ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020
Η Επιτροπή Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών Γ’
προτεραιότητας, μετά την πρόσκληση του προέδρου της, συνήλθε στην 5η συνεδρίασή της
την Πέμπτη 20/02/2020 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διαπιστώθηκε απαρτία
αφού συμμετείχε το σύνολο των εκπροσωπούμενων φορέων σε αυτή και ειδικότερα:
1. Αραβώσης Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημόπουλος Κωνσταντίνος Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ΥΠΕΝ, Αν.
ΜΕΛΟΣ
2. Δανδόλου Νίκη Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, Αν. ΜΕΛΟΣ
3. Σταυριανουδάκης Μιχάλης Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης ΥΠΕΣ, ΜΕΛΟΣ
4. Αγοραστός Κων/νος Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ΜΕΛΟΣ
5. Καφαντάρης Δημήτριος Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, ΜΕΛΟΣ
Μαΐστρος Παναγιώτης Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, σύμβουλος ΚΕΔΕ, Αν. ΜΕΛΟΣ
6. Μαρινάκης Γιώργης Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ, ΜΕΛΟΣ
Βάκα Ελένη Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, μέλος Δ.Σ. ΕΔΕΥΑ, Αν. ΜΕΛΟΣ.
Συμμετείχε από την DG REGIO, ο Προϊστάμενος της μονάδας REGIO/G.3 - Ελλάδα/Κύπρος, W.
Sluijters, και ο κος Παναγιώτης Θάνου.
Χωρίς δικαίωμα ψήφου παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΕΔΕΥΑ η κα Όλγα Κοτσελίδου,
διευθύντρια ΕΔΕΥΑ, εκ μέρους του ΥΠΑΝΕΠ ο συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Πέτρος Ευγενικός, ο συνεργάτης της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ-Τ.Σ.
και ΕΚΤ, κος Πέτρος Αντωνάκος και οι συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα Φυσ.
Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ κοι Παπαδάκης, Μελέκης και κα Μπλουγουρά.
Επίσης παραβρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ζωή
Παπασιώπη, καθώς και ο προϊστάμενος του τομέα περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ν.
Μαμαλούγκας, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος κ. Γεωργαλάς.
Εκ μέρους της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων συμμετείχε ο συντονιστής της Κ. Αρβανίτης
και τα μέλη Δημ. Ζαδέλης, Πωλίνα Πούλου, Λουκία Μήτση, Νικήτας Δεναξάς, Χριστίνα
Πρασίνου, Ανδρέας Κάρμης και Γεωργία Διαμαντάκου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/
ΥΠΕΝ (Πρόεδρος) παρουσίασε την προτεινόμενη ατζέντα της συζήτησης, η οποία
συμφωνήθηκε ομόφωνα ως ακολούθως :
ΘΕΜΑ 1: Ενημέρωση των νέων μελών - Διαδικασίες για την επικαιροποίηση 13
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων, με ενσωμάτωση των οικισμών Α’ και Β΄
προτεραιότητας καθώς και των στοιχείων προϋπολογισμών, για την κάλυψη του αναγκαίου
πρόσφορου όρου της νέας Προγραμματικής Περιόδου
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ΘΕΜΑ 2: Εξέλιξη επίλυσης άμεσων θεμάτων που αφορούν στην ωρίμανση/υλοποίηση έργων
λυμάτων (ιδιωτικές συνδέσεις και χρηματοδότηση εξωτερικών διακλαδώσεων,
προβληματικές ΕΕΛ και τεχνικές εμπειρογνωμοσύνες)
ΘΕΜΑ 3: Παρουσίαση αναφοράς (Φεβρουαρίου 2020) από Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Εθνικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου
ΘΕΜΑ 4: Λοιπά Θέματα
Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του προέδρου και το καλωσόρισμα στα μέλη της
Επιτροπής με την αναμορφωμένη της σύνθεση και τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της
ατζέντας από τον συντονιστή της Τεχνικής Γραμματείας, η Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα
συμπεράσματα – αποφάσεις:
Θέμα 1ο :
Ενημερώθηκαν τα νέα μέλη ότι η από 18/12/2017 Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση με
σκοπό της τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Σχεδίων Λυμάτων που αφορούν στους οικισμούς γ’ προτεραιότητας, μεταξύ ΥΠΕΝ, ΥΠΑΝΕΠ,
ΥΠΕΣ, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η τροποποίηση αφορά αφενός στην
ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθοδήγησης, αφετέρου στην επέκταση του αντικειμένου της
και στους οικισμούς α’ και β’ προτεραιότητας (επισυνάπτεται το τροποποιημένο κείμενο). Η
νέα σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:
ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Αραβώσης
Κωνσταντίνος
Δημόπουλος
Κωνσταντίνος
Σκάλκος Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και
Υδάτων/ ΥΠΕΝ
Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/ΥΠΕΝ
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ
Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης ΕΠ του ΕΤΠΑ,
ΤΑ και ΕΚΤ
Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης
ΥΠΕΣ
Διευθύντρια Οικονομικής & Αναπτ. Πολιτικής
ΥΠΕΣ
Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας
Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ, αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας
Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ

Δανδόλου Νίκη
Σταυριανουδάκης
Μιχάλης
Νίκου Μαρία
Αγοραστός
Κων/νος
Mιχαλάκης
Xρήστος
Καφαντάρης
Δημήτριος
Μαΐστρος
Παναγιώτης
Μαρινάκης
Γιώργης
Βάκα Ελένη

ΤΑΚΤΙΚΟ –
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αν. ΜΕΛΟΣ
Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Αν. ΜΕΛΟΣ
Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Αν. ΜΕΛΟΣ
Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Αν. ΜΕΛΟΣ
Τακτικό ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, σύμβουλος ΚΕΔΕ

Αν. ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ

Τακτικό ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, μέλος Δ.Σ. ΕΔΕΥΑ

Αν. ΜΕΛΟΣ

Μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί και εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης το
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους οικισμούς γ΄ προτεραιότητας, το οποίο αποτελείται
από 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων εγκεκριμένα στην 4η συνεδρίαση της
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Επιτροπής Καθοδήγησης (Μάρτιος 2019). Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο έχει καθοριστεί
ένας θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος (με αρ. 6: Updated planning for required
investments in water and wastewater sectors), που αφορά στον τομέα του πόσιμου νερού
και των λυμάτων (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο).
Με βάση τον αναγκαίο αυτόν όρο (enabling condition) η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για τον τομέα ΛΥΜΑΤΩΝ σε εφαρμογή μέχρι και το 2027, που
να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων1
και επιπρόσθετα:
•
•
•

Προγραμματισμό επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2027 (και όχι μέχρι το 2023)
Επενδύσεις για το σύνολο των οικισμών προτεραιότητας (α’, β’, γ’) και όχι μόνο τους
οικισμούς προτεραιότητας γ’
Πρόβλεψη επενδυτικών αναγκών για αποκατάσταση προβλημάτων σε υφιστάμενες
υποδομές.

Αποφασίστηκε η διαδικασία για την αναμόρφωση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
Λυμάτων, προκειμένου να περιλάβει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για να καλύπτεται
επαρκώς ο αναγκαίος όρος για τα λύματα, ως ακολούθως:
•
•

•

Μέχρι το τέλος Μαρτίου η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, θα επικαιροποιήσει τα κείμενα
των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων Λυμάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω
Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν Περιφερειακές συναντήσεις όπου θα
παρουσιαστούν τα επικαιροποιημένα σχέδια και θα συζητηθούν με τους φορείς ώστε να
περιέχουν το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας
Εντός του Ιουλίου 2020 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Καθοδήγησης προκειμένου
να εγκρίνει τα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων και να τα
θέσει σε εφαρμογή.

