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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – 

 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-  

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ – 

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- 

 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

 

Θέµα : Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.5.2002), το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α/31.3.2011), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13.2.2012). 

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

3. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
162/Α/2.8.2006), το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.1.2009) και το Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 
29/Α/5.2.2013) και κάθε φορά ισχύει. 

4. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 
70/Α/23.4.1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών 
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 
303/Α/24.12.2003). 
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5. Το Ν. 2742/99(ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού. 

6. Το Ν.2871/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

8. Το Ν. 3208/24.12.2003 (ΦΕΚ/303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 

10. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) και κάθε φορά ισχύει. 

11. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις». 

12. Το Ν.3983/2011 (ΦΕΚ Α/144/17.6.2011) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και 
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες 
διατάξεις» 

13. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

14. Την Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2006, για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (Κωδικοποιηµένη έκδοση). 

15. Το Π.∆. 115/1997 (ΦΕΚ Α/104/30.05.1997) «Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου». 

16. Το Π.∆. 221/1998 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.2001) και το Π.∆. 
35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009). 

17. Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010) 
«Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.∆. 
189/2009». 

19. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …κλπ». 
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20. Το Π.∆. (ΦΕΚ 229/Α.Α.Π.Θ./19.6.2012) «Έγκριση καταλόγου µικρών νησιωτικών 
υγροτόπων και καθορισµός όρων και περιορισµών για την προστασία και ανάδειξη των 
µικρών παράκτιων υγροτόπων».  

21. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, 
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 

22. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

23. Το Π.∆. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5.7.2012) «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών». 

24. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/22.1.1965 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) «Περί διαθέσεως 
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Υγιειονοµικές 
∆ιατάξεις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986/Β/10.12.1971), Γ4/1305/2.8.1974 (ΦΕΚ 
801/Β/09.08.1974) και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (ΦΕΚ 2089/Β/09.10.2008). 

25. Την ΚΥΑ 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
ορνιθοπανίδας». 

26. Την ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/03.07.1986) «Απαιτούµενη ποιότητα των 
επιφανειακών νερών που προσδιορίζονται για "πόσιµα", "κολύµβηση", "διαβίωση 
ψαριών σε γλυκά νερά" και "καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών", µεθόδους µέτρησης, 
συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για 
πόσιµα, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
75/440/ΕΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ». 

27. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/7.08.1991), «Μέθοδοι όροι και περιορισµοί για 
τη χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & 
αστικών λυµάτων». 

28. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ 
(1811/Β/29.12.1999) και την υπ’ αριθ. 48392/939/2002 ΚΥΑ (405/Β/3.4.2002). 

29. Την ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β/25.6.1997) «Μέτρα και όροι για την προστασία 
των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως έχει τροποποιηθεί µε 
την ΚΥΑ Η.Π.24838/1400/ Ε103/2008 (ΦΕΚ1132/Β/19.6.2008). 

30. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998) «Καθορισµός µέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31. Την ΚΥΑ 5697/590/16.3.2000 (ΦΕΚ 405/Β/29.3.2000) «Καθορισµός µέτρων και όρων 
για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις 
ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών». 

32. Την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 2/1.2.2001 (ΦΕΚ 15/Α/2.2.2001) «Καθορισµός των 
κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976».  

33. Την ΚΥΑ οικ. 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β/9.3.2001) «Μέτρα και περιορισµοί για την 
προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµού 
οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της 
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976». 

34. Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 
∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007, διόρθωση σφάλµατος ΦΕΚ 
986/Β/18.6.2007). 
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35. Την ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002...». 

36. Την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002...». 

37. Την ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/12.12.2003) «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 2/1.2.2001 ”Καθορισµός των 
κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α΄15)”». 

38. Την ΚΥΑ 49139/2005 (ΦΕΚ 1695/Β/30.12.2005) «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων». 

39. Την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων 
και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασίας έκδοσης, περιεχόµενου και 
διάρκειας ισχύος αυτών».  

40. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/B/5.9.2006) «Εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της27η Ιουνίου 2001». 

41. Την ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25.09.2009) «Καθορισµός µέτρων για 
την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθµιση, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά µε την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθµιση», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2006».  

42. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) «Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης των 
υδάτων κολύµβησης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ “σχετικά 
µε την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης και την κατάργηση της οδηγίας 
76/160/ΕΟΚ“ … της 15

ης
 Φεβρουαρίου 2006».. 

43. Την ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισµός Προτύπων 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων και ουσιών 
προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 
2008 ”σχετικά µε Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τοµέα της πολιτικής 
των υδάτων και σχετικά µε την τροποποίηση και µετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του 
Συµβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και 
την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου“, καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά 
επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις». 

44. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις». 

45. Την ΚΥΑ οικ.150559/10.6.2011 (ΦΕΚ 1440/Β/16.6.2011) «∆ιαδικασίες, όροι και 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού», 
όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ οικ. 160143/8.12.2011 (ΦΕΚ 2834/Β/15.12.2011), την 
ΚΥΑ οικ. 110424/11.4.2012 (ΦΕΚ 1190/Β/11.4.2012) και την ΚΥΑ οικ. 
111084/17.12.2012 (ΦΕΚ 3368/Β/17.12. 2012) και ισχύει σήµερα. 
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46. Την Υ.Α. οικ.1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/30.12.2011) «Ορισµός ανώτερων αποδεκτών 
τιµών για τη συγκέντρωση συγκεκριµένων ρύπων, οµάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης 
σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.: 
39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2075)». 

47. Την υπ’ αριθ. Υ.46/2012 (ΦΕΚ 2101/Β/9.7.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη». 

48. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου 
Σταϊκούρα». 

49. Την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012) «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της υπ΄αρ.37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ”Καθορισµός 
µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων 
ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ ...” (Β΄ 1495), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ”Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών” του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 
2009/147/ΕΚ». 

50. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1, 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012). 

51. Την υπ’ αριθ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2.9.2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων, όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 1572/Β/28.9.2010, µε την οποία καθορίστηκαν 
για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας οι 45 Λεκάνες Απορροής Ποταµών και οι 14 
Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταµών (Υδατικά ∆ιαµερίσµατα) στις οποίες υπάγονται 
αυτές, και ορίστηκαν οι Περιφέρειες που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία 
τους.  

52. Τη µε Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ. 129756/8.6.2007 Eγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
«∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα σχέδια και προγράµµατα για τα οποία απαιτείται 
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της µε 
Αριθµ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕοικ 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ/1225/Β/5.9.2006) ΚΥΑ)». 

53. Τη λοιπή ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά σε µέτρα, 
όρους, περιορισµούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία 
του συνόλου των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων όπως: η επεξεργασία 
αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση 
στερεών αποβλήτων, τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών στερεών, υγρών και αερίων 
ρύπων, θορύβου κ.ά., οι φυσικές και προστατευόµενες περιοχές καθώς και η προστασία 
ειδών και ενδιαιτηµάτων. 

54. Το µε Α.Π.: οικ.110782/10.8.2012 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας της Ειδικής 
Γραµµατείας Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ ο φάκελος της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του θέµατος (Α.Π. ΕΥΠΕ 
201282/10.8.2012).  

55. Το µε Α.Π.: οικ.106208/11.12.2012 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ 
(Α.Π. ΕΥΠΕ 203746/11.12.2012), και ο επικαιροποιηµένος φάκελος της ΣΜΠΕ του 
Σχεδίου του θέµατος που υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ µ’ αυτό (εφεξής 
αναφερόµενος ως «φάκελος ΣΜΠΕ» ή «ΣΜΠΕ»). 
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56. Το µε Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ. 203752/11.12.2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006, διαβιβάστηκε από 
ένας φάκελος της ΣΜΠΕ του Σχεδίου του θέµατος προς: 

i. Τις ακόλουθες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ: ∆/νση Χωροταξίας, Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού (∆ΠΣ), Τµήµα 
Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, ∆/νση 
Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (∆ΕΑΡΘ), και ∆/νση Αισθητικών 
∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας. 

ii. Τα ακόλουθα Υπουργεία: 

• Εθνικής Άµυνας 

• Εσωτερικών 

• Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

• Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΑΙΘΠΑ) 

• Υγείας 

• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΓΑΝΤ) 

• Τουρισµού 

• Ναυτιλίας και Αιγαίου 

iii. Τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α.∆.) Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, της Α.∆. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, της Α.∆. 
Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας, και της Α.∆. Αττικής. 

iv. Τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών: ∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς 
Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

v. Τα Περιφερειακά Συµβούλια: ∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, 

Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

vi. Τους Φορείς ∆ιαχείρισης: Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, Πάρκου Τζουµέρκων - 

Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, και Υγροτόπων Αµβρακικού. 

vii. Την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (Αρχή Σχεδιασµού) προκειµένου να δηµοσιοποιήσει 

τη ΣΜΠΕ στο κοινό. 

57. Το µε Α.Π. 7950/21.12.2012 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165041/3.1.2013) έγγραφο της Ι∆΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), µε τη θετική γνωµοδότησή της για 
τη ΣΜΠΕ. 

58. Το µε Α.Π. 3149/31.12.2012 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165100/7.1.2013) έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΕΜΤΕ) Θεσσαλίας, µε τη θετική υπό 
όρους γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

59. Το µε Α.Π. 7493/7.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165131/9.1.2013) έγγραφο της ΛΓ΄ ΕΠΚΑ, στο 
οποίο διατυπώνεται αίτηµα για χάρτη θέσεων εργασιών στο Ν. Άρτας και αυτοψία. 

60. Το µε Α.Π. 1790 π.έ./8.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165126/9.1.2013) έγγραφο της ΥΝΕΜΤΕ 
Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάζει τη ΣΜΠΕ στην Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων 
Αττικής. 

61. Το µε Α.Π. Φ4/4/6459/8.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165479/23.1.2013) έγγραφο της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, µε τη θετική µε όρους γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

62. Το µε Α.Π. 2709/265664/9.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165147/10.1.2013) έγγραφο της 
∆/νσης ∆ασών Ν. Ευρυτανίας, µε τη θετική γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

63. Το µε Α.Π. 973/320/9.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165210/11.1.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και τη συνηµµένη ανακοίνωση – πρόσκληση 
της 9

ης
-1-2013 του Περιφερειακού Συµβουλίου για έκφραση απόψεως κάθε 

ενδιαφερόµενου επί της ΣΜΠΕ. 
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64. Το µε Α.Π. 3173 π.έ./9.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165238/14.1.2013) έγγραφο της ΥΝΕΜΤΕ 
Ηπείρου, µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

65. Το µε Α.Π. 4689 π.έ./9.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165235/14.1.2013) έγγραφο της 19
ης

 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), µε τη θετική µε όρους γνωµοδότησή της για 
τη ΣΜΠΕ. 

