθεση 
για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των 
καταναλωτών (άρθρο 13, παράγραφοι 2-3, της οδηγίας 98/83/ΕΚ), πρέπει να σημειωθεί ότι η 
έκθεση που καλύπτει τα έτη 2008-2010 οφείλει να δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ημερολογιακού έτους (2011) και να διαβιβασθεί στην Επιτροπή εντός διμήνου από 
τη δημοσίευσή της.
Η Επιτροπή θα ζητήσει συνεπώς από τις ελληνικές αρχές να ενημερωθεί όσον αφορά τις 
επανορθωτικές ενέργειες ή τα μέτρα περιορισμού χρήσεως του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης και να της παρασχεθεί το αποτέλεσμα βάσει των νέων δειγμάτων τα οποία 
ελήφθησαν το 2011.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή σκοπεύει να επαληθεύσει: α) ότι τηρούνται πλέον οι υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ· και β) εάν αναλήφθηκαν επανορθωτικές ενέργειες ή 
ελήφθησαν μέτρα περιορισμού χρήσεως του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο πλαίσιο 
του άρθρου 8 της οδηγίας 98/83/ΕΚ και εάν τα νέα δείγματα τα οποία ελήφθησαν το 2011 
επιβεβαιώνουν την τήρηση των τιμών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μέρη Α και Β, 
της οδηγίας 98/83/ΕΟΚ. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ II), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν τις απαντήσεις τις οποίες υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές 
και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Ο οικισμός της Πορταριάς είναι πλέον συνδεδεμένος με το δίκτυο αποχέτευσης αστικών 
λυμάτων του οικισμού του Βόλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αστικά λύματα που 
εισέρχονται στο εν λόγω δίκτυο αποχέτευσης υποβάλλονται σε τριτοβάθμια επεξεργασία, 
δηλαδή σε επεξεργασία αυστηρότερη από εκείνη που περιγράφεται στο άρθρο 4 της οδηγίας
91/271/ΕΟΚ (η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπει, κατά συνέπεια, την απόρριψη των αστικών 
λυμάτων σε ευαίσθητες περιοχές). Επίσης, το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης φαίνεται να έχει 
καταργηθεί οριστικά. 

Επιπλέον, έχουν διορθωθεί όλες οι παραβάσεις και άλλες παραλείψεις που διαπιστώθηκαν 
κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010: 
- ο βόθρος συλλογής αστικών λυμάτων στη θέση «Καναλάκι» καταργήθηκε·
- στην ίδια περιοχή «Καναλάκι» κατασκευάστηκε δίκτυο αποχέτευσης (με ξεχωριστή 
εγκατάσταση άντλησης), προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια κτίρια που δεν μπόρεσαν να 
συνδεθούν απευθείας στο δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού του Βόλου·
- η χημική ανάλυση των δειγμάτων που ελήφθησαν σε διάφορα σημεία καταδεικνύει ότι δεν 
υπάρχει απολύτως καμία παρουσία αστικών λυμάτων, ακόμη και στις περιοχές όπου είχε 
διαπιστωθεί αντίστοιχη παρουσία κατά τις προηγούμενες δειγματοληψίες. 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Η ανάλυση των διαφόρων δειγμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2010 και στις 
αρχές του 2011 καταδεικνύει ότι όντως τηρούνται οι τιμές που ισχύουν για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης (οι οποίες και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μέρη Α και Β της 
οδηγίας 98/83/ΕΟΚ). 

Σε ό,τι αφορά τα δείγματα για τα οποία διαπιστωνόταν υπέρβαση μιας παραμέτρου του 
παραρτήματος I, μέρος Γ («ενδεικτικές παράμετροι»), πρέπει να υπενθυμισθεί ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 98/83/ΕΟΚ: «Όσον αφορά τις παραμέτρους του 
παραρτήματος I, μέρος Γ, οι τιμές καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την 
τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8 (άρθρο το οποίο αναφέρεται στις επανορθωτικές 
ενέργειες και τους περιορισμούς χρήσεως του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)».

Οι ελληνικές αρχές, στις απαντήσεις τους, ενημέρωσαν την Επιτροπή για τις επανορθωτικές 
ενέργειες στις οποίες προέβησαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εν λόγω υπέρβαση. 
Προκύπτει, επομένως, από τις απαντήσεις αυτές ότι έχει εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα 
απολύμανσης υποχλωριώδους νατρίου στην κύρια δεξαμενή (με άντληση απευθείας στο ρέμα 
της Μάνας).

Συμπέρασμα

Φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θέσουν 
τέρμα στις παραβιάσεις των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, 
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για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης.


