
 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Η θαηάξηηζε ησλ Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο γίλεηαη κε βάζε: 

α) ηηο απαηηήζεηο όισλ ησλ Άξζξσλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, 
ηνπ ΠΓ 51/2007 θαη ηνπ Ν. 3199/2003 (εηδηθόηεξα ηεο παξαγξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 
3199/2003), ηεο Θπγαηξηθήο Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ θαη ηεο ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009, 
ησλ Οδεγηώλ 2008/105/ΔΚ θαη 2006/11/ΔΚ, 

β) όια ηα Κείκελα Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ (Guidance Documents) γηα θύξηα θαη 
θξίζηκα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί από ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_docum
ents&vm=detailed&sb=Title 

γ) ηηο θαηεπζύλζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Πιαηζίσλ Φσξνηαμηθνύ 
Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 8 ηνπ Ν. 2742/1999, 

δ) πξαθηηθέο εθαξκνγήο, από άιια Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ, κε κεγαιύηεξε εκπεηξία θαη 
ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. 
 

Τα Σρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ πεξηέρνπλ όιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 13 θαη ζην Παξάξηεκα VII ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ (Άξζξν 10 θαη Παξάξηεκα VII ηνπ ΠΓ 51/2007). Αλαιπηηθόηεξα, ζα 
πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηαγπαθή απμόδιυν απσών για θέμαηα διασείπιζηρ και πποζηαζίαρ ηυν 
ςδαηικών πόπυν και καθοπιζμό ηηρ πεπιοσήρ άζκηζηρ ηυν απμοδιοηήηυν ηοςρ 

 Υαπακηηπιζμό ηυν ςδαηικών ζςζηημάηυν (water bodies), και 
επικαιποποίηζη/ζςμπλήπυζη ηος  

Πξνζδηνξηζκό, νξηνζέηεζε θαη ραξαθηεξηζκό ησλ ζπζηεκάησλ επηθαλεηαθώλ θαη 
ππνγείσλ πδάησλ (water bodies) ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ 
ηεο Οδεγίαο θαη κε βάζε ην ζρεηηθό Κείκελν Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ (Guidance 
Document No 02: Identification of Water Bodies) 

 Οπιζηικό πποζδιοπιζμό ηυν ιδιαιηέπυρ ηποποποιημένυν και ηεσνηηών ςδαηικών 
ζςζηημάηυν  

Οπνπ αλαθέξνληαη: 

„„Οδεγία‟‟, ελλνείηαη ε Οδεγία 2000/60/ΔΚ, 

„„Υδαηηθά Γηακεξίζκαηα‟‟, ελλννύληαη νη „„Πεξηνρέο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνύ‟‟ 
ηεο Οδεγίαο 

„„Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακώλ‟‟, ελλννύληαη νη Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακώλ όπσο 
πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ 706/2.09.2010 απόθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 
Υδάησλ (ΦΔΚ 1383Β), 

„„Σρέδηα Γηαρείξηζεο‟‟, ελλννύληαη ηα Σρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσ Λεθαλώλ 
Απνξξνήο Πνηακώλ  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title


 

 

Οξηζηηθό πξνζδηνξηζκό θαη νξηνζέηεζε ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ θαη ηερλεηώλ 
πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 
(παξάγξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 51/2007) θαη κε βάζε ην ζρεηηθό Κείκελν 
Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ (Guidance Document on identification and designation of 
Heavily Modified and Artificial Water Bodies) 

 Μηηπώο Πποζηαηεςόμενυν Πεπιοσών 

Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Μεηξώνπ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 
ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 6 & 7 θαη ην Παξάξηεκα IV ηεο Οδεγίαο 

 Δπιζκόπηζη ηυν ανθπυπογενών πιέζευν και ηυν επιπηώζεών ηοςρ 

Πξνζδηνξηζκόο θαη θαηαγξαθή, ζε θάζε πδαηηθό ζύζηεκα: 

 Σεκαληηθέο ζεκεηαθέο πεγέο ξύπαλζεο 

 Σεκαληηθέο δηάρπηεο πεγέο ξύπαλζεο 

 Σεκαληηθέο απνιήςεηο ύδαηνο 

 Μέηξα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ θαη κνξθνινγηθέο αιινηώζεηο 

 Πηζαλή δηείζδπζε ζαιάζζηνπ λεξνύ 

 Τερλεηό εκπινπηηζκό ησλ ππνγείσλ πδάησλ 

 Άιια είδε αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ 

 Τηο Δπηπηώζεηο από ηηο παξαπάλσ πηέζεηο 

 Οικονομική ανάλςζη ηυν σπήζευν ύδαηορ και εκηίμηζη ηος βαθμού ανάκηηζηρ 
ηος κόζηοςρ για ηιρ διάθοπερ ςπηπεζίερ ύδαηορ, δειαδή 

Αλάιπζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζπνπδαηόηεηαο ησλ θύξησλ ρξήζεσλ ύδαηνο 
(δηαθξηλόκελσλ ηνπιάρηζηνλ ζε νηθηαθέο, βηνκεραληθέο θαη γεσξγηθέο), ζε ζπλδπαζκό 
θαη κε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζηα ζπζηήκαηα επηθαλεηαθώλ θαη 
ππόγεησλ πδάησλ. 