66. Το µε αριθµό φακέλου 531.8-2/2013, αρ. σχεδ. 105 έγγραφο της 10ης.1.2013 (Α.Π. 
ΕΥΠΕ: 165194/11.1.2013) της ∆/νσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε τη θετική γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

67. Το µε Α.Π. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/2483/1103/224/109/11.1.2013 (Α.Π. 
ΕΥΠΕ: 165308/16.1.2013) έγγραφο του Τµήµατος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων 
και Αρχαιογνωστικής Έρευνας της ∆/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
του ΥΠΑΙΘΠΑ, µε το οποίο καλούνται να γνωµοδοτήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες του. 

68. Το µε Α.Π. 4009 π.ε./14.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165334/17.1.2013) έγγραφο της Λ∆΄ 
ΕΠΚΑ, µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

69. Το µε Α.Π. 108/16.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166041/11.2.2013) έγγραφο της Εφορείας 
Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής, µε το οποίο η ΣΜΠΕ διαβιβάσθηκε προς την ΥΝΕΜΤΕ 
∆υτ. Ελλάδας λόγω αρµοδιότητάς της. 

70. Το µε Α.Π. 5264 π.έ./17.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165495/24.1.2013) έγγραφο της 24
ης

 
ΕΒΑ, µε τη θετική γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

71. Το µε Α.Π. 2207/265949/12/17.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165381/21.1.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Α.∆. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, µε 
παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

72. Το µε Α.Π. 111/6734/17.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166175/14.2.2013) έγγραφο της Γενικής 
∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠΑΓΑΝΤ, στο οποίο 
διατυπώνεται αίτηµα για γνωµοδότηση προς διάφορους αποδέκτες. 

73. Το µε Α.Π. 16052 ΠΕ/24.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165530/25.1.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Υδάτων Ιονίου της Α.∆. Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε τη θετική 
γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

74. Το µε Α.Π. ∆6/8/25.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165600/28.1.2013 & 166056/11.2.2013) 
έγγραφο της ∆/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆6) της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων (ΓΓ∆Ε) του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τη θετική γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

75. Το µε Α.Π. 4681/25.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165635/29.1.2013) έγγραφο του Φορέα 
∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

76. Το µε Α.Π. 70455/27611/25.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165638/29.1.2013 & 165915/7-2-
2013) έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (∆ΙΠΕΧΩΣ) της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, µε τη θετική γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της 
ΣΜΠΕ. 

77. Το µε Α.Π. 4481/266311/2012/29.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165834/5.2.2013) έγγραφο της 
∆ΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας της Α.∆. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, µε τη θετική 
γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

78. Το µε Α.Π. ∆7δ/2333π.ε./Φ.2α/29.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165936/7.2.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (∆7) της ΓΓ∆Ε του Υπ. Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε παρατηρήσεις επί της 
ΣΜΠΕ. 

79. Το µε Α.Π. 226/18890/30.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166081/12.2.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
∆ασών Ν. Καρδίτσας, και τις συνηµµένες: α) µε Α.Π. 339/16458/25-1-2013 θετική 
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γνωµοδότηση του ∆ασαρχείου Καρδίτσας και β) µε Α.Π. 278/18456/29.1.2013 θετική 
γνωµοδότηση του ∆ασαρχείου Μουζακίου. 

80. Το µε Α.Π. 570/31.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166247/15.2.2013) έγγραφο της ΛΓ΄ ΕΠΚΑ, µε 
τη θετική µε όρους γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

81. Το µε Α.Π. 158/ΚΕ.2400/31.1.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165709/31.1.2013) έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Οδικών Σηράγγων και λοιπών Υπογείων Έργων 
(ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ) της ΓΓ∆Ε του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

82. Το µε Α.Π. Φ30/188/1.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165840/5.2.2013) έγγραφο της Ι΄ ΕΠΚΑ, µε 
τη θετική γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

83. Το µε Α.Π. Φ.916.74/10/260606/1.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165910/7.2.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Υποδοµής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, µε τη θετική γνωµοδότησή της για 
τη ΣΜΠΕ. 

84. Το µε Α.Π. 3079/265866/1.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165911/7.2.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Υδάτων Θεσσαλίας της Α.∆. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, µε παρατηρήσεις επί της 
ΣΜΠΕ. 

85. Το µε Α.Π. 5190/4.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165822/4.2.2013 & 165964/8.2.2013) έγγραφο 
της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, µε τη θετική γνωµοδότησή της, καθώς και µε 
προτάσεις και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

86. Το µε Α.Π. 2035/128805/4.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165827/5.2.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Σχεδιασµού Εγγειοβελτ/κών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων του 
ΥΠΑΓΑΝΤ, µε τη θετική γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

87. Το µε Α.Π. ΥΠ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.ΘΡΗ.ΠΟΛ.ΑΘ/ΥΝΕΜΤΕ∆Ε/Φ10,Φ11-ε/7472πε/4.2.2013 
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 165868/6.2.2013) έγγραφο της ΥΝΕΜΤΕ ∆υτικής Ελλάδας, µε 
παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

88. Το µε Α.Π. 136/4.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165925/7.2.2013) έγγραφο του Φορέα 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων - Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, µε 
παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

89. Το µε Α.Π. 8221.Λ53/07/13/5.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165863/6.2.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε τη θετική υπό όρους 
γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

90. Το µε Α.Π. 214839/5.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165991/8.2.2013) έγγραφο της ∆ΕΑΡΘ του 
ΥΠΕΚΑ, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

91. Το µε Α.Π. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/6093/2755/487/279/5.2.2013 (Α.Π. 
ΕΥΠΕ: 166044/11.2.2013) έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς του ΥΠΑΙΘΠΑ, µε τη θετική µε όρους γνωµοδότηση της για τη ΣΜΠΕ. 

92. Το µε Α.Π. 297856/8846/6.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 165880/6.2.2013 & 166242/15.2.2013) 
έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, µε παρατηρήσεις επί της 
ΣΜΠΕ. 

93. Το µε Α.Π. 89/17007/8.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166007/11.2.2013 & 166290/18.2.2013) 
έγγραφο της ∆/νση Γεωλογίας - Υδρολογίας του ΥΠΑΓΑΝΤ, µε τη θετική γνωµοδότησή 
της και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

94. Το µε Α.Π. οικ.150178/11.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166239/15.2.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Προστασίας της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση της ΣΜΠΕ, και τα 
αποσπάσµατα των εφηµερίδων «Η ΑΥΓΗ» (25.12.2012), «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» 
(25.12.2012), «ΤΑ ΝΕΑ» (25-12-2012) και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» (24.12.2012), µε 
την ανακοίνωση δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ. 
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95. Το µε Α.Π. 2076/130736/13.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166160/13.2.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Σχεδιασµού Εγγειοβελτ/κών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων του 
ΥΠΑΓΑΝΤ, µε τη θετική γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

96. Το µε Α.Π. 283/13.2.2013 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καρπενησίου, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ, που διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ µε το µε 
Α.Π. 150189/18-2-2013 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. 
ΕΥΠΕ: 166164/14.2.2013, 166369/20.2.2013). 

97. Το µε Α.Π. 457/2012/13.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166244/15.2.2013) έγγραφο του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τη θετική γνωµοδότησή του και 
παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

98. Το µε Α.Π. 1546/129804/13.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166374/21.2.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισµού του 
ΥΠΑΓΑΝΤ, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

99. Το µε Α.Π. 76121/3070/13.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166577/28.2.2013) έγγραφο της 
∆ΙΠΕΧΩΣ Ηπείρου της Α.∆. Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε παρατηρήσεις επί της 
ΣΜΠΕ. 

100. Το µε Α.Π. 16657/571/14.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166257/15.2.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας της Α.∆. Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε τη 
θετική γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

101. Το µε Α.Π. 7501/2754/14.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ:166497/26-2-2013) έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοίκησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και τα συνηµµένα ακόλουθα έγγραφα: α) υπ’ 
αριθ. 9-2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, µε την 
οµόφωνα αρνητική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ, και β) µε Α.Π.: 
4056/1473/29.1.2013 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, µε τη 
θετική γνωµοδότησή του και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

102. Το µε Α.Π. 527/15.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166250/15.2.2013 & 166301/18.2.2013 & 
166355/20.2.2013) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 
Νότιας Ελλάδας του ΥΠΑΙΘΠΑ, µε τη θετική µε όρους γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ. 

103. Το από 25.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166635/4.3.2013) έγγραφο της µη κυβερνητικής 
οργάνωσης (ΜΚΟ) Οικολογική ∆υτική Ελλάδα, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

104. Το από 26.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166633/4.3.2013) έγγραφο της ΜΚΟ Οικολογική 
∆υτική Ελλάδα, µε συµπληρωµατικές παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

105. Το µε Α.Π. 7923/26.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166619/4.3.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών, µε παρατηρήσεις για τη ΣΜΠΕ. 

106. Το µε Α.Π.: 21965/451/27.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166629/4.3.2013) έγγραφο του 
∆ασαρχείου Αγρινίου, µε παρατηρήσεις του για µη αντιστρεπτές αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροπής του π. Αχελώου. 

107. Το µε Α.Π. 54653/376/28.2.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166597/1.3.2013 & 166700/5.3.2013) 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδοµών ∆υτ. 
Ελλάδας, και τη συνηµµένη υπ’ αριθ. 17/25.2.2013 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας (Α∆Α: ΒΕΤΨ7Λ6-Μ6Ξ), µε την κατά πλειοψηφία 
αρνητική γνωµοδότησή του για τη ΣΜΠΕ. 

108. Το άνευ ηµεροµηνίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166696/5.3.2013) έγγραφο των συλλόγων Κίνηση 
Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, και Σύλλογος 
Προστασίας Άγριας Πέστροφας, µε παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

109. Το µε Α.Π. 4073/5.3.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166849/12.3.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπ. Τουρισµού, µε παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 
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110. Το µε Α.Π. 993/25998/8.3.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166935/14.3.2013 & 167007/19.3.2013) 
έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ ∆υτικής Ελλάδας της Α.∆. Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και 
Ιονίου, µε παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 

111. Το µε Α.Π. 15847/21.3.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 167269/1.4.2013) έγγραφο της ∆/νσης 
Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, µε τη θετική γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της 
ΣΜΠΕ. 

