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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. 402/2017 

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 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) : 
«1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03)». 
 
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 
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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. 187984 
/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:οικ38193/13-9-2017 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 Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 
03)»  

 
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 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03)», 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.1: ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01), 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03) 
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1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
(ΕL 03) 

 
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  
Η Αρχή Σχεδιασμού της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 

1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών απορροής Ποταμών του ΥΔ 
Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ). 

 
v. Αρμόδιες Υπηρεσίες Κατάρτισης Σχεδίου  
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ (άρθρο 3 παρ.2), ορίζει πως τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίσουν τις κατάλληλες διοικητικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού της κατάλληλης αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των κανόνων της 
Οδηγίας μέσα σε κάθε λεκάνη απορροής ποταμού στο έδαφός τους.  

Με το Ν. 3199/2003 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ορίζονται οι αρμόδιες 
αρχές για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Οι αρμόδιες αρχές είναι:  
 Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (άρθρο 3 παρ.1 Ν. 3199/2003) έχει ορισθεί ως το 

υψηλού επιπέδου διυπουργικό όργανο και έχει την ευθύνη χάραξης της πολιτικής 
για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας. Ειδικότερα, 
χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, 
παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της και εγκρίνει, μετά από εισήγηση του 
Υπουργού Π.ΕΝ. και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, τα εθνικά 
προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.  
 
Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003, η Εθνική Επιτροπή Υδάτων αποτελείται από τους 

υπουργούς:  
α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρο,  
β) Υποδομών και Μεταφορών,  
γ) Οικονομικών,  
δ) Οικονομίας και Ανάπτυξης,  
ε) Εσωτερικών,  
στ) Υγείας,  
ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, 
και άλλοι Υπουργοί εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους, ενώ μετέχει 
και ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν σε 
διακρατικά ύδατα.  
 

 Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων (άρθρο 3 παρ.2 Ν. 3199/2003) γνωμοδοτεί προς 
την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα εθνικά προγράμματα προστασίας και 
διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας, ενώ λαμβάνει γνώση της Ετήσιας 
Έκθεσης, την οποία υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, σχετικά με την 
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κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το 
κοινοτικό κεκτημένο. Αποτελείται από 26 μέλη (εκπροσώπους κομμάτων και 
φορέων) και Πρόεδρο τον Υπουργό ΠΕΝ. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων 
συγκαλείται από τον Πρόεδρό του τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.  

 
 Το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 6 Ν. 3199/2003) το 

οποίο συνιστάται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αποτελεί όργανο 
κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων. Στην περίπτωση που το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος καταρτίζεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωμοδοτεί πριν την έγκριση 
του Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει τη γνώμη του προς τον Γενικό Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης [ή άλλως προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47)] για κάθε θέμα 
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που αυτός του υποβάλλει. Επίσης, σε 
αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν 
γνωμοδοτήσει για το Σχέδιο Διαχείρισης, το δημοσιοποιεί προκειμένου το κοινό να 
πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση 
γι’ αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.  

 
 Οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσω των οποίων 

ασκούνται οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτων.  

Μετά από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως 
αποτέλεσμα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του σχεδίου «Καλλικράτης», οι 
Δ/νσεις Υδάτων των τέως κρατικών Περιφερειών υπάγονται πλέον στις αντίστοιχες 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΥΔ Ανατολικής 
Πελοποννήσου (EL03), περιλαμβάνει τρεις Δ/νσεις Υδάτων: τη Δ/νση Υδάτων 
Πελοποννήσου, τη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και τη Δ/νση Υδάτων Ιονίου. Η 
κάθε Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των 
υδάτων στην αντίστοιχη Περιφέρεια και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν 
απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Περαιτέρω εξειδίκευση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθορίζεται με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις λεκάνες απορροής ποταμών 
του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου τις αρμοδιότητες της ΑΔ για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτων συνεχίζει να τις ασκεί η Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου.  

