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W dniach 19-23 października 2013 r. Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów 

Gospodarki Wodno-Ściekowej zorganizowało wyjazd techniczny do Grecji. Udział w nim 
wzięło blisko czterdzieścioro eksploatatorów z terenu całego kraju. Swoją obecnością 
zaszczycił nas również Prezes Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – Pan Tadeusz 
Rzepecki. Wizyta miała na celu poznanie miejsc będących kolebką gospodarki wodno-
ściekowej, a także zapoznanie się z aktualnymi sposobami realizacji procesów oczyszczania 
ścieków i przeróbki osadów ściekowych w Grecji. 

Po przylocie do Aten sobotnim wieczorem dało się odczuć ciepły klimat, wynikający 
zarówno z panujących tam warunków atmosferycznych, jak i życzliwości Greków.  
Po dotarciu do miejsca zakwaterowania wiele osób zaskoczył fakt, że w greckich toaletach 
zużyty papier toaletowy trafia do… kosza. Związane jest to ze zbyt małymi średnicami 
przewodów kanalizacyjnych. 

W niedzielny poranek, uczestnicy mogli podziwiać uroki stolicy, w tym pozostałości 
po antycznym (VI i V w. p.n.e.) systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
Najważniejsze z nich to: studnie w agorze, akwedukt Hadriana, fontanna Enneakrounos,  
a także łaźnie, systemy otwartych kanałów (Panathenaic Way) i fragment biegnącej  
w podziemiach rzeki Eridanos – nigdyś głównego odbiornika ścieków. 

Kolejny dzień to zwiedzanie jednej z największych oczyszczalni ścieków w Europie, 
obsługującej aglomerację ateńską. Obiekt zaprojektowano na 5,6 mln RLM, co odpowiada 
1.000.000 m3/d ścieków (rzeczywisty średni dobowy dopływ to 720.000 m3). Ciekawostkę 
stanowi fakt, że dotrzeć tam można jedynie… promem. Część mechaniczna (kraty  
i piaskowniki) znajdują się na kontynencie, zaś pozostałe urządzenia zlokalizowano  
na wyspie Psyttalia, do której ścieki doprowadzane są kolektorami długości ok. 2 km. Obiekt 
w obecnym kształcie powstawał stopniowo od 1994 roku. W 2004 roku oddano  
do eksploatacji część biologiczną, następnie w 2007 roku stację termicznej przeróbki osadu. 
Ogrom obiektu obrazuje ilość osadników wtórnych (64 szt.), o łącznej powierzchni 5,2 ha! 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Zatoki Sarońskiej. 

Poniedziałkowym popołudniem przemieściliśmy się na Peloponez, zatrzymując się  
po drodze nad Kanałem Korynckim oddanym do użytku w końcu XIX w., łączącym wody 
Morza Egejskiego i Morza Jońskiego. Imponujące są wymiary kanału – długość to ponad  
6,3 km, zaś wysokość ścian dochodzi do 80 m.  

Następnego udaliśmy się do Nafplio, pierwszej stolicy nowożytnego państwa 
greckiego, gdzie dzięki uprzejmości przedstawicieli E.D.E.Y.A. (Związku Komunalnych 
Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych), zwiedziliśmy oczyszczalnię obsługującą 
miejscowości turystyczne. Obiekt charakteryzuje się dużą zmiennością dopływających 
ładunków zanieczyszczeń wynikającą nie, jakby się mogło wydawać, z ruchu turystycznego,  
a z działających prężnie w okolicy zakładów przetwórstwa owocowego (liczne sady 
pomarańczowe). 



Oprócz infrastruktury wod.-kan. mieliśmy również możliwość podziwiania zabytków 
z listy światowego dziedzictwa UNESCO, do których zaliczają się: Akropol w Atenach, teatr 
antyczny w Epidauros oraz starożytne miasto Mykeny. 

Reasumując, poza piękną słoneczną pogodą, w Grecji daje się odczuć wszechobecną 
maksymę „siga siga” (z grec. – powoli, powoli). Uczestnicy wyjazdu zgodnie twierdzili,  
że jako eksploatatorzy z kraju będącego dziesiąty rok w Unii Europejskiej, w porównaniu  
z Grekami, w zakresie gospodarki ściekowej nie mamy czego się wstydzić. Co więcej,  
w wielu elementach można odnieść nieodparte wrażenie, że jesteśmy przed nimi. 

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom wyjazdu za mile spędzony czas, 
podczas którego obok ciepłej atmosfery, nie brakowało również cennej wymiany 
doświadczeń technologiczno-eksploatacyjnych. Szczególne wyrazy uznania chcę przekazać 
pilotowi wyjazdu – Pani Paulinie Klameckiej, która zaskoczyła nas merytorycznym 
przygotowaniem do prowadzenia grupy branżowej, dalece wykraczającym poza standardową 
wiedzę o Grecji. Mamy nadzieję, że każdy z nas będzie mile wspominał chwile spędzone  
w Helladzie. 
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