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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 34η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 400/2017 

Σήμερα 02/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 222227/27-10-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
27-10-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) : 
«1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής (EL 06)». 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 



 2 

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα 
Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης),
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου 
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά 
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης 
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος 
Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, 
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καστανιάς Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
190101/17/27-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
            
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

όπως τροποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 
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3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής 

4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 
(ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

6. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».. 

7. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για 
τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

8. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/28-08-06 (ΦΕΚ1225/Β΄/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 της 27ης 
Ιουνίου 2001 

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με 
αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

10. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

11. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
– εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

12. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
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διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

13. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» και την ΥΔ Ε1β221/22-1-1965 
(ΦΕΚ138/Β΄/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά τις με ΑΠ: ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 
22601/7.4.2014 και την Εγκ. οικ. 191645/3.12.2013 εγκυκλίους και τις ΥΑ 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008, (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008), ΥΑ Γ4/1305/1974, (ΦΕΚ 
801/Β/9.8.1974) και ΥΑ Γ1/17831/1971, (986/Β/10.12.1971) τροποποιήσεις αλλά 
το Ν4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) περί της «Ποινικής προστασία του 
περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» 

14. Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-08-1991) περί «Μεθόδων όρων και 
περιορισμών για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από 
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων»   

15. Την ΚΥΑ ΗΠ 51354/2641/Ε103/24-11-2010 (ΦΕΚ1909/Β΄/8-12-10)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 Δεκεμβρίου 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, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 170766/2016, (ΦΕΚ 
69/Β/22-1-2016) 

16. Το με ΑΠ:οικ3866/14-9-2017 Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ ΥΠΕΝ 
διαβιβαστικού μετά συνημμένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06)»  

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (16) σχετική 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 1η Αναθεώρηση 
του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (EL 06)», η οποία διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης/ ΥΠΕΝ για την έκφραση της γνώμης και τις τυχόν παρατηρήσεις, 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου 
και της διαδικασίας αδειοδότησής του. 
 

ii. Ονομασία και Είδος του Έργου 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ’ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3199/2003 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΔ 51/2007 / Μ.3: ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL06) ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL07) 
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1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL06) 
 
iii. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής της ΣΜΠΕ 
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο εντοπισμός, η περιγραφή και η αξιολόγηση των 

ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή της 
1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης και του προτεινόμενου Προγράμματος 
Μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

 
iv. Φορέας Υλοποίησης:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 
 

v. Ομάδα Μελέτης 
Ε.Τ.ΜΕ – ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ  
ΓΑΜΜΑ - 4 Ε.Π.Ε.  
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ  
ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Σε όλες τις φάσεις του έργου (προδιαγραφές και διενέργεια διαγωνισμού, 
επίβλεψη εκπόνησης και υλοποίηση της διαβούλευσης) το συντονισμό και τη γενική 
επίβλεψη είχαν οι προϊσταμένες της Ε.Γ.Υ.:  

• Μαρία Γκίνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Α΄ βαθμό, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος 
και  

• Κωνσταντίνα Νίκα, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με Α΄ βαθμό, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος.  

 
vi. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη μετά παραρτημάτων και 

εγγράφων (322 σελ) περιλαμβάνει: 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..................................................................................................  1  
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .............................................................................................................20  
3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ..............................................22  
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ................................................................................55  
5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ .....................................................................................  177  
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ 
ATTIKHΣ .................................................................................................................................  192  
7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ................................................................................................  225  
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ .................................................................................  304  
9. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ........................................................................................................................  309  
10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ..................................................................................  310 
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vii. Περίληψη της Μελέτης 

Αναλυτικότερα η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει:  
Ανάλυση της σκοπιμότητας και των στόχων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς 
στόχους περιβαλλοντικούς προστασίας:  
 Ανάλυση του προτεινόμενου Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης για το 

Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής καθώς και των εναλλακτικών δυνατοτήτων που 
έχουν εξεταστεί.  

 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, όπου δίνονται 
πληροφορίες για:  
 Την τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης.  
 Τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και πιέσεις που 

εντοπίζονται στο ΥΔ.  
 Την πιθανή εξέλιξη των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίπτωση μη 

εφαρμογής του Σχεδίου.  
 Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Σχεδίου στο 

περιβάλλον για:  
 Τα Μέτρα του Βασικού Σχεδίου  
 Τα Πρόσθετα Συμπληρωματικά Μέτρα  

 Διαμόρφωση δέσμης μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

 Διαμόρφωση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων της 
εφαρμογής του Σχεδίου στο περιβάλλον του ΥΔ.  

 
viii. Σκοπιμότητα και Στόχοι του Αναθεωρημένου Σχέδιου Διαχείρισης  
Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα πρώτα 

Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εγκριθεί, αφορούν στο 1ο Κύκλο Διαχείρισης (2009-
2015) και ισχύουν μέχρι την αναθεώρησή τους. Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα 
καταρτισθούν με την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις 



 9 

προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αφορούν στον 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2016-
2021).  

Μέσω του Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης πλέον, σκοπός είναι να 
εκπληρωθούν οι στόχοι της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ή αλλιώς Οδηγίας – Πλαίσιο για τα 
νερά, η οποία αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων και 
αποτελεί το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα του νερού σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

Η Οδηγία δημιουργεί το πλαίσιο για τη διατήρηση και προστασία της ποσότητας 
και ποιότητας όλων των Υ.Σ, το οποίο:  
 αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθμιση και προστατεύει και βελτιώνει την 

κατάσταση όλων των υδατικών πόρων.  
 προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μέσω της μακροπρόθεσμης 

προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων.  
 ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων 

για τη μείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της 
απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ρυπαντών που προσδιορίζονται και 
επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας.  

 διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και 
τη σταδιακή αποκατάσταση της ποιότητάς τους.  

 συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων, 
πλημμυρών και ξηρασίας.  

 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται μια σειρά ρυθμίσεων, που 

επιχειρούν:  
 να επιτύχουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των 

επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων μέχρι το 2021.  
 να ενοποιήσουν και να συμπληρώσουν την προηγούμενη αποσπασματική 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα νερά.  
 να προσεγγίσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής 

περιφέρειας (περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού), η οποία νοείται 
αποτελούμενη από μία ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής μαζί με τα 
συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, ορίζοντας για την άσκησή της την αρμόδια 
αρχή.  