 
 Εθνική Αρμόδια Αρχή  

Το Άρθρο 4 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) υπαγόρευσε τη σύσταση 
Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και καθόρισε τις αρμοδιότητες, τις οποίες αυτή ασκεί. Με το 
Άρθρο 2 του υπ’ αριθμ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15-4-10) Προεδρικού Διατάγματος η 
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, που είχε συσταθεί στο τέως Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετατράπηκε και συνιστά την 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. Στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων μεταφέρθηκε ως σύνολο 
αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και 
λοιπών Φυσικών Πόρων (άρθρο 15 Π.Δ. 381/1989, 168 Α΄) της Γενικής 
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Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.  
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 322/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 679/Β/22-3-13), όπως ενσωματώθηκε 

και στο ΠΔ 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28-8-14) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», έγινε αναδιαμόρφωση της 
οργάνωσης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.  

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης και της 
υλοποίησης της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της χώρας στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, των συναφών Κοινοτικών Οδηγιών 
και της εθνικής νομοθεσίας. Η ΕΓΥ είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και 
επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Π.ΕΝ. 

Στη συνέχεια, δίνεται ο Πίνακας 2-2 με στοιχεία που αφορούν στην Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων, η οποία είναι η εθνική αρμόδια αρχή για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε κάθε Λεκάνη Απορροής Ποταμού. 

 
v. Ομάδα Μελέτης 

 «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ» Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ  
 ΤΕΜ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ  
 HPC-PASECO, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ/ΕΠΕ  
 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ  
 ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤZΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 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 προϊστάμενες της Ε.Γ.Υ.:  

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

• Νικόλαος Σπυρόπουλος, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος) με Α΄ βαθμό, 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και  

• Κωνσταντίνα Νίκα, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος) 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 (551 σελ) περιλαμβάνει: 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...................................................................................................1  
2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..............................................................................................................8  
3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ .....................................................................  45  
4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ .................................................................................  78  
5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ........................................................................  261  
6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ................................................................  281  
7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ .......................................  430  
8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ..................................................................................  492  
9 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ................................  494  
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10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ..................................................................................  495  
11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................  496  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κατάλογος Συμπληρωματικών Μέτρων  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  
Πίνακας 2-1 Ομάδα μελετητών ................................................................................................10  
Πίνακας 2-2. Ταυτότητα Εθνικής Αρμόδιας Αρχής ...................................................................15  
Πίνακας 2-3. Λεκάνες Απορροής Ποταμών και οι αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου ...............................................................16  
Πίνακας 2-4. Αρμόδια περιφερειακή αρχή για τη Λεκάνη Απορροής Οροπεδίου Τρίπολης 
(EL0330) και τη Λεκάνη Απορροής Ποταμού Ευρώτα (EL0333 ................................................16 
Πίνακας 2-5. Αρμόδιες περιφερειακές αρχές για τη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αργολικού 
Κόλπου (EL0331) ....................................................................................................................17  
Πίνακας 2-6. Αρμόδιες υπηρεσίες για επιμέρους θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη 
Λεκάνη Απορροής Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330....................................................................21  
Πίνακας 2-7. Αρμόδιες υπηρεσίες για επιμέρους θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη 
Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) ......................................................28  
Πίνακας 2-8. Αρμόδιες υπηρεσίες για επιμέρους θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη 
Λεκάνη Απορροής Ευρώτα (EL0333) ......................................................................................38  
Πίνακας 4.1. Λεκάνες Απορροής υπαγόμενες στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής 
Πελοποννήσου ........................................................................................................................81  
Πίνακας 4.2. Διοικητικός διαχωρισμός ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330) ...........................84  
Πίνακας 4.3. Διοικητικός διαχωρισμός ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) ................84  
Πίνακας 4.4. Διοικητικός διαχωρισμός ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) ................................................85  
Πίνακας 4.5. Κυριότεροι ποταμοί στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) ..................87  
Πίνακας 4.6. Κυριότεροι ποταμοί στη ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) ..................................................88  
Πίνακας 4.7. Κυριότερη λίμνη EL 03 ........................................................................................90  
Πίνακας 4.8. Παράκτια ύδατα EL 03 ........................................................................................91  
Πίνακας 4.9. Παράκτια ύδατα στη ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) .......................................................91  
Πίνακας 4.10. Μεταβατικά ύδατα στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) ..................93  
Πίνακας 4.11. Υδατικό ισοζύγιο λεκανών απορροής της ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330) 
.................................................................................................................................................95  
Πίνακας 4.12. Υδατικό ισοζύγιο λεκανών απορροής της ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου 
(EL0331) .................................................................................................................................96  
Πίνακας 4.13. Υδατικό ισοζύγιο λεκανών απορροής της ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου 
(EL0331) .................................................................................................................................97  
Πίνακας 4.14. Πλήθος επιφανειακών υδατικών συστημάτων στο ΥΔ Ανατολικής 
Πελοποννήσου (EL03) ανά ΛΑΠ .............................................................................................101  
Πίνακας 4.15. Χαρακτηριστικά Μεσογειακού τύπου ποταμών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Απόφαση 2013/480/ΕΚ και την MED GIG ...............................................................................101  
Πίνακας 4.16. Ποτάμια υδατικά συστήματα και νέα τυπολογία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Απόφαση 2013/480/ΕΚ και την MED GIG, ανά ΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 
03) 102  
Πίνακας 4.17. Τύποι τεχνητών λιμνών (ταμιευτήρες) ................................................................104  
Πίνακας 4.18. Τύποι φυσικών λιμνών ......................................................................................104  
Πίνακας 4.19. Λιμναία υδατικά συστήματα ανά ΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 
03) ..........................................................................................................................................104  
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κατά της ερημοποίησης ...........................................................................................................462 

 
vii. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)  
Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (εν συντομία: Σχέδιο) αποτελεί το βασικό 

εργαλείο που θα επιτρέψει την αποδοτική ενημέρωση όλων όσων το επιθυμούν, 
προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της διαβούλευσης για την 
κατάρτιση των οριστικών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.  

Το Σχέδιο δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ειδικευμένους 
επιστήμονες, αλλά έχει βασικό στόχο την μετάδοση των θεμάτων διαχείρισης και 
προστασίας των υδατικών πόρων σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε όλους τους 
πολίτες της χώρας.  

Τα Σχέδια Διαχείρισης συντάχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν με σαφή και 
ξεχωριστό τρόπο κάθε Λεκάνη Απορροής Ποταμού, δηλαδή τη βασική μονάδα 
διαχείρισης. Επιπλέον, παρέχεται μια σειρά γενικές επεξηγηματικές πληροφορίες 
σχετικά με την Οδηγία και την εφαρμογή της, συσχετίζοντάς την με τα συγκεκριμένα 
δεδομένα και ευρήματα της Λεκάνης Απορροής Ποταμού στην οποία αναφέρεται.  

Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο περιλαμβάνει:  
• Γενικά στοιχεία και υποστηρικτικά δεδομένα για τη Λεκάνη Απορροής Ποταμού 

και την περιοχή της  
• Παρουσίαση των υδατικών συστημάτων της ΛΑΠ.  
• Παρουσίαση των ανθρωπογενών πιέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των 

συστημάτων.  
• Τις προστατευόμενες περιοχές της ΛΑΠ, δηλαδή εκείνες τις περιοχές εντός της 

ΛΑΠ, οι οποίες χαρακτηρίζονται προστατευόμενες λόγω ιδιαίτερων 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, λόγω της χρήσης τους για απόληψη προς 
ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω της ευαισθησίας τους σε ορισμένες 
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ανθρωπογενείς πιέσεις όπως οι απορρίψεις νιτρικών (οξειδίων του αζώτου) και 
λόγω της συσχέτισής τους με την υδρόβια ζωή με οικονομική σημασία.  

• Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, 
όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις.  

• Την προκαταρκτική οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού εντός της ΛΑΠ.  
• Παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων για τη ΛΑΠ, όπως αυτοί καθορίζονται 

σε σχέση με την κατάσταση των συστημάτων και τα απαιτούμενα μέτρα που 
έχουν προσδιοριστεί ότι θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, καθώς και 
οι αποδεκτές εξαιρέσεις από την επίτευξη των στόχων αυτών.  

• Στοιχεία του προγράμματος μέτρων που θα απαιτηθούν προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας, ούτως ώστε να επιτευχθεί (ή να διατηρηθεί) 
η καλή κατάσταση ή το καλό οικολογικό δυναμικό των συστημάτων της ΛΑΠ.  
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Συγκεκριμένα, στο σύνδεσμο http://wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/ είναι διαθέσιμα τα 
ακόλουθα τεύχη τα οποία συνιστούν το την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου 
(ΥΔ EL03): 

1. Περιγραφή των Χαρακτηριστικών του Υδατικού Διαμερίσματος  
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του Υδατικού 
διαμερίσματος που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα II 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα στοιχεία που αφορούν:  
• Στον προσδιορισμό, οριοθέτηση, και στον χαρακτηρισμό των επιφανειακών 

και των υπογείων υδάτων  
• Στις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους των 

επιφανειακών υδάτινων σωμάτων του Υδατικού Διαμερίσματος  
http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-06-1revision-typo-
character-gr/  

• Στα ιδιαιτέρως τροποποιημένα και τεχνητά υδάτινα σώματα του Υδατικού 
Διαμερίσματος.  

http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-08-1revision-modified-
water-bodies-gr/  

 
2. Προστατευόμενες περιοχές  

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των προστατευόμενων 
περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 και το παράρτημα IV 
της Οδηγίας  

http://wfdver.ypeka.gr/wp-
content/uploads/2017/05/EL03_1REV_P09_Mitrwo_Prostatevomenwn_v01.
pdf  

 
3. Πιέσεις στο Υδάτινο Περιβάλλον  

Περιλαμβάνει στοιχεία για τις σημαντικές πιέσεις και επιπτώσεις που ασκούν οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στην κατάσταση των επιφανειακών και των 
υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της ρύπανσης από σημειακές και 
διάχυτες πηγές, των πιέσεων που ασκούνται στην ποσοτική κατάσταση του 
νερού, της ανάλυσης άλλων επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στην κατάσταση των υδάτων  

http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-05-1revision-human-
pressure-gr/  

 
4. Κατάσταση των Υδατικών Συστημάτων  

Παρουσιάζονται στοιχεία για:  
• Την αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) 

κατάστασης των επιφανειακών υδάτων  
• Την αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής 

κατάστασης των υπογείων υδάτων  
http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-07-1revision-gwb-status-
gr/  
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5. Οικονομική Ανάλυση Χρήσεων Ύδατος  
Παρουσιάζονται τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα το άρθρο 5 και το 
παράρτημα III της  

http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-11-1revision-economic-
analysis-gr/  

 
6. Δίκτυο παρακολούθησης  

Το δίκτυο παρακολούθησης για όλη τη χώρα έχει καθοριστεί με την ΚΥΑ 
140384/9-9-2011(ΦΕΚ 2017 Β)  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=249&language=el-GR  
http://nmwn.ypeka.gr/  

 
7. Περιβαλλοντικοί Στόχοι  

Παρατίθενται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 
για τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προστατευόμενες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες εφαρμόσθηκε το 
άρθρο 4, παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες που 
απαιτούνται δυνάμει του άρθρου αυτού  

http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-10-1revision-env-goals-gr/  
 
8. Προγράμματα Μέτρων  

Παρατίθενται οι προτάσεις των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της Οδηγίας.  

http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-12-1revision-measures-gr/  
 

9. Μέτρα για την πληροφόρηση του κοινού και την διαβούλευση  
http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el03-14-1revision-cons-study-
gr/  

 
10. Αρμόδιες Αρχές  

Δίνεται κατάλογος των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με το Άρθρο 3 και το 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας  

http://wfdver.ypeka.gr/wp-
content/uploads/2017/05/EL03_1REV_P01_Armodies_Arxes_v01.pdf  

Επισημαίνεται δε πως είναι διαθέσιμο πλήθος χαρτών σε επίπεδο Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού. Οι εν λόγω χάρτες αφορούν σε:  