112. Το µε Α.Π. 33588/1160/28.3.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 167216/29.3.2013) έγγραφο της 
∆/νσης Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας της Α.∆. Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
µε τη θετική γνωµοδότησή της και παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ. 

113. Το µε Α.Π. 17011/2012/3.4.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 167358/4.4.2013) έγγραφο της 
∆ΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε τη θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ. 

114. Το µε Α.Π. 37110/183/3.4.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 167368/4.4.2013) έγγραφο της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και τα 
ακόλουθα συνηµµένα έγγραφα: α) την υπ’ αριθ. 13 απόφαση της ως άνω Επιτροπής, 
µε την κατά πλειοψηφία θετική γνωµοδότησή της για τη ΣΜΠΕ (Πρακτικό υπ’ αριθ. 1 
συνεδρίαση 6.3.2013), και β) τη µε Α.Π. 8340/12/28.2.2013 εισήγηση της ∆ΙΠΕΧΩΣ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 

115. Το µε Α.Π. 16740/1264/4.4.2013 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης 
∆ασών Α.∆. Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, µε τη θετική γνωµοδότησή της για τη 
ΣΜΠΕ, και το συνηµµένο µε Α.Π. 977/22.3.2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ν. Άρτας, 
µε παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 

116. Το µε Α.Π. 702/43106/8.4.2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 167578/15.4.2013) έγγραφο της Γενικής 
∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του ΥΠΑΓΑΝΤ, µε παρατηρήσεις της επί 
της ΣΜΠΕ. 

117. Το µε Α.Π. οικ.166323/19-2-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο 
διαβιβάσθηκαν στην ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ οι γνωµοδοτήσεις επί της ΣΜΠΕ που παρελήφθησαν 
από την ΕΥΠΕ έως και τις 14.2.2013. 

118. Το µε Α.Π. οικ.190084/9.4.2013 έγγραφο της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 
167486/9.4.2013), και το συνηµµένο απαντητικό υπόµνηµα για τις γνωµοδοτήσεις επί 
της ΣΜΠΕ που είχαν διαβιβασθεί στην ΕΓΥ µε το µε Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ. 
166440/25.2.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ. 

119. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα»¨που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98). 

120. To γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσµία γνωµοδότησης των συναρµοδίων 
Υπηρεσιών και Φορέων επί της ΣΜΠΕ, που προβλέπεται από την ΚΥΑ 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, και κατά συνέπεια σύµφωνα µε την παράγραφο 8, 
του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ, η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ δύναται να προβεί στην εισήγηση 
για την έκδοση Απόφασης έγκρισης ή µη της ΣΜΠΕ του σχεδίου του θέµατος, 
ανεξαρτήτως αν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι γνωµοδοτήσεις του συνόλου των 
Υπηρεσιών και Φορέων στους οποίους διαβιβάσθηκε η ΣΜΠΕ για γνωµοδότηση. 

121. Την εναρµόνιση του Σχεδίου µε άλλα Σχέδια και Προγράµµατα και συγκεκριµένα µε τα 
κάτωθι: 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013 

• Νέα Προγραµµατική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020   

• Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 

• Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) 

• Ειδικά Εθνικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΕΣ∆Α) 

• Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) 
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• Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου για την 
περίοδο 2007-2013 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για 
την περίοδο 2007-2013 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

• Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) για την περίοδο 2007 – 2013 

• Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" για 
την περίοδο 2007 – 2013 

• Εθνική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Περιβάλλον 

• Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΕΣΚ∆Ε) αερίων θερµοκηπίου 
περιόδου 2008−2012 

122. Το γεγονός ότι αφενός για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης πραγµατοποιήθηκε δηµόσια 
διαβούλευση από την ΕΓΥ / ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 
2000/60/ΕΚ και το Ν.3199/2003 όπως ισχύει, και αφετέρου η ΣΜΠΕ δηµοσιοποιήθηκε 
από την ΕΓΥ / ΥΠΕΚΑ µέσω της ειδικής ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ καθώς και µέσω των 
σχετικών καταχωρήσεων στον τύπο σύµφωνα µε την αρ. οικ. 107017/2006 ΚΥΑ. 

123. Το γεγονός ότι το Σχέδιο ∆ιαχείρισης αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της 
ολοκληρωµένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των εσωτερικών 
επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων νερών, η οποία 
συνίσταται: 

α) Στην αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, στην προστασία και βελτίωση της 
κατάστασης των υδάτινων οικοσυστηµάτων, καθώς και των αµέσως εξαρτώµενων 
από αυτά χερσαίων οικοσυστηµάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους 
σε νερό. 

β) Στην προώθηση της βιώσιµης χρήσης του νερού βάσει µακροπρόθεσµης 
προστασίας των διαθέσιµων υδατικών πόρων. 

γ) Στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, µεταξύ 
άλλων µε ειδικά µέτρα για την προοδευτική µείωση των απορρίψεων, εκποµπών και 
διαρροών ουσιών προτεραιότητας και µε την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των 
απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. 

δ) Στη διασφάλιση της προοδευτικής µείωσης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και 
αποτροπή της περαιτέρω µόλυνσής τους. 

ε) Στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες. 

Ως εκ τούτου το Σχέδιο ∆ιαχείρισης συµβάλλει: 

• Στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου νερού καλής 
ποιότητας που απαιτείται για την βιώσιµη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση ύδατος. 

• Σε σηµαντική µείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων, 

• Στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων και 

• Στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συµφωνιών, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την εξάλειψη 
της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, µε κοινοτική δράση δυνάµει του 
άρθρου 16 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την παύση ή την σταδιακή 
εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας, µε απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον οι οποίες, για µεν τις φυσικώς απαντώµενες ουσίες να πλησιάζουν το 
φυσικό βασικό επίπεδο, για δε τις τεχνητές συνθετικές ουσίες να είναι σχεδόν 
µηδενικές. 
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124. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανεξαρτήτως της νοµικής 
φύσης της, δεν προκαλείται άµεσα δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
ενώ τυχόν δαπάνη που θα προκληθεί στο στάδιο υλοποίησης του σχεδίου θα 
προσδιοριστεί κατά την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. 

 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών που υπάγονται στην Περιοχή Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού (Υδατικό ∆ιαµέρισµα) ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτό 

περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας απόφασης, µε τους 

όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις που τίθενται στην παρούσα, οι οποίοι θα πρέπει να 

τηρούνται κατά την έγκριση, εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου µε µέριµνα της Αρχής 

Σχεδιασµού. 

Α. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου ή προγράµµατος 

Α.1 Γεωγραφική θέση 

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας µε κωδικό GR04 (ή Υδατικό ∆ιαµέρισµα 
04) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα (14) Υδατικά ∆ιαµερίσµατα στα οποία διαιρέθηκε ο 
ελληνικός χώρος µε το Ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987), και τα οποία αντιστοιχούν στις 
Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταµών του άρθρου 3 του Π.∆. 51/2007 που ορίσθηκαν στην 
υπ’ αριθµ. οικ.706/16.7.2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/2010) 
όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1572/Β/2010. 

Εκτείνεται κατά κύριο λόγο στο βόρειο τµήµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ενώ 
περιλαµβάνει ακόµη µέρος των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, µικρό 
µέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ελάχιστο µέρος της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Τα γεωγραφικά του όρια αποτελούν το όρος Λάκµος προς τα βορειοδυτικά, ο ορεινός όγκος 
της Πίνδου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας προς τα ανατολικά, τα όρη Βάλτου και 
Αθαµανικά, ο Αµβρακικός Κόλπος και το Ιόνιο Πέλαγος προς τα δυτικά, ο Κορινθιακός 
Κόλπος και ο Πατραϊκός κόλπος προς τα νότια. 

Η συνολική χερσαία έκταση του διαµερίσµατος είναι 10.199 km
2
 (τετραγωνικά χιλιόµετρα), 

από τα οποία τα 303 km
2
 ανήκουν στη Λευκάδα και τα 53 km

2
 σε άλλα, µικρά νησιά. 

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα έχει σηµαντικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και φυσικούς πόρους 
(µεγάλα ποτάµια, λίµνες, λιµνοθάλασσες). Είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος του ορεινό, µε τις 
κυριότερες εξάρσεις στο ανατολικό τµήµα του. Οι µόνες πεδινές περιοχές εµφανίζονται στα 
παράλια του Μεσολογγίου, στην πεδιάδα Αγρινίου και στην παραλιακή περιοχή της 
Βόνιτσας. 

Στο διαµέρισµα αναπτύσσεται από βορρά προς νότο η οροσειρά της νότιας Πίνδου, η οποία 
περιλαµβάνει τα Αθαµανικά, τα Άγραφα, τον Τυµφρηστό, το Παναιτωλικό και τα Βαρδούσια. 
Τα υψόµετρα φτάνουν τα 2.416 m (Αθαµανικά) ως 1.924 m (Παναιτωλικό). Στα δυτικά 
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εµφανίζονται χαµηλότερα βουνά (Βάλτου και Ακαρνανικά µε µέγιστα υψόµετρα 1.728 m και 
1.528 m αντίστοιχα). 

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα περιλαµβάνει τρεις (3) κύριες υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου, 
του Ευήνου και του Μόρνου. Εκτός από τις ως άνω λεκάνες, σηµαντικό τµήµα του 
διαµερίσµατος καταλαµβάνουν και αυτές των παραπόταµων του Αχελώου (Ταυρωπού, 
Τρικεριώτη, Αγραφιώτη και Ίναχου) και άλλων µικρότερων υδατορευµάτων (πχ 
Ξηροπόταµος, Αράπης κλπ), καθώς και η λεκάνη της Λευκάδας.  

Α.2 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Α.2.1 Η χωρική έκταση εφαρµογής του υπόψη Σχεδίου ∆ιαχείρισης αφορά το σύνολο του 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. Το Σχέδιο εξειδικεύεται περαιτέρω σε 
επίπεδο κάθε Λεκάνης Απορροής Ποταµού (ΛΑΠ) του ως άνω Υδατικού ∆ιαµερίσµατος, 
καθώς και στο επίπεδο των επιµέρους υπολεκανών µεµονωµένων επιφανειακών υδατίνων 
σωµάτων ή υπόγειων υδατικών συστηµάτων, όταν αυτό απαιτείται. Επιπλέον, παρέχει µια 
σειρά γενικές επεξηγηµατικές πληροφορίες σχετικά µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και την 
εφαρµογή της, συσχετίζοντάς την µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ΛΑΠ 
στην οποία αναφέρεται. 