 να ασκήσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων βάσει προγραμμάτων – 
σχεδίων διαχείρισης υδατικής περιφέρειας.  

 να εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση μέσω προώθησης συμμετοχικών 
διαδικασιών.  

 να προωθήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους.  
 
Από την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης και το προτεινόμενο 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης, θα καθοριστούν τα ρεαλιστικά μέτρα που πρόκειται να 
εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας, όπως 
παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων του Αναθεωρημένου 
Σχεδίου Διαχείρισης δεν μπορεί παρά να είναι θετικές, σε επίπεδο υδατικών πόρων. 
Ωστόσο, για την επιτυχή εφαρμογή της Αναθεώρησης του Σχεδίου συνολικά, 
απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά στη συμμόρφωση των 
προτεινόμενων έργων και δραστηριοτήτων με τις γενικές κατευθύνσεις και τους 
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στόχους της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο σε Εθνικό, όσο 
και σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Ενδεχόμενη αρνητική επίδραση των 
επιμέρους προτεινόμενων έργων/δράσεων των μέτρων στο περιβάλλον θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και να προσδιοριστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος πρόληψης ή/και 
αντιμετώπισης της.  

Για τους παραπάνω λόγους, κατά την εξέταση της συμβατότητας του 
Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης με τους Διεθνείς/Κοινοτικούς/Εθνικούς στόχους 
περιβαλλοντικής προστασίας, εξετάστηκαν οι ακόλουθες πολιτικές, στρατηγικές και 
σχέδια/ προγράμματα:  

Σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο  
Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»  
Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον  

Σε Εθνικό επίπεδο  
Η Εθνική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη  
Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή  
Η Εθνική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Περιβάλλον  
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα  
Ο Ν.3827/2010 με τον οποίο κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου  
Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  
Τα Σχέδια Διαχείρισης κινδύνων ξηρασίας/λειψυδρίας  
Τα Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  
Το ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης  
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)  
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020  

Σε Περιφερειακό – Τοπικό επίπεδο  
To νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021 (ΡΣΑ 2021) 
To Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020  
To Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής  

 
 
ix. Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης για το ΥΔ Αττικής  
Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, περιλαμβάνει τη Λεκάνη Απορροής του 

Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αίγινας και 
Αγκιστρίου. 
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Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, στο ΥΔ Αττικής (EL06) προσδιορίσθηκαν 15 

ποτάμια υδάτινα σώματα και 1 ποτάμιο υδάτινο σώμα λιμναίου τύπου. Επιπλέον 
αναγνωρίστηκαν 14 παράκτια υδάτινα σώματα και κανένα μεταβατικό. Επίσης, 
προσδιορίσθηκαν 6 Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (ΙΤΥΣ), σε 
σύνολο 30 επιφανειακών υδατικών συστημάτων (ποτάμια, λιμναία και παράκτια).  

Δεν προσδιορίσθηκαν Τεχνητά Υδάτινα Συστήματα (ΤΥΣ) μεταξύ των 
επιφανειακών υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος.  

Ακόμα έγινε επανεξέταση των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που 
περιέλαβε κατά περίπτωση: διαχωρισμό κάποιων ΥΥΣ σε υποσυστήματα, ένταξη 
περιοχών που δεν είχαν προσδιορισθεί ως ΥΥΣ σε υφιστάμενα ή ως νέα ΥΥΣ, 
τροποποιήσεις των ορίων των ΥΥΣ, είτε αναδιαμόρφωσή τους. Ως εκ τούτου, 
προέκυψαν 21 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στο ΥΔ Αττικής και σε δύο από τα οποία 
έχουν διακριθεί και δύο υποσυστήματα.  

Βασικό στόχο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί η επίτευξη καλής ποιότητας 
υδάτων για όλα τα υδατικά συστήματα μέχρι το 2021. Η ποιοτική κατάσταση ενός 
επιφανειακού υδάτινου σώματος καθορίζεται από την οικολογική κατάσταση και τη 
χημική κατάσταση. Ως «καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων» ορίζεται η 
κατάσταση επιφανειακού υδατικού συστήματος που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον 
«καλή», τόσο από οικολογική όσο και από χημική άποψη.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της οικολογικής και 
χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων στο ΥΔ Αττικής.  

 
Πίνακας: Παρουσίαση της κατάστασης των ποτάμιων Υδατικών Συστημάτων 

κατά την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Αττικής (EL06) 
 
 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙ
ΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η/ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΧΗΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗ 

1  EL0626R000000008Ν Ρ. ΛΑΚΑ Μέτρια Καλή Μέτρια 
2  EL0626R000208006Ν Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 6 Μέτρια Καλή Μέτρια 
3  EL0626R000100012Ν Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ 2 Μέτρια Καλή Μέτρια 
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4  EL0626R000300013Ν Ρ. 
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Σ 

Μέτρια Καλή Μέτρια 

5  EL0626R000204004H Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 4 Μέτρια Καλή Μέτρια 
6  EL0626R000100011Ν Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ 3 Μέτρια Καλή Μέτρια 
7  EL0626R000210007Ν Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 7 Ελλιπής Καλή Ελλιπής 
8  EL0626R000100010Ν Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ 1 Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη 
9  EL0626R000300014N Ρ. ΕΡΑΣΙΝΟΥ Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη 
10  EL0626R000200002Ν Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 2 Ελλιπής Καλή Ελλιπής 
11  EL0626R000002009Ν Ρ. 

