«Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’
εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του
ΠΔ 51/2007» (επτά συμβάσεις)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η προστασία και η διαχείριση των υδατικών
πόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με την οποία εγκαθιδρύεται, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κοινό πλαίσιο δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
Με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά
μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο τη σταδιακή επίτευξη της ‘‘καλής
κατάστασης’’ όλων των υδάτων.
Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και
εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Τα Σχέδια
Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων για
την προστασία και αποκατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και το
Παράρτημα VI της Οδηγίας. Τα Σχέδια Διαχείρισης τίθενται σε διαβούλευση με το
κοινό και τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας, προκειμένου
να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν.
Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα πρώτα
Σχέδια Διαχείρισης, έχουν ήδη εγκριθεί για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, θα καταρτισθεί η 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της
χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα αναθεωρημένα
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών θα έχουν περίοδο ισχύος μέχρι το
2021 ή την επόμενη αναθεώρησή τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της μελέτης είναι η 1η Αναθεώρηση (περίοδος ισχύος μέχρι το τέλος του
2021 ή την επόμενη αναθεώρησή τους) των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και του ΠΔ 51/2007, καθώς επίσης και τα κείμενα Κατευθυντήριων Γραμμών
και τις κατευθύνσεις της ΕΓΥ. Αναλυτικότερα, αντικείμενο της μελέτης είναι:


Η επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των
επιφανειακών (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων) και
υπόγειων υδατικών συστημάτων.



Η επανεξέταση και ενημέρωση των τυπο-χαρακτηριστικών συνθηκών
αναφοράς και της αξιολόγησης/ταξινόμησης της κατάστασης/δυναμικού των
επιφανειακών (οικολογική, χημική), συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως
τροποποιημένων και τεχνητών, και των υπόγειων (ποσοτική, ποιοτική)
υδατικών συστημάτων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΓΥ και κυρίως τα νέα
δεδομένα που είναι διαθέσιμα από τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.



Η αξιολόγηση εκ νέου των επιφανειακών υδατικών συστημάτων που
εμφανίζουν σημαντικές υδρομορφολογικές τροποποιήσεις, προκειμένου να
καθοριστούν αυτά που συνιστούν ιδιαιτέρως τροποποιημένα (ΙΤΥΣ) και
τεχνητά (ΤΥΣ) υδατικά συστήματα.



Η επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων όπως έχουν
περιληφθεί στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης, καθώς και των επιπτώσεών τους
ανά λεκάνη απορροής και υδατικό σύστημα.



Η επικαιροποίηση του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, με βάση νέα
στοιχεία που έχουν προκύψει από την εφαρμογή σχετικών Κοινοτικών
Οδηγιών.
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προγραμματιζόμενα



Η επανεξέταση των περιβαλλοντικών στόχων για όλα τα επιφανειακά και
υπόγεια υδατικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως
τροποποιημένων και τεχνητών.



Εκτίμηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
της Οδηγίας, όπως έχουν καθορισθεί στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης, και
διευκρινήσεις για τους περιβαλλοντικούς στόχους που δεν επιτεύχθηκαν.



Αναθεώρηση των Προγραμμάτων βασικών και συμπληρωματικών Μέτρων
για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων κάθε ΥΔ, όπως
περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα/πρώτα Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα με
το Άρθρο 11 και στο Παράρτημα VI της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 12 και
Παράρτημα VIII του ΠΔ 51/2007).
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(συμπεριλαμβανομένης της κοστολόγησης με τις αναμενόμενες νέες
κατευθύνσεις της ΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης
και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος».


Καταγραφή των διακρατικών συνεργασιών και προώθηση της υλοποίησης
κοινών ή συμβατών Σχεδίων Διαχείρισης στις διακρατικές λεκάνες απορροής,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΓΥ.



Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
για τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον από την εφαρμογή των προαναφερθέντων Προγραμμάτων
Μέτρων και των Σχεδίων Διαχείρισης.



Κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας



Πληροφόρηση του κοινού και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του,
καθώς και δημοσιοποίηση και δημόσια διαβούλευση των Προσχεδίων
Διαχείρισης, έξι μήνες πριν την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το Άρθρο 14
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και το Άρθρο 15 του ΠΔ 51/2007.



Κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων και

λοιπών στοιχείων στην ΕΕ σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης, μέσω και του
ηλεκτρονικού συστήματος WISE (Water Information System for Europe),
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ είναι μέλος της Κοινοπραξίας Κ/ΞΙΑ Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒ. ΜΗΧΑΝ. Α.Ε. - ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣ. του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ENVECO Α.Ε. - ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛ. ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - ΟΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. ΕΜΒΗΣ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για τη Μ2: Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04), Ηπείρου (GR 05) και Θεσσαλίας (GR 08)».

Η μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ.