 

Εν συντοµία το εν λόγω Σχέδιο ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει: 

• Τα γενικά χαρακτηριστικά του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος. 

• Τον προσδιορισµό και την οριοθέτηση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 
συστηµάτων . 

• Την περιγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των 
συστηµάτων και των επιπτώσεών τους. 

• Τις προστατευόµενες περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος, δηλαδή εκείνες τις 
περιοχές που χαρακτηρίζονται έτσι λόγω: ιδιαίτερων περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών, ή χρήσης τους για απόληψη νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση, ή 
ευαισθησίας τους σε ορισµένες ανθρωπογενείς πιέσεις όπως οι απορρίψεις νιτρικών 
(οξειδίων του αζώτου), ή συσχέτισής τους µε υδρόβια ζωή οικονοµικής σηµασίας. 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης, όπως αυτό έχει 
διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. 

• Την κατάσταση των υδατικών συστηµάτων, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα 
διαθέσιµα στοιχεία και τις εκτιµήσεις. 

• Οικονοµική ανάλυση των χρήσεων του νερού εντός του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος.  

• Παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων για κάθε υδατικό σύστηµα, όπως αυτοί 
καθορίζονται σε σχέση µε την κατάσταση των συστηµάτων, και των µέτρων που έχουν 
προσδιοριστεί ότι θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, καθώς και των 
αποδεκτών εξαιρέσεων από την επίτευξη των στόχων αυτών. 

• Σχέδιο αντιµετώπισης λειψυδρίας – ξηρασίας. 

• Τα στοιχεία του προγράµµατος των µέτρων που θα απαιτηθούν προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή να επιτευχθεί (ή να διατηρηθεί) η καλή 
κατάσταση ή το καλό οικολογικό δυναµικό των υδατικών συστηµάτων του υδατικού 
διαµερίσµατος. 

Στα κεφάλαια της ΣΜΠΕ περιλαµβάνεται συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των 
ΛΑΠ του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. Επιπρόσθετα στη ΣΜΠΕ 
περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα: 

• Η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα 
αβιοτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (κλιµατικά – µετεωρολογικά 
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χαρακτηριστικά, µορφολογικά – τοπιολογικά χαρακτηριστικά – έδαφος, γεωλογικά 
χαρακτηριστικά – τεκτονική – σεισµικότητα, υπέδαφος – φυσικοί πόροι, υδατικοί 
πόροι), η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (προστατευόµενες φυσικές περιοχές, 
χλωρίδα, πανίδα), και το ανθρωπογενές περιβάλλον (∆ηµογραφικά Στοιχεία – 
Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον, ∆ραστηριότητες – Χρήσεις Γης, Ιστορικό & 
Πολιτιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδοµές, Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον). Ακολουθεί 
επισκόπηση των σηµαντικότερων υφιστάµενων περιβαλλοντικών προβληµάτων και 
των ανθρωπογενών πιέσεων που ασκούνται στους υδατικούς πόρους. Η επισκόπηση 
των πιέσεων αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες της αξιολόγησης 
της υφιστάµενης κατάστασης δεδοµένου ότι αφορά στον προσδιορισµό των 
ανθρωπογενών πιέσεων που δέχονται τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα και τα υπόγεια 
υδατικά συστήµατα της περιοχής και ως εκ τούτου είναι δυνατό να προσδιοριστούν µε 
σχετική ακρίβεια τα µέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ποιοτικής και 
ποσοτικής τους κατάστασης. 

• Ο τρόπος εφαρµογής του Σχεδίου, δηλαδή το πρόγραµµα µέτρων και το δίκτυο 
παρακολούθησης. 

• Αναλυτική εκτίµηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων του Σχεδίου στο 
περιβάλλον. 

• Τα κύρια θέµατα που τέθηκαν κατά τη δηµόσια διαβούλευση του Σχεδίου. 

Α.2.2.Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης ανά λεκάνη απορροής 

Λεκάνη απορροής Αχελώου (GR15) 

Τα όρια της ΛΑΠ Αχελώου καθορίζονται από τις οροσειρές Θύαµο, Μακρύ, Βάλτος, 
Αθαµανικά όρη στα ∆υτικά, Λάκµος στα Βορειοδυτικά, Πίνδος, Τυµφρηστός, Οξιά, 
Παναιτωλικό στα Ανατολικά. 

Η ΛΑΠ Αχελώου έχει χερσαία επιφάνεια 7.531 km
2
 και περιλαµβάνει τους κύριους ποταµούς: 

Αχελώο µε µήκος 220 km, Αγραφιώτη µε µήκος 33 km, Ταυρωπό µε µήκος 52 km, Ίναχο µε 
µήκος 35 km και Κρικελιώτη µε µήκος 37 km. Η µέση κλίση των ορεινών λεκανών των 
ποταµών αυτών κυµαίνεται από 18 έως 30%.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης, από τα 85 
επιφανειακά υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Αχελώου, εκ των οποίων τα 14 είναι Ιδιαιτέρως 
Τροποποιηµένα Υδατικά Συστήµατα (ΙΤΥΣ),: το 1 βρίσκεται σε υψηλή οικολογική κατάσταση, 
56 σε καλή οικολογική κατάσταση, 3 σε καλό οικολογικό δυναµικό, 11 σε µέτρια οικολογική 
κατάσταση, 2 σε µέτριο οικολογικό δυναµικό, 1 σε ελλιπή οικολογική κατάσταση και 13 
παραµένουν άγνωστα.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της χηµικής κατάστασης, από τα 85 επιφανειακά 
υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Αχελώου, 57 βρίσκονται σε καλή χηµική κατάσταση, 4 σε 
κατώτερη της καλής χηµική κατάσταση και 24 σε άγνωστη.  

Στην υδρολογική λεκάνη Αχελώου απαντούν 16 υπόγεια υδατικά συστήµατα. Από τα 
συστήµατα αυτά, σε ένα προσδιορίζεται κακή χηµική κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

Τοπικά προβλήµατα διείσδυσης του θαλασσινού νερού εντοπίζονται σε συνολικά 6 από τα 
συστήµατα της ΛΑΠ Αχελώου. Ειδικότερα στο σύστηµα Ανοιξιάτικου – Λουτρού Αµφιλοχίας 
(GR0400040) σηµειώνονται τοπικές υπεραντλήσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την έντονη 
υφαλµύρινση χωρίς όµως οι µέσες ετήσιες απολήψεις να υπερβαίνουν την µέση τροφοδοσία 
του συστήµατος. Όλα τα υπόλοιπα υδατικά συστήµατα βρίσκονται σε καλή ποσοτική 
κατάσταση και οι αντλήσεις είναι πολύ µικρό ποσοστό της µέσης ετήσιας τροφοδοσίας του 
κάθε συστήµατος.  
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Η ΛΑΠ Αχελώου περιλαµβάνει επίσης τις φυσικές λίµνες Τριχωνίδα, Λυσιµαχία, Οζερό, 
Βουλκαριά, Αµβρακία και Σαλτίνη, καθώς και τους ταµιευτήρες («τεχνητές λίµνες») των 
φραγµάτων Κρεµαστών, Ταυρωπού (ή Πλαστήρα), Καστρακίου και Στράτου.  

Από τα ως άνω φράγµατα αυτά των Κρεµαστών, Καστρακίου και Στράτου εξυπηρετούν 
σηµαντικά υδροηλεκτρικά έργα σε λειτουργία, επιπλέον το φράγµα Καστρακίου εξυπηρετεί 
και ανάγκες ύδρευσης της πόλης του Αγρινίου, ενώ το φράγµα Στράτου εξυπηρετεί και 
ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. 

Το φράγµα Ταυρωπού έχει κατασκευασθεί στην οµώνυµη υπολεκάνη και είναι επίσης 
πολλαπλού σκοπού καθώς παράγει υδροηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα παρέχει νερό 
ύδρευσης και άρδευσης προς τη Θεσσαλία. 

Στο νότιο κυρίως τµήµα της ΛΑΠ Αχελώου, κατάντη του φράγµατος Στράτου και των λιµνών 
Λυσιµαχία και Τριχωνίδα, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αρδευτικά δίκτυα που 
καλύπτουν συνολική έκταση 350.000 στρεµµάτων (στρ.) περίπου. 

Η ετήσια απόληψη από επιφανειακά νερά στη ΛΑΠ Αχελώου εκτιµάται σε 355 hm
3
 

(εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) για κάλυψη αναγκών εντός του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 04, και 
119 hm

3 
για κάλυψη αναγκών εκτός του τελευταίου, ενώ η ετήσια απόληψη από υπόγεια 

νερά στη ΛΑΠ Αχελώου εκτιµάται σε 100 hm
3
. 

Η ετήσια θεωρητική ζήτηση για άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007 εκτιµάται 
σε 287 hm

3
 ενώ η ετήσια ζήτηση σε πόσιµο νερό (ύδρευση και τουρισµός) εκτιµάται σε 31 

hm
3
. 

Λεκάνη απορροής Ευήνου (GR20) 

Τα όρια της ΛΑΠ Ευήνου καθορίζονται από τους ακόλουθους ορεινούς όγκους: Βόρεια, 
Βορειοδυτικά: Παναιτωλικό, Βορειοανατολικά: Βαρδούσια, Νοτιοανατολικά: όρη Ναυπακτίας 
και Αράκυνθος. 

Η ΛΑΠ Ευήνου έχει χερσαία επιφάνεια 1.164 km
2
. Η κλίση στο ορεινό τµήµα της λεκάνης 

είναι 24%. Η ΛΑΠ περιλαµβάνει κυρίως τον ποταµό Εύηνο µε µήκος 93 km. Περιλαµβάνει 
επίσης την τεχνητή λίµνη Ευήνου µε έκταση 2,89 km

2
. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης, από τα 15 
επιφανειακά υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Ευήνου, εκ των οποίων τα 2 είναι ΙΤΥΣ, τα 12 
βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση, 1 σε καλό οικολογικό δυναµικό, 1 σε µέτρια 
οικολογική κατάσταση και 1 παραµένει άγνωστο.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της χηµικής κατάστασης, από τα 15 επιφανειακά 
υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Ευήνου, 14 βρίσκονται σε καλή χηµική κατάσταση και 1 παραµένει 
άγνωστο. 