ΠΑΛΙΟΜΙΑΟΥΛ
Η 

Καλή Καλή Καλή 

12  EL0626R000206005Ν Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 5 Καλή Καλή Καλή 
13  EL0626R000202003Ν Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 3 Μέτρια Καλή Μέτρια 
14  EL0626R000200001Η Π. ΚΗΦΙΣΟΣ 1 Άγνωστη Κατώτερη 

της Καλής 
Άγνωστη 

15  EL0626R000212008Η Ρ. ΠΥΡΝΑΣ Άγνωστη Άγνωστη Άγνωστη 
 

Πίνακας: Παρουσίαση της κατάστασης των λιμναίων Υδατικών Συστημάτων 
κατά την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Αττικής (EL06) 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
Σ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΧΗΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η 

1  EL0626L000000001H ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΛΙΜΝΗ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Καλή Καλή Καλή 

 
Πίνακας: Παρουσίαση της κατάστασης των παράκτιων Υδατικών 

Συστημάτων κατά την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Αττικής 
(EL06) 

 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙ
ΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η/ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΧΗΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1  EL0626C0001N Νότιος 
Ευβοϊκός - 

Μαρκόπουλο 

Καλή Άγνωστη Άγνωστη 

2  EL0626C0002N Ακτές κόλπου 
Πεταλίων - 

Ραφήνα 

Καλή Καλή Καλή 

3  EL0626C0006N Δυτικός Κόλπος 
Ελευσίνας 

Μέτρια Καλή Μέτρια 

4  EL0626C0009N Κόλπος 
Φανερωμένης 

Μέτρια Καλή Μέτρια 

5  EL0626C0010N Δυτικός 
Σαρωνικός 

κόλπος 

Μέτρια Καλή Μέτρια 

6  EL0626C0011N Έσω Κεντρικός 
Σαρωνικός - 

Μέτρια Καλή Μέτρια 
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Ψυτάλλεια 

7  EL0626C0013N Έξω Σαρωνικός 
κόλπος 

Καλή Καλή Καλή 

8  EL0626C0005N Κόλπος 
Αλκυονίδων 

Καλή Καλή Καλή 

9  EL0626C0012N Έσω 
(Κεντρικός) 
Σαρωνικός 

Μέτρια Καλή Μέτρια 

10  EL0626C0003N Θάλασσα 
Λαυρίου - 

Μακρόνησου 

Καλή Καλή Καλή 

11  EL0626C0004H Λιμάνι Λαυρίου Καλή Καλή Καλή 
12  EL0626C0007Η  Ανατολικός 

Κόλπος 
Ελευσίνας  

Μέτρια  Καλή  Μέτρια  

13  EL0626C0008H  Ακτές 
Περάματος – 

Πειραϊκή  

Μέτρια  Καλή  Μέτρια  

14  EL0626C0014N  Νησίδα_1  Υψηλη  Άγνωστη  Άγνωστη  
 

Ο τελικός χαρακτηρισμός της κατάστασης ενός ΥΥΣ εξαρτάται τόσο από την 
αξιολόγηση της χημικής όσο και της ποσοτικής του κατάστασης. Η καλή χημική 
κατάσταση των υδάτων υποδεικνύει χαμηλή ή και έλλειψη ρύπανσης, ενώ η καλή 
ποσοτική κατάσταση τη μη εξάντληση του υδροφορέα.  

Στον ακόλουθο πίνακα δίδονται η κατάσταση και τα στοιχεία ταξινόμησης των ΥΥΣ 
του ΥΔ Αττικής (EL06), όπως προέκυψαν κατά την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ.  
 

Πίνακας: Ποιοτική και Ποσοτική κατάσταση ΥΥΣ του ΥΔ Αττικής (EL06) 

 

 

Α/Α  Κωδικός ΥΥΣ Ονομασία ΥΥΣ Χημική 
κατάστασ

η 

Ποσοτικ
ή 

κατάστα
ση 

Κύριες Πιέσεις 

1  EL0600010 Λουτρακίου ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 
Αστικοποίηση 

2  EL0600020 Δυτικών 
Γερανείων 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 

3  EL0600030 Κεντρικών 
Γερανείων – 
Καλαμακίου 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Βιομηχανία 

4  EL0600040 Ανατολικών 
Γερανείων - 

Μαυροβουνίου 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ  

5  EL0600051 Μεγάρων - 
Αλεποχωρίου 

(α) 

ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ Γεωργία 
Λύματα 

Βιομηχανία 
Υπεραντλήσεις 

πτώση στάθμης, 
ελλειμματικό 

ισοζύγιο, 
Αστικοποίηση 
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 EL0600052 Μεγάρων - 
Αλεποχωρίου 

(β) 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 
Βιομηχανία 

6  EL0600060 Πατέρα ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 
Αστικοποίηση 

7  EL0600070 Οινόης ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 
8  EL0600081 Βορειο-

ανατολικής 
Πάρνηθας (α) 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Βιομηχανία 

 EL0600082 Βορειο-
ανατολικής 
Πάρνηθας 

(β – Αιγάλεω) 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΧΑΔΑ 

9  EL0600090 Θριάσιου 
Πεδίου 

ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ Λύματα 
Βιομηχανία 

Υπεραντλήσεις 
πτώση στάθμης, 

ελλειμματικό 
ισοζύγιο, 

Αστικοποίηση 
10  EL0600100 Καπανδριτίου ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 

Βιομηχανία 
Αστικοποίηση 

11  EL0600110 Λεκάνης 
Κηφισού 

(Λεκανοπεδίου 
Αθήνας) 

ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ Λύματα 
Βιομηχανία 

Αστικοποίηση 

12  EL0600120 Μαραθώνα (α) ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 
13  EL0600130 Μαραθώνα (β) ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ Γεωργία 

Υπεραντλήσεις 
πτώση στάθμης, 

ελλειμματικό 
ισοζύγιο, 

14  EL0600140 Πεντέλης ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Αστικοποίηση 
Λατομεία 

15  EL0600151 Μεσογαίας (α) ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ Αστικοποίηση 
 EL0600152 Μεσογαίας (β) ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 

Λύματα 
Βιομηχανία 

Αστικοποίηση 
16  EL0600160 Υμηττού ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 

Βιομηχανία 
17  EL0600170 Λαυρεωτικής ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Γεωργία 

Αστικοποίηση 
Βιομηχανία 

18  EL0600180 Αναβύσσου ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Αστικοποίηση 
19  EL0600190 Σαλαμίνας ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ Γεωργία 

Λύματα 
Βιομηχανία 

Αστικοποίηση 
20  EL0600200 Αίγινας ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ Γεωργία 

Λύματα 
Βιομηχανία 

Αστικοποίηση 
21  EL0600210 Νήσου Αγκίστρι ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ Αστικοποίηση 
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x. Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι που τίθενται για: 

 τα 30 επιφανειακά ΥΣ του ΥΔ της Αττικής ως το 2021 είναι οι εξής:  

 Για 1 ΕΥΣ ο στόχος είναι η διατήρησης της υψηλής οικολογικής 
κατάστασης.  