Θέμα 2:
Σύμφωνα με την πορεία της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων έχουν καταγραφεί τα
ακόλουθα σημαντικά θέματα που επείγει να επιλυθούν για να μπορέσουν οι οικισμοί να
καλύψουν τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την Οδηγία για τα λύματα (91/271/ΕΟΚ):
1. Ιδιωτικές συνδέσεις
Σημαντικό ζήτημα που εμποδίζει την συμμόρφωση ενός οικισμού μετά την ολοκλήρωση των
υποδομών του είναι η δυσκολία στην πραγματοποίηση των συνδέσεων των ιδιωτών στο
δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό το πρόβλημα έχει δύο παραμέτρους:
• Την δυσκολία του φορέα (Δήμου/ΔΕΥΑ) να κατασκευάσει τις λεγόμενες «εξωτερικές
διακλαδώσεις» του δικτύου, επειδή αυτές είμαι μη επιλέξιμες μέχρι σήμερα για
χρηματοδότηση
• Την αδιαφορία ή την οικονομική δυσκολία των ιδιοκτητών να συνδεθούν στο δίκτυο όταν
θα έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές διακλαδώσεις.
Σε συνέχεια της σχετικής προσπάθειας επίλυσης του ζητήματος έχει συμφωνηθεί νομοθετική
παρέμβαση για την επιλεξιμότητα του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων ώστε να
γίνονται έγκαιρα, να μην επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες και παράλληλα να διασφαλιστεί η
δυνατότητα του φορέα λειτουργίας του δικτύου να επιβάλει κυρώσεις στους μη
1

Η υποχρέωση για τη χώρα αφορά στην ύπαρξη εθνικού σχεδίου επενδύσεων για τα λύματα και το
πόσιμο νερό ως μέρη ενός ενιαίου εγγράφου
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ανταποκρινόμενους ιδιοκτήτες. Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι το
ΥΠΕΝ έχει ήδη προβλέψει να περιληφθεί η σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
που θα κατατεθεί στη βουλή τον Μάρτιο και επομένως αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση
της νομοθετικής παρέμβασης.
Θα πρέπει να ακολουθήσει σχετική οδηγία της ΕΑΣ για το χειρισμό των τροποποιήσεων των
ενταγμένων έργων ώστε να περιληφθεί ως επιλέξιμη δαπάνη το κόστος των εξωτερικών
διακλαδώσεων και παράλληλα η τροποποίηση του κανονισμού αποχέτευσης των φορέων
λειτουργίας (ΔΕΥΑ, Δήμοι, ΕΥΔΑΠ) και η ένταξη του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων
στον επιλέξιμο προϋπολογισμό των έργων. Συμφωνήθηκε ότι στο πλαίσιο αυτό οι ΔΕΥΑΔήμοι θα διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να καλύψουν και την δική τους υποχρέωση για τη
σύνδεση των κτιρίων στο φρεάτιο της αποχέτευσης.
2. Προβληματικές υποδομές – αδυναμία ορθής λειτουργίας στους μικρούς δήμους
Για σημαντικό αριθμό οικισμών προτεραιότητας έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες υποδομές
(ΕΕΛ και Δίκτυα Αποχέτευσης) όμως είτε λειτούργησαν για κάποια χρόνια καλύπτοντας τις
απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας είτε δεν λειτούργησαν ποτέ και σήμερα εμφανίζονται
προβληματικές. Οι συνήθεις λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι οι ακόλουθοι:
•
•
•
•

Υπερδιαστασιολογημένες εγκαταστάσεις που λειτουργούν με πολύ μικρό όγκο
λυμάτων
Αδυναμία κατάλληλης στελέχωσης για τη λειτουργία ιδίως στους μικρούς δήμους
Αδρανούσες για μεγάλο διάστημα και αφύλακτες ΕΕΛ όπου έγιναν κλοπές
εξοπλισμών και βανδαλισμοί
Προβληματικά δίκτυα είτε λόγω προβλημάτων στεγανότητας στα οποία εισέρχεται
θαλασσινό νερό είτε λόγω εισροής μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων υδάτων σε
παντοροϊκούς αγωγούς σε μεγάλες βροχοπτώσεις.

Συμφωνήθηκε να γίνει προσπάθεια ώστε, αφενός να αρθούν οι ανωτέρω λόγοι για τις νέες
υποδομές που κατασκευάζονται και αφετέρου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες των
προβληματικών υποδομών που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν. Οι ενέργειες που
επιβάλλονται για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας νέων προβληματικών
υποδομών στο μέλλον είναι οι ακόλουθες:
•

•
•

•

Ορθολογικός σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων ιδίως σε σχέση με τις
υπερδιαστασιολογήσεις – σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας για τις
προδιαγραφές των μελετών των ανώριμων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Διασφάλιση της σύνδεσης των ιδιοκτησιών στο δίκτυο μετά την ολοκλήρωση του
έργου
Έγκαιρη πρόβλεψη από τον φορέα λειτουργίας για τον τρόπο λειτουργίας των
εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωσή τους. Ιδιαίτερα για μικρούς δήμους – ΔΕΥΑ
που δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απασχόληση επαρκούς τεχνικού προσωπικού για
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, να προβλέπεται (προτιμότερο στη διακήρυξη της
κατασκευής της ΕΕΛ) η ανάθεση της λειτουργίας της ΕΕΛ σε εξωτερικό σύμβουλο με
σχετική τεχνογνωσία και η ευθύνη της κάλυψης των απαιτήσεων της Οδηγίας
Καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά στις προβληματικές υποδομές που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν έχουν
καταγραφεί οι οικισμοί αυτοί στα Περιφερειακά Σχέδια Λυμάτων. Σε 25 οικισμούς που
καταγράφονται στην αναφορά της Τεχνικής Γραμματείας (συνημμένο στο ΘΕΜΑ 3) αλλά και
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σε κάποιους επιπλέον οικισμούς για τους οποίους υπάρχουν ώριμες μελέτες
χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης των υποδομών τους, έχουν καταγραφεί προβληματικές
ΕΕΛ ή/και προβληματικά δίκτυα αποχέτευσης. Ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος των
υποδομών με προβλήματα που έχει ήδη δρομολογηθεί είναι ο ακόλουθος:
•
•
•
•

Διερεύνηση μέσω της ΤΓΛ σε συνεννόηση με τους φορείς λειτουργίας των έργων για την
εικόνα των προβλημάτων, όπως την αντιλαμβάνονται οι φορείς
Ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης από την DG Regio μέσω της δικής της Τεχνικής Βοήθειας
για επιτόπιες επισκέψεις σε προβληματικές υποδομές, με τη συμμετοχή και της ΤΓΛ
Αξιοποίηση του παραδοτέου της εμπειρογνωμοσύνης για την σύνταξη μελετών
αποκατάστασης των προβληματικών εγκαταστάσεων
Διασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των προβληματικών υποδομών.
Συμφωνήθηκε να προβλεφθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών σχετική
πρόσκληση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Απαιτείται σχετική
επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Καθοδήγησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Θέμα 3 :
Για την πορεία της εξέλιξης του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, με στοιχεία ΟΠΣ για την εικόνα
που προκύπτει για τις ενταγμένες πράξεις, την πορεία της συμβασιοποίησης των κύριων
υποέργων καθώς και τις πληρωμές, επισυνάπτεται ο σχετικός συνολικός πίνακας για τον
μήνα Φεβρουάριο 2020 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΑ Στοιχεία εξέλιξης Υποέργων
03_02_20). Παρουσιάστηκε η τυποποιημένη αναφορά για την συνολική εικόνα όλων των
κατηγοριών των οικισμών προτεραιότητας (Επισυνάπτεται το αρχείο «ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Η συνοπτική εικόνα των ανωτέρω
αναφορών είναι η ακόλουθη:
Α. Σε ό,τι αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα:
Από τα σχεδιαζόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων έργα, που αφορούν σε 172 οικισμούς γ’
προτεραιότητας, έχουν ήδη ενταχθεί 126 πράξεις που αφορούν σε 162 οικισμούς.
Απομένουν να ενταχθούν έργα σε 10 οικισμούς (είναι ανοικτή μέχρι τον Απρίλιο 2020
πρόσκληση από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) :
• Στην ΑΜΘ 3 έργα για τους οικισμούς ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ, ΣΕΛΕΡΟ (ενταγμένο στο
ΦΙΛΟΔΗΜΟ),
• Στην Αττική, 1 έργο για τον οικισμό ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (εκχώρηση στην ΕΥΔ ΠΕΠ)
• Στην Πελοπόννησο ένα έργο στον οικισμό ΛΕΒΙΔΙ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ)
• Στη Στερεά Ελλάδα 4 έργα για τους οικισμούς ΕΡΕΤΡΙΑ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ), Ν.
ΣΤΥΡΑ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ), ΑΡΚΙΤΣΑ/ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΝΟ
Από τις 126 ενταγμένες πράξεις προβλέπονται 268 κύρια υποέργα (εργολαβίες) τα οποία
αναμένεται να φτάσουν στα 285 με την ολοκλήρωση των εντάξεων. Από αυτά έχουν ήδη
συμβασιοποιηθεί τα 187. Άρα απομένουν να συμβασιοποιηθούν 98 υποέργα. Με βάση την
μέχρι σήμερα εξέλιξη των συμβάσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 02_2020 ΕΞΕΛΙΞΗ…):
•

μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να έχουν υπογραφεί 225 – 230 συμβάσεις. Άρα
απαιτείται επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των υπολειπόμενων περίπου 98
κύριων υποέργων, αφού κινδυνεύουν να μην έχουν σύμβαση στο τέλος του 2020
περισσότερα από 55 υποέργα,
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•

οι πληρωμές των έργων μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 274 εκ. € και προβλέπεται να
φτάσουν τα 330 εκ. € στο τέλος του 2020 (που αντιστοιχεί στο 33% της διαθέσιμης
συνολικής δημόσιας δαπάνης σχεδιασμού).

Μέσω συνεργασίας ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΤΓΛ έχει παραχθεί πίνακας επιτάχυνσης για την
συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων και στο πλαίσιο αυτό υπήρξε αίτημα υποστήριξης
της ΤΓΛ σε 10 περίπου έργα, από τα οποία έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξη σε 5 και είναι σε
εξέλιξη σε άλλα 5 έργα. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι απαιτείται έντονη προσπάθεια εντός
του 2020 προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Ολοκλήρωση της ένταξης των έργων των 10 οικισμών με ωριμότητα μελετών, που
εκκρεμούν
• Επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων ώστε μέχρι το τέλος του 2020
να υπογραφούν άλλες 98 συμβάσεις
• Διερεύνηση έργων με πιθανά προβλήματα στην εξέλιξη των εργολαβιών λόγω υψηλών
εκπτώσεων
• Συνεργασία ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΥΔ ΠΕΠ με την Τεχνική Γραμματεία για υπόδειξη φορέων
που εμφανίζουν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων και δρομολόγηση στήριξης από
ΤΓΛ και Ομάδες Υποστήριξης ΜΟΔ, πιθανά και με χρήση πόρων τεχνικής βοήθειας.
Συμφωνήθηκε, με πρόταση του προέδρου, να αποσταλεί πρόσκλησή του για συνάντηση
εργασίας στο ΥΠΕΝ, των φορέων των πράξεων που καθυστερούν την δημοπράτησή τους,
με τη συμμετοχή της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και της Τεχνικής Γραμματείας, όπου να αναλυθούν τα
προβλήματα και να συμφωνηθούν οι ενέργειες απεμπλοκής των έργων.
Επιπρόσθετα η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κα Ζωή Παπασιώπη, αφού τόνισε την
πολύ καλή συνεργασία που έχει με τις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών σε σχέση με τα
εκχωρημένα έργα, ανέφερε ότι πέραν των 10 οικισμών που απομένουν να ενταχθούν στο ΕΠ
στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης του Προγράμματος, θα επιχειρηθεί να ενταχθούν και
άλλοι 10 περίπου οικισμοί από τα λεγόμενα «ορφανά» έργα, που έχουν ολοκληρώσει τις
ενέργειες ωρίμανσής τους, κάνοντας χρήση των πόρων που προκύπτουν από τις πολύ
μεγάλες εκπτώσεις των αναδόχων των δικτύων αποχέτευσης. Βέβαια τα έργα αυτά πιθανά
δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά
θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τους διαθέσιμους
πόρους.
Β. Σε ό,τι αφορά στα λεγόμενα «ορφανά» έργα:
Σύμφωνα με τον συνολικό πίνακα του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου απομένουν 50