Στη ΛΑΠ Εύηνου αναπτύσσονται 3 υπόγεια υδατικά συστήµατα, και τµήµα του υπόγειου 
υδατικού συστήµατος Ωλονού-Πίνδου που έχει ενταχθεί στη ΛΑΠ Αχελώου. Όλα τα υπόγεια 
συστήµατα βρίσκονται σε καλή χηµική κατάσταση. 

∆εν σηµειώνονται στη λεκάνη του ποταµού Ευήνου προβλήµατα υπερεκµετάλλευσης στα 
υπόγεια υδατικά συστήµατα. Στο υδατικό σύστηµα Μεσολογγίου – Ευήνου θα πρέπει να 
προστατευθούν οι ζώνες αντλήσεων ύδρευσης στην ευρεία κοίτη του ποταµού, ώστε να µην 
παρουσιασθεί πρόβληµα ποιότητας στο µέλλον λόγω τοπικών υπεραντλήσεων. Όλα τα 
υπόλοιπα υδατικά συστήµατα βρίσκονται σε καλή ποσοτική κατάσταση και οι αντλήσεις είναι 
πολύ µικρό ποσοστό της µέσης ετήσιας τροφοδοσίας του κάθε συστήµατος. 
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Στην ΛΑΠ Ευήνου έχει κατασκευαστεί το φράγµα Αγίου ∆ηµητρίου µε τον οµώνυµο 
ταµιευτήρα, από τον οποίο εκτρέπεται νερό προς τον ταµιευτήρα του Μόρνου για την 
υδροδότηση της Αθήνας. 

Η ετήσια απόληψη από επιφανειακά νερά στη ΛΑΠ Εύηνου εκτιµάται σε 18 hm
3
 για κάλυψη 

αναγκών εντός του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 04, και σε 228 hm
3
 για κάλυψη αναγκών εκτός 

του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος, ενώ η ετήσια απόληψη από υπόγεια νερά εκτιµάται σε 15 hm
3
. 

Η ετήσια θεωρητική ζήτηση για άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007 εκτιµάται 
σε 28 hm

3
, ενώ η ετήσια ζήτηση σε πόσιµο νερό (ύδρευση και τουρισµός) εκτιµάται σε 6 hm

3
. 

Λεκάνη απορροής Μόρνου (GR21) 

Τα όρια της ΛΑΠ Μόρνου καθορίζονται από τους ορεινούς όγκους: της Οίτης στα Βόρεια, της   
Γκιώνας και Λιδορικίου στα Ανατολικά, των Βαρδουσίων και ορεινής Ναυπακτίας στα ∆υτικά 
– Βορειοδυτικά. Η ΛΑΠ Μόρνου έχει χερσαία επιφάνεια 1.438 km

2
 και µέση κλίση 21,5 % και 

περιλαµβάνει κυρίως τον ποταµό Μόρνο µε µήκος 60 km.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης από τα 14 
επιφανειακά υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Μόρνου, τα 12 βρίσκονται σε καλή οικολογική 
κατάσταση και τα 2 σε καλό οικολογικό δυναµικό.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της χηµικής κατάστασης, από τα 14 επιφανειακά 
υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Μόρνου, εκ των οποίων τα 2 είναι ΙΤΥΣ, 10 βρίσκονται σε καλή 
χηµική κατάσταση και 4 σε άγνωστη. 

Στη ΛΑΠ Μόρνου αναπτύσσονται 5 υπόγεια υδατικά συστήµατα, καθώς και τµήµα του 
υπόγειου υδατικού συστήµατος Ωλονού-Πίνδου που εντάσσεται στην υδρολογική λεκάνη του 
Αχελώου. Όλα τα υπόγεια συστήµατα βρίσκονται σε καλή χηµική κατάσταση. 

∆εν σηµειώνονται στη ΛΑΠ Μόρνου προβλήµατα υπερεκµετάλλευσης στα υπόγεια υδατικά 
συστήµατα. Όλα τα υδατικά συστήµατα βρίσκονται σε καλή ποσοτική κατάσταση και οι 
αντλήσεις είναι πολύ µικρό ποσοστό της µέσης ετήσιας τροφοδοσίας εκάστου. 

Στην ΛΑΠ Μόρνου έχει κατασκευαστεί το φράγµα Μόρνου µε τον οµώνυµο ταµιευτήρα 
(τεχνητή λίµνη) εκτάσεως 14,80 km

2
 που χρησιµοποιείται για την ύδρευση της Αθήνας. 

Η ετήσια απόληψη από επιφανειακά νερά στη ΛΑΠ Μόρνου αφορά κατά κύριο λόγο στα 417 
hm

3
 για κάλυψη αναγκών εκτός του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 04, ενώ η ετήσια απόληψη από 

υπόγεια νερά στη ΛΑΠ Μόρνου εκτιµάται σε 25 hm
3
. 

Η ετήσια θεωρητική ζήτηση για άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007 εκτιµάται 
σε 21,5 hm

3 
ενώ η ετήσια ζήτηση σε πόσιµο νερό (ύδρευση και τουρισµός) εκτιµάται σε 4 

hm
3
. 

Λεκάνη απορροής Λευκάδας (GR44) 

Η ΛΑΠ Λευκάδας έχει χερσαία επιφάνεια 365 km
2
, και δεν περιλαµβάνει κύριους ποταµούς 

ούτε λίµνες. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης, από τα 6 
επιφανειακά υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Λευκάδας, εκ των οποίων 1 είναι ΙΤΥΣ, τα 2 
βρίσκονται σε υψηλή οικολογική κατάσταση, 2 σε καλή οικολογική κατάσταση, 1 σε καλό 
οικολογικό δυναµικό και 1 σε µέτρια οικολογική κατάσταση.  
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Με βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης της χηµικής κατάστασης και τα 6 επιφανειακά 
υδάτινα σώµατα στη ΛΑΠ Λευκάδας βρίσκονται σε άγνωστη χηµική κατάσταση.  

Στη ΛΑΠ Λευκάδας αναπτύσσονται 2 υπόγεια υδατικά συστήµατα. Όλα τα υπόγεια 
συστήµατα βρίσκονται µεν σε καλή χηµική κατάσταση, µε αυξηµένες όµως τιµές φυσικού 
υποβάθρου σε χλωριόντα και τοπικά σε θειικά ιόντα.  

Στο σύστηµα Βασιλικής – Νυδρίου – Λευκάδος (GR0400170) σηµειώνονται τοπικές 
υπεραντλήσεις, χωρίς όµως οι µέσες ετήσιες απολήψεις να υπερβαίνουν τη µέση 
τροφοδοσία του. Οι τοπικές αυτές υπεραντλήσεις έχουν συµβάλλει στην τοπική υφαλµύρινση 
του συστήµατος. Στη νήσο Λευκάδα τα καρστικά συστήµατα (GR0400160) είναι περιµετρικά 
ανοιχτά στη θάλασσα µε αποτέλεσµα την φυσική τους υφαλµύρινση. Στις προσχωµατικές 
λεκάνες (GR0400170) παρατηρείται αύξηση των χλωριόντων και λόγω υπεραντλήσεων, 
ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα στην περιοχή της Λευκάδας. 

Η ετήσια απόληψη από επιφανειακά νερά στη ΛΑΠ Λευκάδας είναι µηδενική, ενώ η ετήσια 
απόληψη από υπόγεια νερά στη εκτιµάται σε 3 hm

3
. 

Η ετήσια θεωρητική ζήτηση για άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007 εκτιµάται 
σε 3 hm

3
, ενώ η ετήσια ζήτηση σε πόσιµο νερό (ύδρευση και τουρισµός) εκτιµάται σε 3 hm

3
. 

Στην Λευκάδα η ζήτηση για ύδρευση καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από τις πηγές Αγ.. 
Γεωργίου που ανήκουν στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου.  

Α.3 Συνοπτική περιγραφή των περιβαλλοντικών στόχων του σχεδίου 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου ∆ιαχείρισης καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και στο άρθρο 4 του Π∆ 51/2007 και προσδιορίζονται αναλυτικά ανά 
επιφανειακό υδάτινο σώµα και ανά υπόγειο υδατικό σύστηµα. 

Ο καθορισµός των στόχων, σύµφωνα µε την Οδηγία γίνεται βάσει των διαφορετικών 
επιλογών του άρθρου 4. Μέσα από τη διαδικασία καθορισµού των στόχων προσδιορίζεται 
όχι µόνο η κατάσταση όλων των επιφανειακών υδάτινων σωµάτων και υπόγειων υδατικών 
συστηµάτων, αλλά και το χρονικό πλαίσιο επίτευξης του στόχου της Οδηγίας. Για τα ΙΤΥΣ και 
Τεχνητά Υδατικά Συστήµατα (ΤΥΣ), τα οποία καθορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων, η Οδηγία 
θέτει «ειδικούς στόχους». Πιο συγκεκριµένα: 

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα επιφανειακά ύδατα είναι: 

• Η µη υποβάθµιση της κατάστασής τους. 

• Η προστασία ή και αποκατάσταση σε καλή οικολογική και χηµική κατάσταση των 
επιφανειακών νερών (ή σε καλό οικολογικό δυναµικό για ΙΤΥΣ και ΤΥΣ) µέχρι το 2015.  

• Η εφαρµογή απαραίτητων µέτρων µε στόχο τη σταδιακή µείωση της ρύπανσης από τις 
Ουσίες Προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των εκποµπών, 
απορρίψεων και διαρροών από τις Επικίνδυνες Ουσίες Προτεραιότητας. 

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα υπόγεια ύδατα είναι: 

• Η εφαρµογή απαραίτητων µέτρων ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί η διοχέτευση 
ρύπων σε αυτά καθώς και η υποβάθµιση της κατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων. 

• H προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση όλων των υπόγειων υδατικών 
συστηµάτων, µε τη διασφάλιση ισορροπίας µεταξύ των εκφορτίσεων (φυσική η µέσω 
αντλήσεων) και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, το αργότερο µέχρι το 
2015. 

• H εφαρµογή απαραίτητων µέτρων ώστε να αναστραφεί κάθε σηµαντική και 
διατηρούµενη ανοδική τάση συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου, η οποία οφείλεται σε 
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ανθρώπινη δραστηριότητα, προκειµένου να µειωθεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων 
σταδιακά. 