 Για 7 ΕΥΣ ο στόχος είναι η διατήρησης της καλής οικολογικής 
κατάστασης.  

 Για 2 ΙΤΥΣ ο στόχος είναι η διατήρησης του καλού οικολογικού δυναμικού.  
 Για 17 ΕΥΣ είναι η επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης.  
 Για 1 ΙΤΥΣ είναι η επίτευξη του καλού οικολογικού δυναμικού.  
 Για 2 ΙΤΥΣ ο στόχος είναι ο προσδιορισμός του οικολογικού δυναμικού ως 

το 2021 και η λήψη μέτρων (εφόσον απαιτούνται) για την επίτευξη του 
καλού οικολογικού δυναμικού ως το 2027. Ο στόχος αυτός αφορά σε 
ποτάμια ΙΤΥΣ όπου η κατάσταση δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί στο 
παρόντα διαχειριστικό κύκλο.  

 Για 4 ΕΥΣ ο στόχος είναι ο προσδιορισμός της χημικής κατάστασης ως το 
2021 και η λήψη μέτρων (εφόσον απαιτούνται) για την επίτευξη της 
καλής χημικής κατάστασης ως το 2027. Ο στόχος αυτός αφορά σε 2 
ποτάμια και 2 παράκτια ΕΥΣ όπου η κατάσταση δεν ήταν δυνατό να 
αξιολογηθεί στο παρόντα διαχειριστικό κύκλο.  

 Για 1 ΙΤΥΣ ο στόχος είναι ο προσδιορισμός της χημικής κατάστασης ως το 
2021 και η λήψη μέτρων (εφόσον απαιτούνται) για την επίτευξη της 
καλής χημικής κατάστασης ως το 2027, δεδομένου πως η κατάσταση δεν 
ήταν δυνατό να αξιολογηθεί στο παρόντα διαχειριστικό κύκλο.  

 Για 1 ΙΤΥΣ στόχος είναι η επίτευξη της καλής χημικής κατάστασης ως το 
2027.  

 Για το σύνολο 24 επιφανειακών ΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής 
χημικής τους κατάστασης.  

 22 ΕΥΣ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4.4 και ο στόχος που 
τίθενται για αυτά είναι η επίτευξη της καλής κατάστασης ως το 2027.  

 Αντίστοιχα, οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τα 21 ΥΥΣ του ΥΔ 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθοι:  

 Για 13 ΥΥΣ και 6 υποσυστήματα ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής 
ποσοτικής κατάστασης.  

 Για 3 ΥΥΣ και 2 υποσυστήματα ο στόχος είναι η επίτευξη της καλής 
ποσοτικής κατάστασης μέχρι το 2027.  

 Για 12 ΥΥΣ και 4 υποσυστήματα ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής 
χημικής κατάστασης.  

 Για 4 ΥΥΣ και 4 υποσυστήματα ο στόχος είναι η επίτευξη της καλής 
χημικής κατάστασης μέχρι το 2027.  

 
Περιληπτικά, οι κατηγορίες εξαιρέσεων που τίθενται στην παρούσα Αναθεώρηση 

του ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας: Εξαιρέσεις ΥΣ ως το 2021 

Εξαίρεση   
Κατηγορία Υποκατηγορία Αριθμός ΥΣ 

Οικολογική 
Κατάσταση ΥΣ 

Άρθρο 4.4/Παράταση 
Προθεσμίας 

Για την επίλυση του 
προβλήματος 

απαιτείται 
περισσότερος 

χρόνος από αυτόν 
που διατίθεται 

11 ποτάμια και 7 
παράκτια ΕΥΣ 

Οικολογική 
Κατάσταση EΥΣ 

Άρθρο 4.4/Παράταση 
Προθεσμίας 

Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά 

με την αιτία του 
προβλήματος και 

επομένως η λύση δεν 
μπορεί να εντοπιστεί 

2 ποτάμια ΙΤΥΣ για τα 
οποία η οικολογική 
κατάσταση δεν ήταν 

δυνατό να 
αξιολογηθεί κατά το 

παρόντα 
διαχειριστικό κύκλο 

Χημική Κατάσταση 
EΥΣ 

Άρθρο 4.4/Παράταση 
Προθεσμίας 

Για την επίλυση του 
προβλήματος 

απαιτείται 
περισσότερος 

χρόνος από αυτόν 
που διατίθεται 

1 ποτάμιο ΙΤΥΣ 

Χημική Κατάσταση 
EΥΣ 

Άρθρο 4.4/Παράταση 
Προθεσμίας 

Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά 

με την αιτία του 
προβλήματος και 

επομένως η λύση δεν 
μπορεί να εντοπιστεί 

2 ποτάμια ΕΥΣ, 1 
ποτάμιο ΙΤΥΣ και 2 

παράκτια ΕΥΣ για τα 
οποία η χημική 

κατάσταση δεν ήταν 
δυνατό να 

αξιολογηθεί κατά το 
παρόντα 

διαχειριστικό κύκλο 
Ποσοτική Κατάσταση 

ΥΥΣ 
Άρθρο 4.4/Παράταση 

Προθεσμίας 
Για την επίλυση του 

προβλήματος 
απαιτείται 

περισσότερος 
χρόνος από αυτόν 

που διατίθεται 

3 ΥΥΣ και 
2 υποσυστήματα 

Χημική Κατάσταση 
ΥΥΣ 

Άρθρο 4.4/Παράταση 
Προθεσμίας 

Για την επίλυση του 
προβλήματος 

απαιτείται 
περισσότερος 

χρόνος από αυτόν 
που διατίθεται 

4 ΥΥΣ και 
4 υποσυστήματα 

 
Η σκοπιμότητα του νέου Προγράμματος Μέτρων που περιλαμβάνει η 1η 

Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των ΛΑΠ του ΥΔ Αττικής είναι η επίτευξη των 
προαναφερόμενων στόχων, μέσω στοχευμένων δράσεων και ενεργειών. Κάθε 
πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει τα "βασικά" μέτρα που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 3 (του Άρθρου 11 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα) και, όπου 
απαιτείται, "συμπληρωματικά" μέτρα. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μέτρων 
παρουσιάζεται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 
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Πίνακας: Πίνακας Βασικών μέτρων (Ομάδα ΙΙ) 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΟΥ  
1  Μ06Β0201  Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων 
διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης 
Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 
υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του."  

2  Μ06Β0202  Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης για την τήρηση των 
οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη 
των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β'1751/22-
5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και 
διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 
διάφορες χρήσεις του."  

3  Μ06Β0203  Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων 
διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης 
Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 
υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του."  

4  Μ06Β0204  Κατάρτιση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
(Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών, Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση 
των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-
5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και 
διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 
διάφορες χρήσεις του."  

5  Μ06Β0301  Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)  
6  Μ06Β0302  Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων 

ύδρευσης και έλεγχος διαρροών  
7  Μ06Β0304  Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  
8  Μ06Β0305  Καθορισμός ανωτάτων και κατωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών 

καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες  
9  Μ06Β0307  Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων 

επαναχρησιμοποίησης  
10  Μ06Β0308  Αναθεώρηση υφιστάμενου στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας  
11  Μ06Β0309  Προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

ως μέσο ενίσχυσης του υδατικού ισοζυγίου  
12  Μ06Β0401  Σύνταξη ειδικών υδρογεωλογικών μελετών για τη λεπτομερή 

οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού 
από υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις) και 
πεδίου υδροληψιών που καλύπτουν ανάγκες οικισμών και πόλεων 
και όχι για ατομικές ανάγκες μικρών ομάδων π.χ. υδρευτικές ανάγκες 
ΒΙΠΕ, ξενοδοχείων, μεμονωμένων κατοικιών κλπ). Προτεραιότητα 
δίδεται στις μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους που καλύπτουν ανάγκες 
μεγάλων πόλεων και μεγάλων συγκεντρώσεων πληθυσμού. Κατ' 
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αρχήν καθορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για 
άντληση πόσιμου ύδατος μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω 
μελετών  

13  Μ06Β0402  Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων 
περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου 
προστασίας  

14  Μ06Β0403  Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση  
15  Μ06Β0404  Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού  
16  Μ06Β0501  Περιορισμοί και προϋποθέσεις κατασκευής υδροληπτικών έργων 

απόληψης υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες 
χρήσεις, καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων 
νερού σε:  
α) περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση  
β) στη ζώνη προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας για άντληση 
πόσιμου ύδατος  
γ) παράκτια ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης, εκτεταμένης ή 
τοπικής, ανεξαρτήτως προελεύσεως της (φυσικής ή οφειλόμενης σε 
ανθρωπογενείς πιέσεις – υπεραντλήσεις)  
δ) ζώνες των συλλογικών αρδευτικών δικτύων  

17  Μ06Β0502  Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή και αποστολή μετρήσεων των 
απολήψεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων  

18  Μ06Β0601  Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών 
υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και 
ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή 
κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης.  

19  Μ06Β0602  Δημιουργία Εθνικού Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων (ΦΕΚ354/B/08.03.2011)  

20  Μ06Β0701  Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων  
21  Μ06Β0702  Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων  
22  Μ06Β0703  Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης 

στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά συστήματα στις 
περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 
σχετικά προγράμματα παρακολούθησης στην ΑΕΠΟ ή κρίνεται ότι τα 
σχετικά προγράμματα παρακολούθησης χρήζουν ενίσχυσης  

23  Μ06Β0704  Προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας  

24  Μ06Β0705  Κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών  
25  Μ06Β0801  Βιολογική γεωργία  
26  Μ06Β0802  Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με έμφαση στη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος  

27  Μ06Β0803  Μείωση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργία στις ευπρόσβλητες 
ζώνες της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ  

28  Μ06Β0901  Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου καθορισμού των όρων προστασίας των 
εσωτερικών υδάτων αναψυχής του άρθρου 6 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ - Προσωρινή ρύθμιση για νέα έργα στα υδατικά 
συστήματα εσωτερικών υδάτων που εντάσσονται ως ύδατα αναψυχής 
στο Μητρώο Προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ  

29  Μ06Β0902  Προσδιορισμός κατώτατης στάθμης λιμνών & ταμιευτήρων  
30  Μ06Β0903  Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών 

απολήψεων ανά επιφανειακό ΥΣ  
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31  Μ06Β0904  Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ  

32  Μ06Β0905  Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης φερτών υλικών για τις 
ανάγκες τεχνικών έργων  

33  Μ06Β0906  Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης ακτογραμμής καθώς και του 
φαινομένου κατάκλισης παράκτιων περιοχών από θαλάσσια ύδατα 
και ενίσχυση δράσεων υδρομορφολογικής αποκατάστασης 
παρόχθιων ζωνών ή παρακολούθηση, καταγραφή και αποκατάσταση 
υδρομορφολογικών αλλοιώσεων  

34  Μ06Β1101  Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και 
διαρροές)  

35  Μ06Β1102  Θεσμοθέτηση/καθορισμός ορίων εκπομπής ρύπων σε επίπεδο ΛΑΠ 
για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 
51354/2641/Ε103/2010 όπως ισχύει, καθώς επίσης και για τις ΦΣΧ 
παραμέτρους σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται 
στα Σχέδια Διαχείρισης  

 
Πίνακας: Πίνακας Συμπληρωματικών μέτρων 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  
1  Μ07Σ0501  Υλοποίηση επενδύσεων σε γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 

στοχεύοντας στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.  
2  Μ07Σ0801  Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή 

ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική 
υφαλμύρινση  

3  Μ07Σ1001  Εκπόνηση μελετών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων για όλες τις υφιστάμενες ΕΕΛ τριτοβάθμιας επεξεργασίας  

4  Μ07Σ1501  Επαγγελματική κατάρτιση των γεωργοκτηνοτρόφων για την προστασία 
των Υδατικών Συστημάτων  

5  Μ07Σ1502  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού  
6  Μ07Σ1503  Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση  
7  Μ07Σ1602  Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 

εκμετάλλευσης  
8  Μ07Σ1603  Πιλοτικά μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας  
9  Μ06Σ1604  Μελέτη διερεύνησης ποσοστού αδειοδότησης των αρδευτικών 

γεωτρήσεων  
10  Μ07Σ1701  Δίκτυο παρακολούθησης των ΕΥΣ και των ΥΥΣ τα οποία δεν είναι 

ενταγμένα στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης και μελέτες διερεύνησης, 
παρακολούθησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων του δικτύου.  

11  Μ06Σ0502  Έλεγχοι στις εκβολές αγωγών ομβρίων και λοιπών σημειακών πηγών 
ρύπανσης οι οποίες καταλήγουν στη θάλασσα  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης, παρατηρεί τα ακόλουθα: 

 κατά τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους 
(ΚΥΑ135275/ΦΕΚ1751/Β΄/22-5-2017, άρθρ5), να συνεκτιμάται ο ρόλος του 
νερού ως απαραίτητου αγαθού για τη διατήρηση της ζωής, το οποίο είναι 
βασική υποχρέωση του κράτους προς τους πολίτες. Για την περίπτωση της 
ύδρευσης, προτείνεται η απαλλαγή από το περιβαλλοντικό κόστος έως μία 
ελάχιστη αποδεκτή κατανάλωση ανά χρήστη, για την διατήρηση ενός ανεκτού 
επιπέδου διαβίωσης. Πέραν του ποσού αυτού, η εν λόγω έκπτωση να χάνεται 
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στο σύνολό της, ώστε να αποτελεί ένα είδος κινήτρου για την επίτευξή της αλλά 
και μέτρο ώθησης προς την εξοικονόμηση. Το εν λόγω ύψος να μπορεί να 
μεταβάλλεται εάν ειδικές κλιματολογικές συνθήκες το απαιτούν. Να συνεκτιμάται 
ο αριθμός των διαβιούντων εντός της οικίας βάσει φορολογικών στοιχείων και 
χαρακτηριστικών κύριας  ή εξοχικής κατοικίας. Να προβλέπεται και να 
εφαρμόζεται το κοινωνικό τιμολόγιο σε οικονομικά ασθενείς ομάδες πληθυσμού. 
Να προσδιορισθεί ανώτατο επιτρεπτό κέρδος για τις εταιρείες παροχής, 
δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νερού 

 με στόχο το μηδενισμό των διαρροών των δικτύων ύδρευσης, προτείνεται ο 
εκσυγχρονισμός τους με εφαρμογές τηλεμετρίας σε όλο το δίκτυο διανομής, 
ώστε να υπάρχει άμεση ειδοποίηση, εντοπισμός και επέμβαση στις θέσεις των 
διαρροών  

 ένας εφυής σχεδιασμός στην διαχείριση των ομβρίων στις πόλεις απαιτείται, 
όπου αξιοποιώντας βασικές αρχές, τα όμβρια θα αντιμετωπίζονται ως 
διαθέσιμος πόρος προς αξιοποίηση 

 κατά το επανα-σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων να 
συμπεριλαμβάνονται οι προκαλούμενες συνέπειες στα όμβρια ως 
περιβαλλοντικό κόστος 

 για την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών συστημάτων, 
προτείνεται η εισαγωγή προγραμμάτων επιδότησης σε δήμους και οικίες, 
διαμόρφωσης δεξαμενών συγκράτησης ομβρίων κοινόχρηστων χώρων με 
διατάξεις πρωτοβάθμιου καθαρισμού τους 

 στα πλαίσια του γενικότερου πλημμυρικού κινδύνου που αντιμετωπίζει σήμερα 
η Αττική,  επισημαίνεται η απαίτηση για μια πιο ενεργητική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Προτείνεται η επιβολή σειράς 
γενικών μέτρων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την κατείσδυση ή/και 
διακράτηση των ομβρίων και θα περιορίσουν τις προκύπτουσες ροές. Δράσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελούσαν οι περιορισμοί των 
τσιμεντοεπικαλύψεων κατά τη δόμηση (ή και στη υφιστάμενη δόμηση με 
αντικατάσταση στοιχείων τους), η χρήση πορωδών διαπερατών υλικών για την 
ενίσχυση της απορροφητικότητας των εδαφών κατά τις πλακοστρώσεις/ 
εδαφοκαλύψεις και η κατασκευή πράσινων δωμάτων και ασφαλώς 
σχεδιασμένων υδατοδεξαμενών. Αυτό θα περιόριζε όχι μόνο τις προκύπτουσες 
ροές αλλά και το μέγεθος των όποιων απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Προτείνεται η επιδότηση προγραμμάτων αντικατάστασης προς 
δήμους και περιφέρειες  

 οι δήμοι να εναρμονίζουν τα εσωτερικά δίκτυα ομβρίων των περιοχών τους με 
τις προτεινόμενες κάθε φορά μελέτες διευθετήσεων ρεμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται μια συνολική αντιπλημμυρική προστασία των εξυπηρετούμενων 
περιοχών 

 οι δήμοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη 
διαχωρισμό αποχέτευσης ομβρίων και αστικών λυμάτων, με ενίσχυση σχετικών 
έργων υποδομής και παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους 

 απαίτηση νομοθετικής τροποποίησης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων και την επιβολή της επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων 

 για την υποβοήθηση της απομάκρυνσης των απορροφητικών βόθρων, 
προτείνεται η 100% επιδότηση στις συνδέσεις των οικιών με το κύριο 
αποχετευτικό σύστημα αλλά και η επιβολή μόνιμου περιβαλλοντικού τέλους 
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χρήσης, σε όσους έχουν την δυνατότητα σύνδεσης και το αρνούνται 
 νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή των αυτόνομων ιδιωτικών αφαλατώσεων 

