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Η ΚΕΔΚΕ, μετά από συνεχή αιτήματα των Δή-
μων της χώρας, ανέλαβε μια ιδιαίτερα σημαντι-
κή και με απτά αποτελέσματα πρωτοβουλία για
τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων. Σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και το
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ε-
ρευνών, υλοποιεί πρόγραμμα ουσιαστικού και
συνεχούς ελέγχου της ποιότητας των νερών ύ-
δρευσης με βάση τις επιταγές του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της οδηγίας
πλαίσιο 60/2000 της ΕΕ. Έτσι υπογράφηκε
σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της
ΚΕΔΚΕ του υπουργείου Εσωτερικών και του
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΙΓΜΕ), ενώ η εφαρμογή του προ-
γράμματος τρέχει ήδη σε πενήντα δήμους της
χώρας, με προτεραιότητα σε πυρόπληκτους και
νησιωτικούς δήμους.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλα-
μάνης σχολιάζοντας την έναρξη υλοποίησης
του προγράμματος με την υπογραφή της Προ-
γραμματικής Σύμβασης σημείωσε: « Για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση η σημερινή ημέρα είναι
πάρα πολύ σημαντική, γιατί με την Προγραμ-
ματική Σύμβαση που υπογράψαμε  με το Υ-
πουργείο Εσωτερικών και το ΙΓΜΕ δε δια-
σφαλίζεται μόνο η τυπική υποχρέωσή μας α-
πέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρί-
ως  ο ποιοτικός  έλεγχος  των νερών, είτε του
νερού που πίνουμε, είτε του νερού που ποτί-
ζουμε τους αγρούς και τις καλλιέργειες. Θέλω
να πιστεύω ότι η έναρξη αυτής της συνεργα-
σίας θα έχει τέτοια αποτελέσματα που θα εί-
ναι επ'  αγαθώ του κοινωνικού συνόλου».

Τα στάδια ελέγχου
Σύμφωνα λοιπόν με το Πρόγραμμα προβλέπε-
ται έλεγχος της ποιότητας του νερού, ο οποίος
περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Καταρχήν, ανα-
λαμβάνει το ΙΓΜΕ με επιτόπιες επισκέψεις ει-

δικών επιστημόνων να αποτυπώσει -  σε γεω-
γραφικό σύστημα G.I.S. - κάθε σημείο υδρολη-
ψίας και τις υποδομές ύδρευσης, να ελέγξει τη
λειτουργία των υδρευτικών έργων, γεωτρήσε-
ων, φρεάτων πηγαίων νερών, να εντοπίσει τις
τυχόν εστίες ρύπανσης.
Στη συνέχεια σε κάθε δήμο θα γίνει πιστοποίη-
ση ποιότητας υδρευτικών νερών. Συγκεκριμένα
θα γίνονται δειγματοληψίες νερού από όλα τα
σημεία ύδρευσης, με τρόπο που να διασφαλίζε-
ται η ακριβής μέτρηση των παραμέτρων και η
καταγραφή των εστιών ρύπανσης στην ευρύτε-
ρη περιοχή. Τα δείγματα θα μεταφέρονται αυθη-
μερόν στα αναλυτικά εργαστήρια του ΙΓΜΕ, ό-
που και θα γίνεται έλεγχος για  35 χημικά στοι-
χεία ανά δείγμα και κατάταξη των υδροφόρων
συστημάτων σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας
νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
και τα συμπεράσματα, θα συνοδεύονται από
προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που ενδεχομένως θα προκύπτουν.
Σε δεύτερο στάδιο, το ΙΓΜΕ θα συντάσσει τε-
χνική υδρογεωλογική έκθεση, όπου θα αποτυ-
πώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα προ-
τείνονται βέλτιστες λύσεις των προβλημάτων,
αλλά και προτάσεις για τα αναγκαία έργα, με τα
οποία θα αντιμετωπίζονται προβλήματα ποιότη-

τας και επάρκειας των υδατικών πόρων. Όλα τα
μεγέθη και οι παράμετροι των μετρήσεων  θα
συγκεντρωθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων, προκειμένου να προγραμματίζονται από
τους ΟΤΑ οι ενέργειες και οι δράσεις τους.
Η σημαντικότερη ωστόσο πρόβλεψη του προ-
γράμματος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου από το ΙΓΜΕ, οι δήμοι θα
είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τον έλεγχο
ποιότητας των νερών σε ετήσια βάση και σε
διαπιστευμένα εργαστήρια.

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ»
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρ-
χεται στο ποσό του 1.450.000 ευρώ. Η χρημα-
τοδότηση γίνεται από τον άξονα των οριζό-
ντιων δράσεων του αναπτυξιακού προγράμμα-
τος της Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». Ο προ-
βλεπόμενος  χρόνος υλοποίησής του  είναι 24
μήνες.  Για κάθε αίτημα δήμου, ο χρόνος υλο-
ποίησης και παράδοσης της έκθεσης του ΙΓ-
ΜΕ είναι 25 - 30 ημέρες. Ο συντονισμός και η
παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται α-
πό κοινή επιτροπή ΚΕΔΚΕ και υπουργείου Ε-
σωτερικών. Δικαιούχοι του προγράμματος εί-
ναι όλοι οι Δήμοι της χώρας.
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Ηρύπανση των υδάτων των ποταμών - όπως του Ασωπού και του Αλιάκμονα- αλλά και οι περιπτώσεις μόλυνσης του υδροφόρου
ορίζοντα άλλων περιοχών, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατά καιρούς, φέρνουν στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό
τρόπο, το προβληματικό σύστημα διαχείρισης των υπόγειων και επιφανειακών νερών στη χώρα μας, το οποίο εκθέτει σε

κίνδυνο τη ζωή και την υγεία χιλιάδων πολιτών.

Σε εξέλιξη πρόγραμμα ΚΕΔΚΕ - ΥΠΕΣ - ΙΓΜΕ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»