Όσον αφορά στις προστατευόµενες περιοχές, οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι: 

• H συµµόρφωση µε συγκεκριµένα πρότυπα και στόχους της Κοινοτικής νοµοθεσίας, στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν καθορισθεί οι µεµονωµένες προστατευόµενες περιοχές. 

• H επίτευξη καλής κατάστασης µέχρι το 2015. 

Κατά τη διαδικασία προσδιορισµού των περιβαλλοντικών στόχων είναι δυνατός ο 
καθορισµός εξαιρέσεων οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• Την παράταση της προθεσµίας, δηλαδή η επίτευξη της «καλής κατάστασης» να 
πραγµατοποιηθεί έως το 2021 ή το 2027 το αργότερο (παράγ.4 του άρθρου 4 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), ή µόλις το επιτρέψουν οι φυσικές συνθήκες µετά το 2027. 

• Την επίτευξη λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Π∆ 51/2007. 

• Την προσωρινή υποβάθµιση της κατάστασης που απορρέει από φυσικά αίτια ή από 
ανωτέρα βία όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π∆ 51/2007. 

• Νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων ή µεταβολές 
της στάθµης των υπογείων υδάτων, ή αδυναµίας πρόληψης της υποβάθµισης των 
επιφανειακών υδάτων (συµπεριλαµβανοµένης της µεταβολής από την υψηλή στην 
καλή κατάσταση), ως αποτέλεσµα νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων βιώσιµης 
ανάπτυξης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π∆ 51/2007. 

Για όλα τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα και υπόγεια υδατικά συστήµατα που ταξινοµήθηκαν 
σε κατάσταση (ή δυναµικό) κατώτερη της καλής ζητείται παράταση της προθεσµίας 
επίτευξης των στόχων (εφαρµογή παραγράφου 4.4 της Οδηγίας). Επίσης για αυτά που 
ταξινοµούνται ως άγνωστα θα πρέπει να προσδιοριστεί η κατάσταση (ή το δυναµικό) τους 
µέχρι το 2015. 

Α.4 Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος µέτρων 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου θα πρέπει να 
υλοποιηθούν τα ακόλουθα βασικά και συµπληρωµατικά µέτρα. 

Α.4-1 Βασικά µέτρα 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ως βασικά µέτρα 
ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των 
υδατικών οικοσυστηµάτων. Τα βασικά µέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές 
ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή, µέσω του καθορισµού 
οριακών τιµών εκποµπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων. Ουσιαστικά υλοποιούν 
τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της Οδηγίας για τη συνδυασµένη προσέγγιση που αποσκοπεί 
στον έλεγχο των σηµειακών και των διάχυτων πηγών ρύπανσης. Παράλληλα µέσα από το 
Πρόγραµµα βασικών µέτρων επιδιώκεται η περαιτέρω προστασία των υδάτων που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, µε τον καθορισµό ζωνών προστασίας και ελέγχου 
των απολήψεων.  

Το Πρόγραµµα Μέτρων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Βασικών Μέτρων, τα οποία παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα στη ενότητα 4.2.5.1 της ΣΜΠΕ: 

1. Μέτρα για την εφαρµογή της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία των 
υδάτων σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60/EK και συγκεκριµένα το άρθρο 10 (άρθρο 9 του 
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Π∆ 51/2007) και το µέρος Α Παραρτήµατος VΙ (Τµήµα Α Παραρτήµατος VIII του Π∆ 
51/2007). 

2. Μέτρα για την εφαρµογή της ανάκτησης κόστους. Προτείνονται µέτρα που κρίνονται 
κατάλληλα για τους σκοπούς του άρθρου 9 της Οδηγίας και του άρθρου 8 του Π∆ 
51/2007. 

3. Μέτρα για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού, ώστε να 
αποφευχθεί η απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 της Οδηγίας. 

4. Μέτρα για την ικανοποίηση του άρθρου 7 της Οδηγίας και του άρθρου 7 του Π∆ 51/2007, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για διασφάλιση της ποιότητας του νερού, ώστε να 
µειωθούν οι απαιτήσεις καθαρισµού του προς παραγωγή πόσιµου νερού, και προτάσεων 
για τον καθορισµό ζωνών ασφαλείας για τα υδατικά αυτά συστήµατα. 

5. Μέτρα προστασίας υδροληψιών υπογείων νερών που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και καθορισµός σχετικών ζωνών προστασίας. 

6. Μέτρα ελέγχου της απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και της αποθήκευσης 
επιφανειακού νερού. 

7. Μέτρα για τον έλεγχο τεχνητού εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων 
συµπεριλαµβανοµένης και της σχετικής αδειοδότησης. 

8. Μέτρα για τις σηµειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση. 

9. Μέτρα για διάχυτες πηγές απορρίψεων ικανές να προκαλέσουν ρύπανση, ιδίως σε 
επιφανειακά και υπόγεια νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

10. Μέτρα για την αντιµετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση των νερών. 

11. Μέτρα για την αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια νερά. 

12. Μέτρα για εξάλειψη της ρύπανσης επιφανειακών νερών από ουσίες προτεραιότητας και 
τη σταδιακή µείωση της ρύπανσης από επικίνδυνες ή άλλες ουσίες που µπορεί να 
εµποδίσει την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 

13. Μέτρα για πρόληψη σηµαντικής διαρροής ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και για 
πρόληψη ή και µείωση των επιπτώσεων των επεισοδίων ρύπανσης από ατύχηµα ή 
ακραία φυσικά φαινόµενα. 

Α.4-2 Συµπληρωµατικά µέτρα 

Πρόκειται για µέτρα τα οποία εφαρµόζονται συµπληρωµατικά των βασικών µε στόχο την 
επίτευξη της καλής κατάστασης των σωµάτων. Τα µέτρα αυτά επικεντρώνονται σε 
επιφανειακά υδάτινα σώµατα και σε υπόγεια υδατικά συστήµατα για τα οποία η εφαρµογή 
των βασικών µέτρων εκτιµάται ότι δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Περιλαµβάνουν δε είτε εξειδικευµένες δράσεις για συγκεκριµένες πιέσεις, είτε 
δράσεις γενικού χαρακτήρα που δύνανται να εφαρµόζονται στο σύνολο του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος ή και σε οµάδες υδατικών συστηµάτων που εµφανίζουν παρόµοια 
προβλήµατα.  

Τα µέτρα αυτά εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, και παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις 
ενότητες 4.2.5.2 και 4.2.5.3 της ΣΜΠΕ: 

1. Νοµοθετικά µέτρα. 
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2. ∆ιοικητικά µέτρα. 

3. Οικονοµικά ή φορολογικά µέτρα (πχ αναµόρφωση λογιστικών συστηµάτων παρόχων 
νερού). 

4. Περιβαλλοντικές συµφωνίες µετά από διαπραγµάτευση. 

5. Έλεγχοι εκποµπής (πχ κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών, µέτρα ειδικής 
προστασίας σε περιοχές υπόγειων υδατικών συστηµάτων όπου υπάρχουν 
θερµοµεταλλικά και ιαµατικά νερά, πρόγραµµα διερευνητικής παρακολούθησης 
ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήµατα και στα επιφανειακά υδάτινα 
σώµατα στις περιοχές υφιστάµενων ΧΥΤΑ). 

6. Κώδικες ορθών πρακτικών. 

7. Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροτόπων. 

8. Έλεγχοι απολήψεων (πχ τοποθέτηση λειτουργικής βάνας στις αρτεσιανές γεωτρήσεις, 
έλεγχος ποιοτικής κατάστασης αδειοδοτούµενων υδροληπτικών έργων σε συστήµατα µε 
υψηλές τιµές φυσικού υποβάθρου (χλωριόντα, θειικά ιόντα). 

9. Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης. 

10. Μέτρα αποτελεσµατικότητας και επαναχρησιµοποίησης (πχ: προώθηση τεχνολογιών 
αποτελεσµατικής χρήσης ύδατος στη βιοµηχανία και αρδευτικές τεχνικές εξοικονόµησης 
ύδατος). 

11. Έργα δοµικών κατασκευών. 

12. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. 

13. Έργα αποκατάστασης υφιστάµενων υποδοµών (πχ εκπόνηση µελέτης σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής για την επίπτωση των φραγµάτων στην ελεύθερη µετακίνηση των 
ανάδροµων και κατάδροµων ειδών ιχθυοπανίδας και τον προσδιορισµό των βέλτιστων 
µεθόδων και πρακτικών αντιµετώπισής τους). 

14. Τεχνητή επαναπλήρωση υδροφόρων στρωµάτων. 

15. Εκπαιδευτικά έργα. 

16. Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης (πχ εφαρµογή ειδικού προγράµµατος ελέγχου 
παρουσίας δραστικών ουσιών οι οποίες περιλαµβάνονται σε φυτοφάρµακα και έχουν 
απαγορευτεί). 

17. Λοιπά σχετικά µέτρα. 

Τέλος στα συµπληρωµατικά µέτρα του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 
περιλαµβάνεται και ειδική οµάδα µέτρων για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα 
επιφανειακά υδάτινα σώµατα και υπόγεια υδατικά συστήµατα της ΛΑΠ Πηνειού του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας. Τα µέτρα αυτά προέκυψαν µετά από εξέταση διαφορετικών 
σεναρίων µέτρων που σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο σε 
υπόγεια υδατικά συστήµατα και επιφανειακά υδάτινα σώµατα της ΛΑΠ Πηνειού. 

Στη ΣΜΠΕ παρουσιάζονται τα τρία επικρατέστερα από αυτά τα σενάρια, τα οποία 
στηρίζονται σε µία βελτιωµένη και ρεαλιστική εκδοχή του µοντέλου γεωργικής παραγωγής 
που προσαρµόζεται σταδιακά στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. ∆ύο από τα σενάρια αυτά δεν 
περιλαµβάνουν µεταφορά νερού του άνω ρου Αχελώου, το ένα (Α) µε υλοποίηση των 
δροµολογηµένων µόνο έργων κεφαλής στη Θεσσαλία και το δεύτερο (Β) µε υλοποίηση και 
των πρόσθετων έργων της Θεσσαλίας. Το τρίτο σενάριο (Γ) περιλαµβάνει µεταφορά 
περιορισµένων ποσοτήτων νερού, ώστε να µην υπάρχει έλλειµµα λόγω µη ικανοποίησης της 
ζήτησης των χρήσεων και κυρίως της άρδευσης. 
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Στην ενότητα 5.4.2 της ΣΜΠΕ αξιολογούνται τα τρία σενάρια έχοντας ως βάση αξιολόγησης 
κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονοµικά, όπως: η επίτευξη των 
στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το χρηµατοοικονοµικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, 
το περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος πόρου, η προστιθέµενη αξία του τοµέα της γεωργίας, η 
επίπτωση στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και οι κοινωνικοοικονοµικές 
επιπτώσεις. 