με 100% εξασφάλιση ενέργειας από ΑΠΕ για τις απομονωμένες περιοχές και 
οικίες  

 εισαγωγή προγραμμάτων εξασφάλισης και δέσμευσης πλημμυρικών πεδίων με 
επιδότηση, σε δήμους, αγρότες, ιδιοκτήτες 

 νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα εφαρμογής, της μεθόδου των μικρών 
διαδοχικών φραγμάτων στα ορεινά για τη συγκράτηση της απορροής και τον 
περιορισμό των πλημμυρικών στα κατάντη (βλέπε μικρά οικο-φράγματα σε 
νησιά με τη μέθοδο του κ Μανώλη Γλέζου) 

 δεδομένης της διαπιστούμενης αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών 
φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό των 
σχετικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας να συνυπολογίζονται οι 
αναλογούμενες αυξήσεις στις πλημμυρικές παροχές, και κατ’επέκταση, και στις 
απαιτούμενες διατομές. Προτείνεται η μετάβαση της παραμέτρου της περιόδου 
επαναφοράς από τα 50 στα 100 έτη υπό προϋποθέσεις, εξαρτούμενη από τα 
χαρακτηριστικά του πεδίου. 

 
 για τον περιορισμό της υποβάθμισης των υπόγειων υδροφορέων, προτείνεται η 

εισαγωγή προγραμμάτων επιδότησης για την αγορά και χρήση εξοπλισμού 
βέλτιστων γεωργικών πρακτικών κατά τις αρδεύσεις 

 για τον περιορισμό της κατάχρησης λιπασμάτων κατά τις καλλιέργειες που 
οδηγεί σταθερά στη νιτρορύπανση, προτείνεται η συνδυασμένη εφαρμογή 
ηλεκτρονικού μητρώου χρήσης λιπασμάτων και διασταύρωση στοιχείων με 
εισαγωγείς, παραγωγούς και εμπόρους 

 συστηματικοποίηση της διερεύνησης της καταγραφής των υφιστάμενων 
υδροληψιών και κίνητρα με επιδότηση αποδοτικού αντλητικού εξοπλισμού και 
υδρομέτρου 

 διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και επέκτασή της σε ιδιωτικούς φορείς 
(μελετητές και γεωτρυπανιστές) για τη διαμόρφωση ενός κοινού εθνικού 
ηλεκτρονικού αρχείου υδροληψιών 

 
 επιβολή εφαρμογής βέλτιστων καλών πρακτικών κατά τη χρήση του νερού για 

τον περιορισμό της κατανάλωσης και την ελαχιστοποίηση της ποσοτικής και την 
βελτίωση της ποιοτικής παραγωγής υγρών αποβλήτων στις αγροτο-
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στην βιομηχανία 

 
 να συμπεριληφθούν σχέδια αντιμετώπισης εκτεταμένης υποβάθμισης 

σημαντικών υδατικών συστημάτων από υποψήφιες πηγές πρόκλησης μεγάλων 
ατυχημάτων 

 
 ολοκλήρωση των προγραμμάτων προστασίας μικρών υγροτόπων με την 

επικύρωση των ορίων τους. Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, 
έχει ολοκληρώσει πρόσφατα (Φθινόπωρο 2017), σχετικό πρόγραμμα στα 
πλαίσια του Υφιστάμενου Διαχειριστικού Σχεδίου, στο οποίο 50 μικροί 
υδροβιότοποι της Αττικής οριοθετούνται, υπομέτρο RBD06_SM07_041. 
Σχετικές σελίδες atticawetlands.eu, ekbygis.biodiversity-info.gr/map, 
www.biodiversity-info.gr Σχετικές  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) : «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06)», σύμφωνα με  τις παρατηρήσεις - 
επισημάνσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 
 
 κατά τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους 

(ΚΥΑ135275/ΦΕΚ1751/Β΄/22-5-2017, άρθρ5), να συνεκτιμάται ο ρόλος του 
νερού ως απαραίτητου αγαθού για τη διατήρηση της ζωής, το οποίο είναι 
βασική υποχρέωση του κράτους προς τους πολίτες. Για την περίπτωση της 
ύδρευσης, προτείνεται η απαλλαγή από το περιβαλλοντικό κόστος έως μία 
ελάχιστη αποδεκτή κατανάλωση ανά χρήστη, για την διατήρηση ενός ανεκτού 
επιπέδου διαβίωσης. Πέραν του ποσού αυτού, η εν λόγω έκπτωση να χάνεται 
στο σύνολό της, ώστε να αποτελεί ένα είδος κινήτρου για την επίτευξή της αλλά 
και μέτρο ώθησης προς την εξοικονόμηση. Το εν λόγω ύψος να μπορεί να 
μεταβάλλεται εάν ειδικές κλιματολογικές συνθήκες το απαιτούν. Να 
συνεκτιμάται ο αριθμός των διαβιούντων εντός της οικίας βάσει φορολογικών 
στοιχείων και χαρακτηριστικών κύριας  ή εξοχικής κατοικίας. Να προβλέπεται 
και να εφαρμόζεται το κοινωνικό τιμολόγιο σε οικονομικά ασθενείς ομάδες 
πληθυσμού. Να προσδιορισθεί ανώτατο επιτρεπτό κέρδος για τις εταιρείες 
παροχής, δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νερού 

 με στόχο το μηδενισμό των διαρροών των δικτύων ύδρευσης, προτείνεται ο 
εκσυγχρονισμός τους με εφαρμογές τηλεμετρίας σε όλο το δίκτυο διανομής, 
ώστε να υπάρχει άμεση ειδοποίηση, εντοπισμός και επέμβαση στις θέσεις των 
διαρροών  

 ένας ευφυής σχεδιασμός στην διαχείριση των ομβρίων στις πόλεις απαιτείται, 
όπου αξιοποιώντας βασικές αρχές, τα όμβρια θα αντιμετωπίζονται ως 
διαθέσιμος πόρος προς αξιοποίηση 

 κατά τον επανα-σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων να 
συμπεριλαμβάνονται οι προκαλούμενες συνέπειες στα όμβρια ως 
περιβαλλοντικό κόστος 

 για την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών συστημάτων, 
προτείνεται η εισαγωγή προγραμμάτων επιδότησης σε δήμους και οικίες, 
διαμόρφωσης δεξαμενών συγκράτησης ομβρίων κοινόχρηστων χώρων με 
διατάξεις πρωτοβάθμιου καθαρισμού τους 

 στα πλαίσια του γενικότερου πλημμυρικού κινδύνου που αντιμετωπίζει σήμερα 
η Αττική,  επισημαίνεται η απαίτηση για μια πιο ενεργητική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Προτείνεται η επιβολή σειράς 
γενικών μέτρων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την κατείσδυση ή/και 
διακράτηση των ομβρίων και θα περιορίσουν τις προκύπτουσες ροές. Δράσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελούσαν οι περιορισμοί των 
τσιμεντοεπικαλύψεων κατά τη δόμηση (ή και στη υφιστάμενη δόμηση με 
αντικατάσταση στοιχείων τους), η χρήση πορωδών διαπερατών υλικών για την 
ενίσχυση της απορροφητικότητας των εδαφών κατά τις πλακοστρώσεις/ 
εδαφοκαλύψεις και η κατασκευή πράσινων δωμάτων και ασφαλώς 
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σχεδιασμένων υδατοδεξαμενών. Αυτό θα περιόριζε όχι μόνο τις προκύπτουσες 
ροές αλλά και το μέγεθος των όποιων απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Προτείνεται η επιδότηση προγραμμάτων αντικατάστασης προς 
δήμους και περιφέρειες  

 οι δήμοι να εναρμονίζουν τα εσωτερικά δίκτυα ομβρίων των περιοχών τους με 
τις προτεινόμενες κάθε φορά μελέτες διευθετήσεων ρεμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται μια συνολική αντιπλημμυρική προστασία των εξυπηρετούμενων 
περιοχών 

 οι δήμοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη 
διαχωρισμό αποχέτευσης ομβρίων και αστικών λυμάτων, με ενίσχυση σχετικών 
έργων υποδομής και παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους 

 απαίτηση νομοθετικής τροποποίησης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων και την επιβολή της επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων 

 για την υποβοήθηση της απομάκρυνσης των απορροφητικών βόθρων, 
προτείνεται η 100% επιδότηση στις συνδέσεις των οικιών με το κύριο 
αποχετευτικό σύστημα αλλά και η επιβολή μόνιμου περιβαλλοντικού τέλους 
χρήσης, σε όσους έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και το αρνούνται 

 νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή των αυτόνομων ιδιωτικών αφαλατώσεων 
με 100% εξασφάλιση ενέργειας από ΑΠΕ για τις απομονωμένες περιοχές και 
οικίες  

 εισαγωγή προγραμμάτων εξασφάλισης και δέσμευσης πλημμυρικών πεδίων με 
επιδότηση, σε δήμους, αγρότες, ιδιοκτήτες 

 νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα εφαρμογής, της μεθόδου των μικρών 
διαδοχικών φραγμάτων στα ορεινά για τη συγκράτηση της απορροής και τον 
περιορισμό των πλημμυρικών στα κατάντη (βλέπε μικρά οικο-φράγματα σε 
νησιά με τη μέθοδο του κ Μανώλη Γλέζου) 

 δεδομένης της διαπιστούμενης αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών 
φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό 
των σχετικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας να συνυπολογίζονται οι 
αναλογούμενες αυξήσεις στις πλημμυρικές παροχές, και κατ’ επέκταση, και 
στις απαιτούμενες διατομές. Προτείνεται η μετάβαση της παραμέτρου της 
περιόδου επαναφοράς από τα 50 στα 100 έτη υπό προϋποθέσεις, 
εξαρτούμενη από τα χαρακτηριστικά του πεδίου. 

 για τον περιορισμό της υποβάθμισης των υπόγειων υδροφορέων, προτείνεται 
η εισαγωγή προγραμμάτων επιδότησης για την αγορά και χρήση εξοπλισμού 
βέλτιστων γεωργικών πρακτικών κατά τις αρδεύσεις 

 για τον περιορισμό της κατάχρησης λιπασμάτων κατά τις καλλιέργειες που 
οδηγεί σταθερά στη νιτρορύπανση, προτείνεται η συνδυασμένη εφαρμογή 
ηλεκτρονικού μητρώου χρήσης λιπασμάτων και διασταύρωση στοιχείων με 
εισαγωγείς, παραγωγούς και εμπόρους 

 συστηματικοποίηση της διερεύνησης της καταγραφής των υφιστάμενων 
υδροληψιών και κίνητρα με επιδότηση αποδοτικού αντλητικού εξοπλισμού και 
υδρομέτρου 

 διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και επέκτασή της σε ιδιωτικούς φορείς 
(μελετητές και γεωτρυπανιστές) για τη διαμόρφωση ενός κοινού εθνικού 
ηλεκτρονικού αρχείου υδροληψιών 

 επιβολή εφαρμογής βέλτιστων καλών πρακτικών κατά τη χρήση του νερού για 
τον περιορισμό της κατανάλωσης και την ελαχιστοποίηση της ποσοτικής και τη 
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βελτίωση της ποιοτικής παραγωγής υγρών αποβλήτων στις αγροτο-
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στην βιομηχανία 

 να συμπεριληφθούν σχέδια αντιμετώπισης εκτεταμένης υποβάθμισης 
σημαντικών υδατικών συστημάτων από υποψήφιες πηγές πρόκλησης μεγάλων 
ατυχημάτων 

 ολοκλήρωση των προγραμμάτων προστασίας μικρών υγροτόπων με την 
επικύρωση των ορίων τους. Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, 
έχει ολοκληρώσει πρόσφατα (Φθινόπωρο 2017), σχετικό πρόγραμμα στα 
πλαίσια του Υφιστάμενου Διαχειριστικού Σχεδίου, στο οποίο 50 μικροί 
υδροβιότοποι της Αττικής οριοθετούνται, υπομέτρο RBD06_SM07_041. 
Σχετικές σελίδες atticawetlands.eu, ekbygis.biodiversity-info.gr/map, 
www.biodiversity-info.gr. 

 
 Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος, 
Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Μ. Κουκά, Α. Μαντάς, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


