ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΏΝ ΑΠΟΡΡΟΉΣ ΠΌΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΏΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ, ΗΠΕΊΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉΣ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ,
ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2000/60/ΕΚ,
ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ Ν. 3199/2003 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 51/2007
ΑΡ. ΈΡΓΟΥ:

2010ΣΕ07580000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Από το Δεκέμβριο του 2000 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδάτων
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ, στο εξής «Οδηγία»). Η Οδηγία καθόριζε τις αρχές και πρότεινε μέτρα για τη
διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων -ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδαταεισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της «οικολογικής σημασίας» των υδάτων παράλληλα και
ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους. Η εφαρμογή της στόχευε στην ολοκληρωμένη και αειφόρο
διαχείριση των υδατικών πόρων, αφού για πρώτη φορά καλύπτονταν όλοι οι τύποι και όλες οι χρήσεις του
νερού, σε ενιαίο πλαίσιο κοινό για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Οδηγία
καθιερώθηκαν και εφαρμόστηκαν κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη
στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
επιφανειακών υδάτων, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων), μέχρι το 2015.
Ειδικότερα, ο σκοπός της Οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, ήταν «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία
των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, το οποίο:
♦ απέτρεπε την περαιτέρω επιδείνωση, προστάτευε και βελτίωνε την κατάσταση των υδάτινων
οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων,
♦ προωθούσε τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων
υδατικών πόρων,
♦ προωθούσε την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος,
♦ διασφάλιζε την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων,
♦ συνέβαλε στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία».
Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της Οδηγίας σε ότι αφορά την αντίληψη του νερού ως πόρο όχι μόνο του
ανθρώπου, αλλά και της φύσης, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα δράσεων που περιλάμβανε, καθιστούσε
την εφαρμογή της μια διαδικασία μακρόχρονη, με πολλά ενδιάμεσα βήματα που αξιολογούσαν και
επαναπροσδιόριζαν πιθανώς στην πορεία τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της και όπου το ζητούμενο
εκτιμάται ότι ήταν η ομοιογένεια σε ένα εξαιρετικά ανομοιογενές περιβάλλον των κρατών μελών και των
συνθηκών που επικρατούν σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η Οδηγία απαιτούσε την εκτέλεση πολυάριθμων
προπαρασκευαστικών εργασιών, που οδήγησαν στην υιοθέτηση Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία
εντάχθηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και της εφαρμογής, αναθεώρησης και
ανανέωσής του σε έναν εξαετή κύκλο. Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης
που λήγει το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα
εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρμογή της αποτελεί ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους
(Κ.Μ.).
Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας ήταν αποτέλεσμα σύνθετης μελετητικής εργασίας την οποία ανέθεσε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Γραμματεία Υδάτων – στην Κοινοπραξία Γ.
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ανώνυμη Εταιρία - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ – ENVECO
Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος - ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΕΠΕΜ Εταιρία
Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. - ΟΜΙΚΡΟΝ Οικονομικές & Αναπτυξιακές Μελέτες Ε.Π.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Διακριτικός τίτλος: Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας).
Η μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης περιλάμβανε είτε ως παραρτήματα είτε ως ανεξάρτητα τεύχη επιμέρους
ειδικές μελέτες – παραδοτέα. Αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί όπου σημειώνεται και το
μέλος της Κοινοπραξίας που είχε την κύρια ευθύνη σύνταξής του.

Επιμέρους παραδοτέα της μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων

Ευθύνη Συντονισμού Σύνταξης

Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

Καραβοκύρης & Συνεργάτες

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

ENVECO

Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του υφιστάμενου
βαθμού ανάκτησης κόστους

ΟΜΙΚΡΟΝ

Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής
πολιτικής για το νερό και μηχανισμοί ανάκτησης κόστους1

ΟΜΙΚΡΟΝ

Χαρακτηρισμός και τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός και
περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων

Καραβοκύρης & Συνεργάτες
(επιφανειακά)
ΠΕΡΛΕΡΟΣ (υπόγεια)

Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών
υδάτινων σωμάτων

ENVECO

Οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδάτινων
σωμάτων

ENVECO

Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά
υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

ENVECO – ΕΠΕΜ (επιφανειακά)
ΠΕΡΛΕΡΟΣ (υπόγεια)

Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης
των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων

ENVECO

Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης
των υπόγειων υδατικών συστημάτων

ΠΕΡΛΕΡΟΣ

Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των
"εξαιρέσεων" από την επίτευξη των στόχων

ENVECO

Κατάλογος προγραμματισμένων και νέων έργων

Καραβοκύρης & Συνεργάτες

Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και
αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων

ENVECO

Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση" και της ΚΥΑ
39626/2208/Ε130/2009

ΠΕΡΛΕΡΟΣ

Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης
του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητα τους

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ

Επικαιροποιημένα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής
κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων

ENVECO (επιφανειακά)
ΠΕΡΛΕΡΟΣ (υπόγεια)

Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας

Καραβοκύρης & Συνεργάτες

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ENVECO

Μελέτη σχεδίου οργάνωσης της διαβούλευσης

ΕΠΕΜ

Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης

ΕΠΕΜ

Χαρτογραφικό υλικό – Οργάνωση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

ΕΠΕΜ
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Σκοπός του παραδοτέου ήταν να προτείνει γενικές αρχές τιμολογιακής πολιτικής για την ανάκτηση του κόστους.