Από την αξιολόγηση που έλαβε χώρα προκύπτει ότι η διαχειριστική εναλλακτική λύση που 
µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τη µεταφορά 250 hm

3
 νερού ανά έτος, από τον άνω ρου του 

Αχελώου στη ΛΑΠ Πηνειού, εµφανίζει συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και αποτελεί 
βάσει της παρούσας απόφασης τη λύση που επιλέγεται προς εφαρµογή. 

Α.5 Μητρώο προστατευόµενων περιοχών 

Το Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών περιλαµβάνει όλα τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα 
και υπόγεια υδατικά συστήµατα που προσδιορίζονται, δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ, και όλες τις προστατευόµενες περιοχές που καλύπτονται από το 
Παράρτηµα IV του άρθρου 1 αυτής, όπως αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 
ΣΜΠΕ (ενότητα 4.2.1.3) και το Σχέδιο ∆ιαχείρισης.  

Α.6 Έργα που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

A.6-1 Στην ενότητα 4.2.3.2.4 της ΣΜΠΕ παρατίθενται τα προγραµµατιζόµενα έργα και 
δραστηριότητες, τα οποία εξετάστηκαν µε βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ περί εξαιρέσεων, για το ενδεχόµενο να επηρεάσουν την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων των υδατικών συστηµάτων. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο διαχείρισης και τα Παραρτήµατα του τέτοια έργα είναι: το Φράγµα 
Μεσοχώρας Ν. Τρικάλων, το Φράγµα Συκιάς Ν. Καρδίτσας, και το Υδροηλεκτρικό Έργο 
(ΥΗΕ) Αυλακίου ∆ήµων Αργιθέας – Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Καρδίτσας και Άρτας, για τα 
οποία προτείνεται να τεθούν εναλλακτικοί περιβαλλοντικοί στόχοι για τα επηρεαζόµενα απ’ 
αυτά υδάτινα σώµατα . Επίσης, έργα, τα οποία εξετάστηκαν µε βάση την εν λόγω διάταξη 
της Οδηγίας και αναφέρονται ως συµπληρωµατικά µέτρα, είναι το Φράγµα Αχυρών Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας, το Αρδευτικό και Υδρευτικό ∆ίκτυο Βάλτου / Επέκταση ∆ιώρυγας ∆1 
(Παροχέτευση νερών Αχελώου για Άρδευση – Ύδρευση Κοινοτήτων Επαρχίας Βάλτου Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας), το Αρδευτικό Έργο Μόρνου, Ν. Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας και το 
Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα – Άµφισσας. 

A.6-2 Προγραµµατιζόµενα ή νέα έργα που δεν εξετάστηκαν ως προς την συµβατότητα τους 
µε τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή ως εξαιρέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4, 
παράγραφος 7 της Οδηγίας, θα εξετάζονται ως προς τη συµβατότητά τους κατά τη 
διαδικασία της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης. 
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Β. ∆ιαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο σχέδιο ή πρόγραµµα από την 

ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, και όροι, περιορισµοί και 
κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να 

συνοδεύουν την έγκριση του προγράµµατος 

Β.1 ∆ιαφοροποιήσεις Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Από την εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, προέκυψε ότι 
δεν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των εξεταζόµενων 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Αντιθέτως στις περισσότερες των περιπτώσεων το 
προτεινόµενο πρόγραµµα µέτρων βελτιώνει σηµαντικά την υφιστάµενη κατάσταση, είτε 
άµεσα είτε έµµεσα και συνεργιστικά, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο σχεδιασµός του έχει 
γίνει µε στόχο την αειφορία και την αντιµετώπιση των όποιων δυσµενών καταστάσεων 
άπτονται της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλονται γενικές 
διαφοροποιήσεις στο προτεινόµενο πρόγραµµα για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης. 

Οι διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται σε επιµέρους σηµεία του προτεινόµενου Σχεδίου 
∆ιαχείρισης είναι οι ακόλουθες: 

Β.1-1 Επιλογή σεναρίου διαχείρισης του νερού για την επίτευξη των στόχων της 

Οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού 

Ως προς τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του νερού µε στόχο την επίτευξη των στόχων 

της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού, επιλέγεται το 

σενάριο Γ1Υ1Α1Π1 όπως περιγράφεται στη ΣΜΠΕ, το οποίο περιλαµβάνει: µείωση της 

αρδευτικής κατανάλωσης στην τιµή των 450 m
3
 ανά στρέµµα ετησίως, µε διατήρηση των 

ίδιων αρδευόµενων εκτάσεων στη ΛΑΠ Πηνειού (2.500.000 στρ.), υλοποίηση των 

δροµολογηµένων, αλλά όχι και των πρόσθετων, έργων ταµίευσης απορροών στη ΛΑΠ 

Πηνειού, και µεταφορά από τον ποταµό Αχελώο ποσότητας νερού ίσης µε 250 hm
3
 ετησίως. 

Β.1-2 Τροποποίηση µέτρων και έργων 

1. Ο τίτλος του µέτρου WD04B140 τροποποιείται για λόγους αποσαφήνισης ως εξής: 

«Τοποθέτηση συστηµάτων καταγραφής απολήψεων υπογείων υδάτων», ενώ η 

περιγραφή του τροποποιείται ως ακολούθως: «Σταδιακή τοποθέτηση υδροµετρητών σε 

όλες τις υδροληψίες µορφής γεώτρησης, φρέατος ή υδροµάστευσης πηγής, από τις 

οποίες λαµβάνεται ποσότητα νερού ίση ή µεγαλύτερη των 10m
3
 ηµερησίως, για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των απολήψεων υπογείων υδάτων. Το µέτρο αφορά το 

σύνολο των φυσικών και νοµικών προσώπων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των 

υδροληψιών (πχ ∆ΕΥΑ, ∆ήµοι, φορείς συλλογικής άρδευσης, ιδιώτες). Το κόστος του 

αναγκαίου σχετικού εξοπλισµού θα βαρύνει τα ως άνω πρόσωπα, ενώ είναι δυνατή και η 

θέσπιση κινήτρων για την εφαρµογή του µέτρου. Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να 

δηλώσουν την έναρξη λειτουργίας του µετρητικού εξοπλισµού στη οικεία ∆ιεύθυνση 

Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ενώ οι µεγάλοι χρήστες εξ αυτών (∆ΕΥΑ, 

∆ήµοι, βιοµηχανίες, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα) υποχρεούνται να αποστέλλουν στις εν 

λόγω ∆ιευθύνσεις, και εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Οκτωβρίου κάθε έτους, τις 

µετρήσεις των ποσοτήτων που λαµβάνονται ετησίως από τις υπό διαχείρισή τους 

υδροληψίες..» 
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2. Η περιγραφή του µέτρου WD04B150 τροποποιείται για λόγους αποσαφήνισης ως εξής: 

«Αναφέρεται σε απολήψεις άνω των 10 m
3
 ηµερησίως, και περιλαµβάνει την 

τοποθέτηση ή τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενου εξοπλισµού καταγραφής των 

απολήψεων (υδρόµετρα, σταθµηγράφοι κλπ) σε έργα υδροληψίας επιφανειακών 

υδάτων. Ο σχετικός εξοπλισµός που είναι αναγκαίος θα προσδιορίζεται κατά την έκδοσή 

νέας σχετικής άδειας χρήσης νερού ή την επανέκδοση της υφιστάµενης, και το κόστος 

του θα βαρύνει το φυσικό και νοµικό πρόσωπο που πραγµατοποιεί την απόληψη νερού, 

ενώ είναι δυνατή και η θέσπιση κινήτρων για την εφαρµογή του µέτρου. Το εν λόγω 

πρόσωπο υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του µετρητικού εξοπλισµού 

στην οικεία ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Οι µετρήσεις των 

ποσοτήτων νερού που λαµβάνονται ετησίως από τις υδροληψίες θα αποστέλλονται το 

πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου κάθε έτους στις ∆ιευθύνσεις Υδάτων.» 

3. Η περιγραφή του έργου «Αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο Βάλτου / Επέκταση ∆ιώρυγας 

∆1 …» του µέτρου WD04S210 «Έργα δοµικών κατασκευών», τροποποιείται ως προς 

την προς άρδευση έκταση, µε αύξηση των 60.000 στρ. σε 102.500 στρ.. 

Β.2 Γενικοί όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις 

1. Η εφαρµογή του Προγράµµατος Μέτρων γίνεται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες, 

όπως καθορίζονται στο υφιστάµενο κάθε φορά θεσµικό πλαίσιο. ∆ιευκρινίσεις επί των 

αρµοδιοτήτων και κατευθύνσεις (όπως για θέµατα καθορισµού ζωνών προστασίας 

πηγών υδροδότησης, επικαιροποίησης της νοµοθεσίας κλπ) παρέχονται µε µέριµνα 

της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

2. Οι καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

διασφάλιση των µέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των µέτρων σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία και ενηµερώνουν την αρµόδια ∆/νση Υδάτων της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τις ενέργειές τους, ώστε αυτή να συντάσσει τις ετήσιες 

εκθέσεις εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης και του Προγράµµατος Μέτρων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5.δ του Ν.3199/2003. 

3. Όλοι οι φορείς του άρθρου 4 παρ. 1.ζ του Ν.3199/2003 οι οποίοι διαθέτουν στοιχεία 

παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων οφείλουν να αποστέλλουν τα 

πρωτογενή και επεξεργασµένα δεδοµένα τους στις αρµόδιες ∆/νσεις Υδάτων της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, προκειµένου να 

εφαρµόζονται οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 5.ζ και το άρθρο 4 

παρ. 1.στ του Ν.3199/2003. 

4. Με την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.6 του Ν.3199/2003 µπορούν να 

εξειδικεύονται τα µέτρα ή να τεθούν αυστηρότερα όρια µε σκοπό την επίτευξη των 

στόχων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, και µε βάση τα αποτελέσµατα του Εθνικού ∆ικτύου 

Παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και άλλων συναφών 

προγραµµάτων παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις απαγόρευσης απολήψεων θα 

πρέπει να προτείνονται εναλλακτικές βιώσιµες λύσεις ικανοποίησης της ζήτησης. 

5. Ο προγραµµατισµός έργων και δράσεων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τα ύδατα 

θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης. 
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6. Η αδειοδότηση για την υλοποίηση των έργων και των δράσεων που εξετάζονται στο 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης εξακολουθεί να υπόκειται στα προβλεπόµενα στην ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

7. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων υποδοµής που σχετίζονται µε τη διαχείριση των 

υδατικών πόρων και περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, θα πρέπει κατά τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων να τηρούνται τα προβλεπόµενα 

στο Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία.  

8. Ετήσια έκθεση παρακολούθησης κατάστασης των υδάτων καταρτίζεται και 

δηµοσιοποιείται από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. 

Γ. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος 

Από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόµενων µέτρων 

προέκυψε ότι δεν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Η παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Παρακολούθησης νερών, όπως αυτό έχει εγκριθεί µε την 

ΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β/9.9.2011), λαµβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις που 

τυχόν αναφέρονται στο ως άνω Σχέδιο και στην αντίστοιχη ΣΜΠΕ, και ειδικότερα στην 

ενότητα 4.2.2 αυτής. 

Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Αρχή Σχεδιασµού (Ειδική Γραµµατεία 

Υδάτων) οι δείκτες που προτείνονται στην ενότητα 7.7 της ΣΜΠΕ. 

∆. Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης 

Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήξη της ισχύος του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. Σε περίπτωση 

τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην 

ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006.  

Ε. ∆ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις 

1. Η Αρχή Σχεδιασµού (Ειδική Γραµµατεία Υδάτων) προβαίνει, εντός δέκα (10) ηµερών 
από την παραλαβή της παρούσας απόφασης, σε δηµοσιοποίησή της για την 
ενηµέρωση του κοινού, µε δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον 
ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση της παρούσας στο 
διαδικτυακό τόπο στον οποίο αναρτήθηκε το Σχέδιο, και στη συνέχεια διαβιβάζει στην 
ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης. 

2. Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
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3. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης πρέπει να αναφέρεται ρητά 

η παρούσα απόφαση.  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

 

Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Σ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

α) Γραφείο Υπουργού 

β) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 

γ) Γραφείο Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος 

δ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων 
Ιτέας 2 και Ευρυτανίας 
115 23 Αθήνα 

ε) ∆/νση Χωροταξίας 
Αµαλιάδος 17 
115 23 Αθήνα 

στ) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
Μεσογείων & Τρικάλων 36 
115 27 Αθήνα 

ζ) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
Τµήµα Γεν. Περιβαλλοντικών Θεµάτων 
Πατησίων 147 
112 51 Αθήνα 

η) ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας 
Χαλκοκονδύλη 31 
101 64 Αθήνα 

θ) ∆/νση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου 
Πατησίων 147 
112 51 Αθήνα 
 

2. Υπ. Εθνικής Άµυνας 
ΓΕΕΘΑ / Γ2 
Χολαργός, Αθήνα 
 

3. Υπ. Εσωτερικών 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα 
 

4. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
 

β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 
Χαριλάου Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα 
 

γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

 
5. Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

α) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού 
Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 

β) ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Αγίου Αθανασίου 4 302 00 Μεσολόγγι 
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γ) Ι∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Κάστρο Λαµίας, 351 00 Λαµία 

δ) Λ∆΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 
Λουκιανού 1, 431 00 Καρδίτσα 

ε) Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών, 330 54 ∆ελφοί 

στ) ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 481 00 Πρέβεζα 

ζ) 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Τζαβέλλα 17, 303 00 Ναύπακτος 

η) 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Όθωνος 47, 351 00 Λαµία 

θ) 19
η
 Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Τέρµα Προφήτη Ηλία, 421 00 Τρίκαλα 

ι) 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Οικία Ζορµπά, Πάροδος Εθν. οδού, 47100 Άρτα 

ια) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας 
Μαιζώνος 17, 262 23 Πάτρα 

ιβ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας 
Μεταµορφώσεως 41 & Γαζή, 380 01 Βόλος 

ιγ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου 
Ασωπίου 9, 454 44 Ιωάννινα 

ιδ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας 
Πλατεία Μοσχοχωρίου (πρώην ∆ηµαρχείο Μοσχοχωρίου), 351 00 Λαµία 

ιε) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
Καλλισπέρη 30, 11742 Αθήνα 
 

6. Υπ. Υγείας 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέως ∆ηµόσιας Υγείας 
Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα 
 

7. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 
β) Γραφείο Γενικού ∆/ντή Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας 

Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 112 53 Αθήνα 
γ) ∆/νση Αξιοποίησης Εγγ/κών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισµού 

Λιοσίων 210 & Σεράφη 60, 104 45 Αθήνα 

δ) ∆/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας 
Λιοσίων 210 & Σεράφη 60, 104 45 Αθήνα 

 
8. Υπ. Τουρισµού 

Γενική ∆/νση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης 
Αµαλίας 12, 105 57 Αθήνα 
 

9. Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, 185 10 Πειραιάς 
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10. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
α) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Ελλάδας 

Ν.Ε.Ο Πατρών 33, Τ.Θ. 5036, 261 10 Πάτρα 
β) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ιονίου 

Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα 
γ) ∆/νση Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας 

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 35, 264 42 Πάτρα 
δ) ∆/νση Υδάτων Ιονίου 

Αλυκές Ποταµού, 49100 Κέρκυρα 
ε) ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, 264 41 Πάτρα 
στ) ∆/νση ∆ασών Αιτωλοακαρνανίας 

Ιωσήφ Ρωγών 3, 302 00 Μεσολόγγι 
ζ) ∆/νση ∆ασών Λευκάδας 

Ξεν. Γρηγόρη, 311 00 Λευκάδα 
(φάκελος ΣΜΠΕ σε ψηφιακή µορφή) 
 

11. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
α) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας 

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα 
β) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας 

Βέλιου και Θεοδωράτου, 351 00 Λαµία 
γ) ∆/νση Υδάτων Θεσσαλίας 

Φαρσάλων 148, 413 34 Λάρισα 
δ) ∆/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 

Θερµοπυλών 60, 351 00 Λαµία 
ε) ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών  

Τσιµισκή 5, 412 23 Λάρισα 
στ) ∆/νση ∆ασών Καρδίτσας 

Τέρµα Κουµουνδούρου, 431 00 Καρδίτσα 
ζ) ∆/νση ∆ασών Τρικάλων 

Κολοκοτρώνη 31, 421 00 Τρίκαλα 
η) ∆/νση ∆ασών Ευρυτανίας 

1
ο
 χλµ Ε.Ο. Καρπενησίου – Αγρινίου, 361 00 Καρπενήσι 

θ) ∆/νση ∆ασών Ν. Φωκίδας 
Γκούρα 5, 33100, Άµφισσα 
 

12. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας 
α) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου 

5
ο
 χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, 454 45 Ιωάννινα 

β) ∆/νση Υδάτων Ηπείρου 
5
ο
 χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, 454 45 Ιωάννινα 

γ) ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Μ. Κοτοπούλη 62, 454 44 Ιωάννινα 

δ) ∆/νση ∆ασών Άρτας 
Περιφερειακή οδός Άρτας, 471 00 Άρτα 
 

13. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
∆/νση Υδάτων 
Λεωφ. Μεσογείων 239 
154 51 Ν. Ψυχικό 
 

14. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
α) Περιφερειακό Συµβούλιο 
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 264 42 Πάτρα 
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β) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Παπαδιαµάντη 14 & Αρέθα, 261 10 Πάτρα 

γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
Βεΐκου 9, 302 00 Μεσολόγγι 

δ) ∆/νση Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας 
Κανελλόπουλου 41, 261 10 Πάτρα 
 

15. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
α) Περιφερειακό Συµβούλιο 
Αλυκές Ποταµού, 49100 Κέρκυρα 

β) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Σαµαρά 13, 49100 Κέρκυρα 

γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας 
∆ιοικητήριο Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, 301 00 Λευκάδα 

δ) ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
∆ιοικητήριο, 311 00 Λευκάδα 
 

16. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
α) Περιφερειακό Συµβούλιο 
Υψηλάντου 1, 351 00 Λαµία 

β) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Αρκαδίου 6, 351 00 Λαµία 

γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευρυτανίας 
Εθνικής Αντίστασης 6, 361 00 Καρπενήσι 

δ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας 
Γιδογιάννου 31, 331 00 Άµφισσα 

ε) ∆/νση Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας 
∆ερβενακίων και Νικοπόλεως, 351 00 Λαµία 
 

17. Περιφέρεια Θεσσαλίας 
α) Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ιοικητήριο, 411 09 Λάρισα 

β) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου) 
411 11 Λάρισα 

γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Τρικάλων 
Βασ. Τσιτσάνη 31, 421 00 Τρίκαλα 

δ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καρδίτσας 
Κουµουνδούρου 29, 431 00 Καρδίτσα 

ε) ∆/νση Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας 
Τζαβέλλα & Καλλιθέας 7 (Κτίριο ΤΕΕ), 412 22 Λάρισα 

 

18. Περιφέρεια Ηπείρου 
α) Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ιοικητήριο, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 

β) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
∆ιοικητήριο, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 

γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας 
Φλέµινγκ 6, 471 00 Άρτα 

δ) ∆/νση Τεχνικών Έργων Ηπείρου 
∆ιοικητήριο, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 

 

19. Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 
Ταχυδροµική Θυρίδα: Αιτωλικού, Τ.Κ 304 00 
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20. Φορέας ∆ιαχείρισης Πάρκου Τζουµέρκων - Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου 
Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 

 

21. Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού 
Κατσιµήτρου 1 & Κοµµένου, 47100 Άρτα  

 

22. Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού 

α) ∆/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

β) ∆/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνηµείων 

γ) ∆/νση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 

Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 

 
23. Κοινοπραξία ∆ιαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 

ENVECO Α.Ε. (για λογαριασµό Κοινοπραξίας) 
Περικλέους 1 
151 22 Μαρούσι 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν: θεωρηµένος φάκελος ΣΜΠΕ) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Β΄ 
4. Β. Πάτση 

5. Α. Αντωνιάδης 
6. Α. Καϊτατζή 

7. Μ. Γκιόκα 

8. Α. Σαργιάνου 
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