
1 

 

Ecoeleusis 
 ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

● www.ecoeleusis.org ● ecoeleusis@gmail.com ● Ελ. Βενιζέλου 92, Ελευσίνα 19200 

           ● τηλ / fax : 2105542217 ● Κιν. 6977180196 
____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                     
                                                                                                                                         Ελευσίνα 03/05/2020 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

                                                     Προς: 1) Δήμαρχο Ελευσίνας 
                                                                         κ. Οικονόμου Αργύριο 

 
                                                                       2) Δήμαρχο Ασπροπύργου 

                                                                      κ. Μελετίου Νικόλαο 
 

                                                                                   3)  Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας 
                                                               κ.  Στάθη Χρήστο 

 
 
Θέμα: Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης.   

 

Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι,  

Στις «Λοιπές διατάξεις» του κατατεθέντος στην Βουλή νομοσχέδιου που φέρει τον τίτλο                   

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις» και συγκεκριμένα στο Άρθρο 96 ρυθμίζονται θέματα χρηματοδότησης της δαπάνης 

κατασκευής του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης που αφορά και τους τρείς Δήμους του 

Θριάσιου.  

Το άρθρο 96 έχει ως εξής (οι υπογραμμίσεις δικές μας):  

«Άρθρο 96  

Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ  

1.Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή 

αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης 

της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού 

mailto:ecoeleusis@gmail.com


2 

 

αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή 

μη.  

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των 

συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.» 

 

Παρακάτω επισυνάπτεται και η Αιτιολογική Έκθεση στην οποία επισημαίνεται η υποχρέωση της 

χώρας να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των 

αστικών λυμάτων. Ως γνωστόν η μη συμμόρφωση στην περίπτωση του Θριάσιου έχει επιφέρει 

βαριά πρόστιμα. 

Θεωρούμε ότι ο σκοπός της καθολικής σύνδεσης των ακινήτων στο Θριάσιο που λόγω της 

οικονομικής δυσπραγίας καθυστερεί μπορεί να επιτευχθεί με την προτεινόμενη από εμάς 

τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής ( η προσθήκη με bold χαρακτήρες):  

«Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των 

συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων αλλά και τους 

μη συνδεδεμένους με το τριτεύον δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει το 

εσωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης του ακινήτου». 

Επεξήγηση: Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο, να συνδεθούν και ακίνητα, τα 

οποία, ενώ έχει κατασκευασθεί η εξωτερική διακλάδωση, δεν συνδέονται, λόγω αδυναμίας να 

καταβάλουν το κόστος της στον Δήμο, διαθέτοντας έτσι το ποσό αυτό για την κατασκευή του 

εσωτερικού δικτύου του ακινήτου. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της 

δανειοδότησης από την ΕΥΔΑΠ της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου, τα αποτελέσματα 

μπορεί να επιταχυνθούν και μεγιστοποιηθούν. 

Η προτεινόμενη επί τα βελτίω τροποποίηση, εφ’ όσον υιοθετείται κι από εσάς, θα πρέπει να τεθεί 

ευθύς αμέσως προς το ΥΠΕΝ, με τον πλέον  πρόσφορο τρόπο, ακόμα και με την συνδρομή της 

ΕΥΔΑΠ,  καθώς εντός των επόμενων δύο ημερών θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. 

 

                                                                                                                                       Ο εκπρόσωπος 

                                                                                                                      

                                                                                                                                 Χρήστος Χρηστάκης   
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Επί του άρθρου 96  

Η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 

των αστικών λυμάτων, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 

«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄ 192). Προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτό, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η μη έγκαιρη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, 

το οποίο έχει οξυνθεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των ελληνικών νοικοκυριών.  

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της ως άνω Οδηγίας και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας Δήμου, είτε ΔΕΥΑ 

είτε σε περιοχή αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ή ΕΥΑΘ, καθίσταται η δαπάνη για την κατασκευή της 

εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης επιλέξιμη και με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η 

δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή μη. Μέχρι σήμερα το κόστος αυτό προκαταβάλλεται από 

τους ιδιοκτήτες ή αναζητείται από αυτούς εκ των υστέρων από τις αρμόδιες επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ, 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ), όταν υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης της κατοικίας με το δίκτυο αποχέτευσης.  

Επίσης, προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το 

δίκτυο αποχέτευσης απαλλάσσονται από τη δαπάνη κατασκευής και ως εκ τούτου επέρχεται 

οικονομική ελάφρυνση. 

 
 


