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2. Παραρτήματα
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ: «Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση»
ΣΧΕΤ.:
1. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 843/9-9-2015 έγγραφό μας
2. Το υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΞ2015101 έγγραφο της Ένωσης Πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προς αποφυγή παρεξηγήσεων που μπορεί να
οδηγήσουν σε καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας θα θέλαμε να
επανέλθουμε στο θέμα και να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Α. Σε ότι αφορά στην ΚΥΑ 145116/11 (ΦΕΚ 354 Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων,
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι:
 Aρ. 4 τίτλος «Άρδευση»
 αρ. 4 παρ. 2 «Για την περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση με
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα απαιτείται η εκπόνηση μελέτης
σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης ανάλογα με
το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη
περιοχή»
 (αρ. 6 παρ. 2) «Οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνουν
κυρίως το πότισμα συγκεντρωμένων εκτάσεων πρασίνου, όπως δάση,
άλση, νεκροταφεία, πρανή και νησίδες αυτοκινητοδρόμων, γήπεδα γκολφ,
δημόσια πάρκα, αυλές οικιών, ελεύθερος χώρος ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής….»
 (αρ. 6 παρ. 3) «Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση (σ.σ. δηλ. το «πότισμα»)
απαιτείται, μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής της δραστηριότητας που
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρήση.».
Β.

Η συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνει δική της ξεχωριστή άδεια όπως προβλέπεται
στο αρ. 9 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ 145116/11 η οποία εκδίδεται από το Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της
οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνωμοδότηση
των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελέτη και η αντίστοιχη άδεια
ζητείται ως ξεχωριστή μελέτη και άδεια συνυποβαλλόμενη στο φάκελο της
ΜΠΕ, κατά τούτο αποτελεί προσάρτημα του φακέλου αδειοδότησης και όχι
τμήμα της ΜΠΕ, με το ίδιο σκεπτικό όπου ένα τοπογραφικό που υποβάλλεται
με την ΜΠΕ είναι αυτονόητο ότι το συντάσσει αρμόδιος και αδειοδοτημένος
προς τούτο επιστήμονας και όχι ο κατέχων το αντίστοιχο μελετητικό πτυχίο
για σύνταξη ΜΠΕ.

Γ.

Π.Δ. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Άσκηση του επαγγέλματος του
γεωτεχνικού»:
«Άρθρο 9 Υποχρεωτική απασχόληση
2. Η απασχόληση, με αμοιβή, γεωπόνου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες
περιπτώσεις μελετών και εκτέλεσης έργων:
 α) Στη μελέτη, οργάνωση και πραγματοποίηση κατασκευαστικών
αναπτυξιακών έργων εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών και
τουριστικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης,
αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και
εκτός των πόλεων, στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών
συγκοινωνιακών έργων, ανενεργών χώρων υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων καθώς και στη σύνταξη μελετών και εφαρμογή των
αρδευτικών και αποστραγγιστικών τους δικτύων.
 β) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους
επιστήμονες, μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης γεωργικής
γης
(αρδευτικών,
αποστραγγιστικών,
αντιδιαβρωτικών,













αντιπλημμυρικών, αγροτικής οδοποιίας, υδροταμιευτήρων αρδευτικού
νερού), καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και
διαχείριση των έργων αυτών.
γ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών άρδευσης και αποστράγγισης
καλλιεργούμενων γαιών και χώρων πρασίνου, καθώς και στην
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών.
δ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους
επιστήμονες, μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που αφορούν στο
γεωργικό τομέα καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση
και διαχείριση των έργων αυτών.
ε) Στη σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, επέκταση, μετεγκατάσταση,
εκσυγχρονισμό και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και
συντήρησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, ψυκτικών χώρων και
χειρισμού των αποβλήτων αυτών των έργων, καθώς και στην
κατάρτιση, υπογραφή ή συνυπογραφή, σε συνεργασία με άλλους
συναρμόδιους επιστήμονες, των αντίστοιχων σχεδίων που αφορούν τη
λειτουργικότητα των αναφερόμενων μονάδων και τον εξοπλισμό αυτών.
στ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών διαχείρισης των αποβλήτων
(συλλογή, επεξεργασία, διάθεση) γεωργικών και κτηνοτροφικών
μονάδων καθώς και στην παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής των
μελετών αυτών κατά τη φάση της κατασκευής των αναγκαίων
εγκαταστάσεων και της καλής λειτουργίας αυτών.
κστ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους
επιστήμονες μελετών και πραγματογνωμοσυνών καταλληλότητας
ποιότητας αρδευτικών υδάτων.
κζ)
Στη
σύνταξη
και
υπογραφή
γεωργικών
μελετών
(γεωργοοικονομικών,
γεωργοτεχνικών,
εγγείων
βελτιώσεων,
γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων).»

Από τα Α, Β και Γ ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η εν λόγω μελέτη απαιτεί την κατ’
ελάχιστον συνυπογραφή της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ 145116/11 μελέτης
επαναχρησιμοποίησης για άρδευση επιστήμονα Γεωπόνου διαφορετικά η διοικητική
πράξη που εκδίδεται μπορεί να θεωρηθεί άκυρη αφού δεν θα έχει τηρηθεί το γράμμα
του νόμου για την έκδοσή της.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Π.Π.Δ.Σ.Ε.

Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος

