
     

  

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

Υπηρεσία Συντονισµού  

Γραφείο Νοµικών & Κοινοβουλευτικών Θεµάτων  

Ταχ. ∆/νση: Mεσογείων 119 

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς  

Tηλέφωνα:  213-15 13 811     

E-mail: n. mylonas@prv.ypeka.gr 

 

                         Αθήνα, 16-3-2021 

                         Αρ. Πρωτ. 15080/605 

                         Σχετ. 17409/693, 20963/898 

      

                  

                                       

   ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων   

                 

   ΚΟΙΝ. 

1. Βουλευτή κ. Γκιόλα Ιωάννη  

2. Βουλευτή κ. Πουλά Ανδρέα 

3. Βουλευτή κ. Αρβανιτίδη Γιώργο  

4. Βουλευτή κ. Ανδριανό Ιωάννη  

5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τροφίµων  

6. Υπουργείο Εσωτερικών  

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»  

 

ΣΧΕΤ:  

α) Η µε αριθµό πρωτ. 4117/12-2-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γκιόλα Ιωάννη   

β) Η µε αριθµό πρωτ. 4374/19-2-2021 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Πουλά Ανδρέα και Αρβανιτίδη Γιώργου  

γ) Η µε αριθµό πρωτ. 4671/1-3-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ανδριανού Ιωάννη   

 

Σε απάντηση των σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόµενους 

Βουλευτές, σας γνωστοποιούµε ότι: 

H διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων, αλλά 

και των αποχετευτικών δικτύων, καθώς και η αποκατάσταση ζηµιών και δυσλειτουργιών αποτελεί ευθύνη των αρµόδιων 

φορέων λειτουργίας (∆ήµοι, ∆ΕΥΑ, Εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης). Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς διαχείρισης των ΕΕΛ 

καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποδοχής αστικών λυµάτων και γενικά υγρών αποβλήτων.  Επίσης, οι 

φορείς διαχείρισης θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισµούς στα λύµατα/υγρά απόβλητα τα οποία δύναται να 

δεχτεί η κάθε ΕΕΛ, βάσει της δυναµικότητας και των λειτουργικών της χαρακτηριστικών, ώστε να προστατεύεται η υγεία 

του προσωπικού, να µην προκαλείται ζηµιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να µην εµποδίζεται η οµαλή 

λειτουργία τους και να µην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον και τα ύδατα. 

Η διαχείριση των αστικών λυµάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων», η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Οι οικισµοί που 

εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας έχουν την υποχρέωση της ορθής διαχείρισης των αστικών λυµάτων µε την 

κατασκευή υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση τους µε τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτή. Το Τµήµα Ελέγχου και Σχεδιασµού Επεξεργασίας Λυµάτων/ΥΠΕΝ έχει ως αρµοδιότητα την 

παρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισµούς  που εµπίπτουν σε αυτή. Για το σκοπό αυτό 



συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδοµένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) 

τα οποία καταχωρούνται από τους αρµόδιους φορείς λειτουργίας των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων των ΕΕΛ 

(http://astikalimata.ypeka.gr).  

Συγκεκριµένα για την Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί µέχρι 

σήµερα στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων των ΕΕΛ, η εγκατάσταση λειτουργεί σύννοµα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τις 

οποίες θέτει η Οδηγία. Η οικεία Περιφέρεια (επισυνάπτεται το έγγραφό της), έχει διενεργήσει ελέγχους τόσο σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και στην Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και στην 

παρούσα χρονική περίοδο, είναι σε εξέλιξη περιβαλλοντική επιθεώρηση ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό 

της ρύπανσης του αργολικού κόλπου, το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου.  

 

 

 

                                                                                                                         Ο Υπουργός  

 

                         Κωνσταντίνος Σκρέκας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται: Το υπ΄ αρ. πρωτ. 54506/2-3-2021 έγγραφο  

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνηµµένων: 1 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 3 
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