Δθηίκεζε ηνπ βαζκνύ αλάθηεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο γηα ηελ νηθηαθή 
θαηαλάισζε, ηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία (ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο, θόζηνο 
θπζηθώλ πόξσλ, πεξηβαιινληηθό θόζηνο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία) 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζεσξείηαη όηη έρνπλ νηθνλνκηθή 
ζεκαζία θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία. 

Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ επέιηθηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 
γηα ην λεξό. 

 Καθοπιζμό ηςπο-σαπακηηπιζηικών ζςνθηκών αναθοπάρ και αξιολόγηζη/ 
ηαξινόμηζη ηηρ ποιοηικήρ και ποζοηικήρ καηάζηαζηρ ηυν επιθανειακών και 
ςπόγειυν ςδάηυν 

Καζνξηζκόο ηππν-ραξαθηεξηζηηθώλ ζπλζεθώλ αλαθνξάο γηα ηνπο δηαθόξνπο ηύπνπο 
ζπζηεκάησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξ. 1.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ 
ηεο Οδεγίαο (παξάγξ. 1.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ ΠΓ 51/2007) θαη κε βάζε ηα 
αληίζηνηρα Κείκελα Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ 

Αμηνιόγεζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο πνηνηηθήο (νηθνινγηθήο θαη ρεκηθήο) θαηάζηαζεο ησλ 
επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαζώο θαη ηεο πνηνηηθήο (ρεκηθήο) θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο 
ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο Οδεγίαο (Παξάξηεκα III ηνπ 
ΠΓ 51/2007) 

 Καθοπιζμό ηυν πεπιβαλλονηικών ζηόσυν πος ππέπει να επιηεςσθούν, ζε κάθε 
ςδαηικό ζύζηημα, με ηην εθαπμογή ηυν σεδίυν Γιασείπιζηρ και Πποζδιοπιζμό 



 

 

ηυν ‘‘Δξαιπέζευν’’ με καθοπιζμό ηυν επιδιυκόμενυν για αςηέρ πεπιβαλλονηικών 
ζηόσυν 

Πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη, ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά Κείκελα 
Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ θαη θπξίσο ην Guidance Document No 20: Guidance 
Document on Exemptions to the Environmental Objectives, γηα θάζε Λεθάλε 
Απνξξνήο Πνηακνύ, ηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 
πξνβιέπεηαη λα επηηύρνπλ θαηάζηαζε ρακειόηεξνπ επηπέδνπ από ηελ θαιή θαη ηα 
νπνία ζα απνηειέζνπλ ηηο „„Δμαηξέζεηο‟‟ (exemptions) από ηελ επίηεπμε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 

Γηα ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα θαηαηαρζνύλ ζηηο „„Δμαηξέζεηο‟‟, ζα 
πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη κεζνδνινγίεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ α) γηα 
ηελ θαηάηαμή απηή, β) γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ επηδησθόκελσλ, κέρξη ην 2015, 
ελαιιαθηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ θαη γ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 
πξνβιεπόκελεο ρξνλνινγίαο επίηεπμεο θαιήο θαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξ. 4 
έσο 7 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο θαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ Κείκελν Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ.  

Δηδηθόηεξα, γηα ηα λέα έξγα ή ηηο λέεο δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθώλ 
πόξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί λα πινπνηεζνύλ κέρξη ην 2015 θαη πξόθεηηαη λα κελ 
επηηξέςνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ, ζα εμεηάδεηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξαγξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο, ε δπλαηόηεηα πινπνίεζήο ηνπο 
θαη ζα θαζνξηζζνύλ ελαιιαθηηθνί πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη. 