• Χάρτες Λεκάνης Απορροής Αλφειού ποταμού  
• Διοικητικός χάρτης  
• Χρήσεις γης  
• Υδρολιθολογικός  
• Ποτάμια υδατικά συστήματα  
• Λιμναία υδατικά συστήματα  
• Παράκτια & μεταβατικά υδατικά συστήματα  
• Υπόγεια υδατικά συστήματα  
• Επιφανειακά ΤΥΣ-ΙΤΥΣ  
• Προστατευόμενες περιοχές  
• Σημειακές πιέσεις  
• Διάχυτες πιέσεις -Αστική ρύπανση - BOD  
• Διάχυτες πιέσεις -Αστική ρύπανση - Φώσφορος  
• Διάχυτες πιέσεις -Αστική ρύπανση - Αζωτο  
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• Διάχυτες πιέσεις -Γεωργική ρύπανση - Φώσφορος  
• Διάχυτες πιέσεις -Γεωργική ρύπανση - Άζωτο  
• Διάχυτες πιέσεις -Κτηνοτροφική ρύπανση - BOD  
• Διάχυτες πιέσεις - Κτηνοτροφική ρύπανση - Φώσφορος  
• Διάχυτες πιέσεις - Κτηνοτροφική ρύπανση - Αζωτο  
• Διάχυτες πιέσεις - φυσικά αίτια (βοσκοτόπια, δάση) - Φώσφορος  
• Διάχυτες πιέσεις - φυσικά αίτια (βοσκοτόπια, δάση) - Άζωτο  
• Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων  
• Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης υπογείων υδάτων  
• Συνολική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ  
• Χημική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων  
• Ποσοτική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων  
• Ένταση διάχυτης πίεσης  

 
viii. Σκοπιμότητα και Στόχοι του Σχεδίου  
Ιστορικά, η διαχείριση των φυσικών πόρων - ιδιαίτερα δε των υδατικών- κυρίως 

καθοριζόταν παρά καθόριζε το σύνολο των κοινωνικών δραστηριοτήτων και των 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Στις σύγχρονες κοινωνίες η διαχείριση των υδατικών 
πόρων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία αφού η αειφορία του πόρου 
δεν είναι πλέον δεδομένη αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ζητούμενη. Το γεγονός αυτό, 
το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση και παράλληλα 
ενισχύεται από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, διευρύνει το αντικείμενο και το 
περιεχόμενο της διαχείρισης των υδατικών πόρων καθιστώντας την αποφασιστική 
συνιστώσα στη χάραξη των αναπτυξιακών πολιτικών. Το αντικείμενο της διαχείρισης 
των υδατικών πόρων δεν περιορίζεται απλά στην ορθολογική και δίκαιη ικανοποίηση 
των αναγκών των χρηστών, αλλά καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις ίδιες τις ανάγκες 
και στη συνέχεια τον τρόπο και το βαθμό που αυτές ικανοποιούνται.  

Η νέα αυτή διάσταση στο αντικείμενο της διαχείρισης, δημιούργησε επιπρόσθετες 
απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του συνόλου των παρεμβάσεων που 
συγκροτούν την υδατική πολιτική μιας περιοχής ή μιας χώρας. Οι απαιτήσεις αυτές 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν το συνεκτικό και μη αποσπασματικό χαρακτήρα των 
επιμέρους παρεμβάσεων ενσωματώνοντας τες στην επίτευξη της διασφάλισης της 
αειφορίας του πόρου που θα πρέπει να αποτελεί το στόχο κάθε διαχειριστικής 
υδατικής πολιτικής.  

Η σπουδαιότητα και ο ορατός κίνδυνος ανεπάρκειας του νερού σαν φυσικό αγαθό 
οδήγησε στην κατάρτιση και ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ που αποτελεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το 
οποίο είτε καταργεί είτε ενσωματώνει προηγούμενες οδηγίες. Η Οδηγία σκοπεύει στη 
θέσπιση ενιαίου πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των εσωτερικών 
επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπογείων υδάτων.  