οικισμοί χωρίς διασφάλιση χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
Από αυτούς 20 έχουν ώριμα ή σχεδόν ώριμα έργα σύμφωνα με τους φορείς τους και 30
έχουν ανάγκες μελετών. Κάποια από τα χαρακτηρισμένα από τους φορείς ως ώριμα (10
οικισμοί) αποδείχθηκε από τη διερεύνηση της Τεχνικής Γραμματείας ότι έχουν ελλείψεις στις
μελέτες τους, οπότε προτάθηκαν να περιληφθούν στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις
μελέτες μαζί με τους 30 οικισμούς με ανώριμα έργα. Είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση της ΕΥΔ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την δυνατότητα χρηματοδότησης των ως άνω μελετών και η Τεχνική
Γραμματεία επικοινώνησε με όλους τους φορείς των οικισμών αυτών για να τους υποδείξει
να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην πρόσκληση και θα συνεχίσει να τους στηρίζει
προς την κατεύθυνση αυτή. Στις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί προβλήματα
χωροθέτησης της ΕΕΛ και δεν έχουν αντιμετωπιστεί με την παρέμβαση της ΤΓΛ (όπως π.χ. σε
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Λάρδο, Αφάντου, Αρχάγγελο Ρόδου) αποφασίστηκε να κληθούν σε συνάντηση με
πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα.
Γ. Σε ό,τι αφορά σε οικισμούς με ολοκληρωμένες υποδομές, που δεν απαιτούν νέα έργα:
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 147 οικισμοί με ολοκληρωμένα έργα οι οποίοι θα έπρεπε
να είναι συμμορφωμένοι με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Από αυτούς, με τα στοιχεία του Εθνικού
Σχεδίου είναι συμμορφωμένοι 125 οικισμοί και άλλοι 22 θα μπορούσαν να συμμορφωθούν
εφόσον λειτουργήσουν, όπως προβλέπεται οι εγκαταστάσεις τους. Δυστυχώς ο αριθμός των
οικισμών που εμφανίζονται συμμορφωμένοι αντί να αυξάνεται φαίνεται να μειώνεται
(σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ λιγότεροι από 100
οικισμοί φαίνονται συμμορφωμένοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στη
σχετική βάση δεδομένων). Δύο σημαντικά προβλήματα σχετίζονται με την κατάσταση αυτή
που πρέπει να επιλυθούν:
•
•

Απροθυμία ή αδυναμία των κατοικιών να συνδεθούν στο ολοκληρωμένο δίκτυο
αποχέτευσης
Πλημμελής λειτουργία των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν αστοχίες.

Για τις υπόλοιπες υποδομές των λοιπών 25 οικισμών γ’ προτεραιότητας (οικισμοί με
προβληματικές ΕΕΛ ή /και δίκτυα) η εικόνα παρουσιάζεται αναλυτικά στην αναφορά της
Τεχνικής Γραμματείας. Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Σχεδίων Λυμάτων θα περιληφθούν με βάση τα ανωτέρω και οι ανάγκες χρηματοδότησης της
αποκατάστασης των προβληματικών αυτών υποδομών.
Θέμα 4: Λοιπά θέματα και προτάσεις/αποφάσεις
Α. Διαχείριση λάσπης και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
Από τον πρόεδρο τέθηκε το ζήτημα της διαχείρισης της λάσπης
επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών/εξοικονόμησης νερού.

και

της

Δεδομένου ότι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων υπάρχει πρόβλεψη για την
διερεύνηση λύσεων για την διαχείριση της λάσπης από τις ΕΕΛ, συμφωνήθηκε να
αναληφθούν ενέργειες για να αξιοποιηθεί η επεξεργασμένη λάσπη με οικονομικό όφελος,
μέσω σχετικής μελέτης – διερεύνησης λύσεων και μέσω πιλοτικών εφαρμογών. Επίσης
συμφωνήθηκε το ζήτημα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών ιδίως σε
περιοχές με ανάγκες υδατικών πόρων για αρδεύσεις να διερευνηθεί αναλυτικά για να
μπορέσει να περιληφθεί σε χρηματοδοτήσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2.000 κ.
Τέθηκε από τον πρόεδρο το ζήτημα του χειρισμού των οικισμών που βρίσκονται πολύ κοντά
στο όριο των προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό τους ως οικισμών γ΄ προτεραιότητας και
έχουν ιδιαίτερη αναγκαιότητα διαχείρισης των λυμάτων τους. Από τoν εκπρόσωπο της DG
Regio επισημάνθηκε ότι δεν θα ήταν συνετό για τη χώρα να ανοίξει πάλι το θέμα της
μεθοδολογίας προσδιορισμού των οικισμών γ’ προτεραιότητας αφού η πρόσφατη
μεθοδολογία που παράχθηκε με τη συνδρομή της DG Regio έχει και την συμφωνία της
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Συμφωνήθηκε να μην επιχειρηθεί να διευρυνθεί
ο κατάλογος των οικισμών προτεραιότητας μέχρι να υπάρχουν νέα πληθυσμιακά στοιχεία
από την απογραφή του 2021, αλλά να γίνει προσπάθεια για τους οικισμούς αυτούς αφενός
να ληφθεί μέριμνα στο πλαίσιο του νέου «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» και αφετέρου να μπορούν να
καλυφθούν οι ανάγκες με συγχρηματοδοτούμενους πόρους αν ήδη έχει καλυφθεί με
διασφάλιση χρηματοδότησης το σύνολο των υποδομών των οικισμών προτεραιότητας.
[7]

Γ. Αναγκαίος όρος για το πόσιμο νερό
Επισημάνθηκε από τον κο Καφαντάρη από την ΚΕΔΕ και από την DG Regio ότι στο πλαίσιο
του ίδιου αναγκαίου όρου για τα λύματα περιλαμβάνεται και αντίστοιχη υποχρέωση
σύνταξης εθνικού επενδυτικού σχεδίου και για το πόσιμο νερό. Ο συνεργάτης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Ευγενικός επεσήμανε ότι γίνεται προσπάθεια
για την κάλυψη του αναγκαίου όρου σε σχέση με το πόσιμο καθώς συντονίζεται η
συνεργασία των υπουργείων ΥΠΕΝ και ΥΓΕΙΑΣ. Ο κος Μαρινάκης δήλωσε ότι η ΕΔΕΥΑ μπορεί
και θέλει να συμβάλει σ΄ αυτή την προσπάθεια. Συμφωνήθηκε να δρομολογηθούν οι
αναγκαίες ενέργειες από τους αρμόδιους για το σχεδιασμό του εθνικού σχεδίου για το
πόσιμο νερό. Στο ίδιο ζήτημα του πόσιμου νερού προτάθηκε από την Ειδική Γραμματέα
ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ο σχεδιασμός δράσης «εξοικονομώ νερό» σε νησιά. Επίσης ο πρόεδρος
επισήμανε την ανάγκη χρηματοδότησης έργων αφαλάτωσης για τη διασφάλιση της
επάρκειας πόσιμου νερού σε νησιά, δράση η οποία πρέπει να περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο
για το πόσιμο νερό.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αραβώσης Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ
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