 Γιαμόπθυζη Ππογπαμμάηυν Βαζικών και ςμπληπυμαηικών Μέηπυν για ηην 
πποζηαζία και αποκαηάζηαζη ηυν ςδαηικών ζςζηημάηυν 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ ηεο Οδεγίαο, γηα θάζε Λεθάλε 
Απνξξνήο Πνηακνύ δηακνξθώλνληαη θαη πξνηείλνληαη θαηάιιεια κέηξα, 
δηαθξηλόκελα ζε βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Πξνηεξαηόηεηα, δίλεηαη ζηελ 
δηακόξθσζε ησλ θαηάιιεισλ βαζηθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηελ 
αλάιπζε ησλ αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηνπο, έρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν 
θίλδπλν λα κελ επηηύρνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο ηεο Οδεγίαο. 

Ωο βαζηθά κέηξα λννύληαη: Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ, Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 
αλάθηεζεο θόζηνπο, Μέηξα γηα ηελ πξνώζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθόξνπ ρξήζεο ηνπ 
λεξνύ, Μέηξα ειέγρνπ ηεο απόιεςεο επηθαλεηαθνύ θαη ππόγεηνπ λεξνύ θαη ηεο 
απνζήθεπζεο επηθαλεηαθνύ λεξνύ, Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε ή ηνλ έιεγρν ηεο 
δηνρέηεπζεο ξύπσλ από δηάρπηεο πεγέο απνξξίςεσλ, ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ξύπαλζε, 
Μέηξα γηα απνηξνπή ηεο απόξξηςεο ξύπσλ απεπζείαο ζηα ππόγεηα λεξά αιιά θαη 
πξνζδηνξηζκόο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ επηηξέπεηαη απεπζείαο απόξξηςε, Μέηξα γηα 
πξόιεςε ηεο ζεκαληηθήο δηαξξνήο ξύπσλ από ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ 

Ωο ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα λννύληαη: Μέηξα Ννκνζεηηθά, Γηνηθεηηθά, Οηθνλνκηθά ή 
Φνξνινγηθά, Έιεγρνη εθπνκπήο ξύπσλ, Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο, 
Έιεγρνο απνιήςεσλ, Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, Μέηξα απνηειεζκαηηθόηεηαο 
θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο, Έξγα απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ, 
Δθπαηδεπηηθά κέηξα 

 Αξιολόγηζη ηυν πποηεινόμενυν Ππογπαμμάηυν Μέηπυν και ανάλςζη ηος 
κόζηοςρ ζε ζσέζη με ηην αποδοηικόηηηά ηοςρ 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα βαζηθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
αλάιπζε ηνπ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθόηεηά/απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαη 
ηα νθέιε ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ (αλάιπζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ/κέηξσλ), 



 

 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη κεζόδνπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί από νξηζκέλα Κξάηε Μέιε, νη 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
CIRCA γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο (WFD CIRCA: “Implementing the Water 
Framework Directive”) επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε κέζνδν γηα ηε ρώξα καο 

 Δνημέπυζη ηυν ππογπαμμάηυν παπακολούθηζηρ ηηρ καηάζηαζηρ ηυν 
επιθανειακών και ςπογείυν ςδάηυν 

Πξόθεηηαη γηα αμηνιόγεζε θαη αλαδηακόξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ 
παξαθνινύζεζεο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθώλ 
(πνηακώλ, ιηκλώλ, κεηαβαηηθώλ θαη παξάθηησλ) θαη ππνγείσλ πδάησλ, κε βάζε ηα λέα 
δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ, ηελ 
αλάιπζε ησλ αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηνπο θαη ηε δηακόξθσζε 
ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθώλ 
ζπζηεκάησλ. 

 

Τα Σρέδηα Γηαρείξηζεο ζπλνδεύνληαη επίζεο από: 

  Γιαμόπθυζη ζσεδίος ανηιμεηώπιζηρ θαινομένυν λειτςδπίαρ και ξηπαζίαρ, με 
βάζη ηιρ απσέρ ηος πποληπηικού ζσεδιαζμού 

Τν ζρέδηα απηά θαηαξηίδνληαη γηα θάζε Υδαηηθό Γηακέξηζκα θαη απνηεινύλ κέξνο ησλ 
Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κέηξα πξόιεςεο (drought contingency 
planning), βάζεη ηνπ ζπλδπαζκνύ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, θαζώο θαη κέηξα 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε επηπηώζεσλ από ηε ιεηςπδξία θαη ηελ μεξαζία. 

 Δκπόνηζη ηπαηηγικήρ Μελέηηρ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν (.Μ.Π.Δ.) 

Πξόθεηηαη γηα εληνπηζκό, πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ 
από ηελ εθαξκνγή ησλ Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο, γηα θάζε Υδαηηθό Γηακέξηζκα, ζύκθσλα 
κε ην Άξζξν 7 θαη ην Παξάξηεκα III ηεο Υ.Α. ΥΠΔΦΩΓΔ/ΔΥΠΔ/νηθ.107017/2006.  

 

 