 
Η εφαρμογή της Οδηγίας από τα κράτη μέλη υλοποιείται με ένα σύνολο 

δράσεων σε κάθε λεκάνη απορροής ποταμού (χωρική μονάδα διαχείρισης των 
υδατικών πόρων) οι οποίες είναι οι εξής:  

• Η καταγραφή αρμόδιων αρχών διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων  
• Ο προσδιορισμός και ο χαρακτηρισμός των υδατικών συστημάτων  
• Η εκτίμηση των ανθρωπογενών πιέσεων σε αυτά  
• Η δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών  
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• Η οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού και η εκτίμηση του βαθμού 
ανάκτησης κόστους από τις διάφορες χρήσεις  

• Η δημιουργία δικτύου παρακολούθησης των υδατικών συστημάτων  
• Η ταξινόμηση τους με βάση την ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση  
• Η δημοσίευση προσχεδίων διαχείρισης και διαβούλευση με το κοινό  
• Ο προσδιορισμός από τα Κράτη-Μέλη με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο 

προγράμματος μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα παρακολούθησης, τις επιπτώσεις των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τη διαβούλευση με το κοινό κλπ.  

 
Θεμελιώδης στόχος όλων των ανωτέρω είναι η προώθηση της βιώσιμης 

διαχείρισης των υδάτων μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων 
υδάτινων πόρων, επιτυγχάνοντας την καλή ποιότητα του υπόγειου και του 
επιφανειακού υδάτινου δυναμικού καθώς επίσης των μεταβατικών και παράκτιων 
υδάτων. Ο στόχος αυτός, όσον αφορά τα υδάτινα συστήματα που θα βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση το 2015, μεταφράζεται σε μέτρα που θα εμποδίσουν την 
υποβάθμιση τους, ενώ προαναφερθέν έτος σε μέτρα αναβάθμισης τους. Η πλέον 
ίσως καινοτόμος δέσμη μέτρων για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων 
σύμφωνα με την Οδηγία είναι η ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών νερού μέσω 
ρεαλιστικής τιμολόγησης κάθε κύριας χρήσης (ύδρευση, βιομηχανία, άρδευση κλπ) 
ενσωματώνοντας και αποτιμώντας εκτός του χρηματοοικονομικού κόστους, το κόστος 
φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος.  

Το σύνολο των ενεργειών υλοποίησης της Οδηγίας υποστηρίχτηκε μεθοδολογικά, 
από σειρά κατευθυντηρίων κειμένων, τα οποία συντάχθηκαν από ομάδες εργασίας με 
συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων από τα κράτη – μέλη και δημοσιεύθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε).  

Από το 2000 μέχρι σήμερα τόσο μέσα από την υλοποίηση της Οδηγίας όσο και με 
τον διαφαινόμενο κίνδυνο των κλιματικών αλλαγών υλοποιήθηκαν από την Ε.Ε 
επιπρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις στους τομείς των υπογείων υδάτων, των 
πλημμύρων και της λειψυδρίας δημιουργώντας ένα πλήρες και συνεκτικό θεσμικό 
πλαίσιο διαμόρφωσης και άσκησης της υδατικής πολιτικής στην Ευρώπη.  

 
Σε σχέση με την εφαρμογή των επιμέρους απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες:  
 έχουν προσδιορισθεί και καταγραφεί, με την Απόφαση 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 

1383/Β΄/02-09- 2010 & ΦΕΚ 1572/Β΄/28-09-2010) της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και 
ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους», οι 
επιμέρους Λεκάνες Απορροής Ποταμών και τα Υδατικά Διαμερίσματα (περιοχές 
Λεκανών Απορροής Ποταμών) όπως αυτή ισχύει μετά την έγκριση των Πρώτων 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών 
Διαμερισμάτων της χώρας.  

 έχουν καταρτισθεί, εγκριθεί και υποβληθεί στην ΕΕ2 τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων (και των 14) των Υδατικών Διαμερισμάτων 
της χώρας για την περίοδο (2009-2015). Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών περιλαμβάνουν όλες τις αναλυτικές πληροφορίες 
που απαιτούνται από το Άρθρο 13 και το Παράρτημα VII της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.  

 έχουν συνταχθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Δεκέμβριος 2014) και 
υποβληθεί στην ΕΕ οι Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου «Εφαρμογή των 
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Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
της Χώρας».  

 έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της 
κατάστασης των υδάτων της χώρας3, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 2000 
σημεία παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων.  

 
Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που καταρτίζονται στο 

πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, για κάθε ένα από τα Υδατικά της Διαμερίσματα, 
αφορούν στην περίοδο 2016-2021 και συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες 
ενέργειες:  
 επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των επιφανειακών 

(ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων) και υπόγειων υδατικών 
συστημάτων.  

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

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

 επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων όπως έχουν περιληφθεί 
στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας 
καθώς και των επιπτώσεών τους.  

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

 επικαιροποίηση των στοιχείων για τα προγραμματιζόμενα έργα/δραστηριότητες 
αξιοποίησης υδατικών πόρων.  

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

 εκτίμηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
Οδηγίας, όπως είχαν καθορισθεί στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών της Χώρας.  

 αναθεώρηση των Προγραμμάτων Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την 
προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων για κάθε ΥΔ, όπως 
περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα/πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών της Χώρας, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και στο Παράρτημα VI της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 12 και Παράρτημα VIII του ΠΔ 51/2007).  

 επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων νερού 
(συμπεριλαμβανομένης της κοστολόγησης με τις αναμενόμενες νέες 
κατευθύνσεις της ΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 135275/22.05.2017 (ΦΕΚ 
Β’ 1751) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 
ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» και με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα 
από τις σχετικές υπηρεσίες νερού.  



 23 

 καταγραφή των μέχρι σήμερα διακρατικών συνεργασιών και προώθηση της 
υλοποίησης κοινών ή συμβατών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών στις διακρατικές λεκάνες απορροής, σύμφωνα τις κατευθύνσεις από 
την ΕΓΥ.  

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

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

 κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων και 
λοιπών στοιχείων στην ΕΕ σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών της Χώρας, μέσω και του ηλεκτρονικού συστήματος WISE (Water 
Information System for Europe), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν 
καθορισθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.  

 
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών της Χώρας δεν μπορεί παρά να είναι θετικές, σε μια εποχή κατά την οποία 
οι υδατικοί πόροι της χώρας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις. Η εφαρμογή τους 
θα προσφέρει τις βάσεις για την στήριξη μιας σταθερής πολιτικής διαχείρισης 
υδάτων, που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική προστασία και στην ορθολογική 
χρήση των πολύτιμων υδατικών μας πόρων.  

Σύμφωνα με το διαμορφωμένο Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο αναφοράς – όπως 
αυτό παρουσιάσθηκε προηγούμενα – τόσο η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης όσο 
και η αναθεώρηση των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων 
Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του 
ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 έχει σαν στόχο τη διαμόρφωση και την υλοποίηση 
«της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων» που αποτελεί και το βασικό 
ζητούμενο της Οδηγίας και επιπλέον να άρει τις όποιες καθυστερήσεις εφαρμογής 
της Οδηγίας στη χώρα μας.  

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 2014-2020 όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά ακολούθως. Συγκεκριμένα, οι 
στρατηγικοί στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες του τομέα περιβάλλοντος του ΑΠ 
12 (ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 «Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ)») είναι:  

• Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους 
τομείς των αποβλήτων και των υδάτων,  
• Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – πρόληψη και διαχείριση κινδύνων,  
• Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και  
• Η αστική αναζωογόνηση – βιώσιμη αστική κινητικότητα 

 
ix. Εκτίμηση της κατάστασης των ποτάμιων υδατικών συστημάτων  
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της κατάστασης των ποτάμιων υδατικών 

συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος, εξαιρουμένων των ταμιευτήρων (οι οποίοι 
θεωρούνται ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη 
παράγραφο, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4.25). Στις στήλες του 
πίνακα καταγράφονται, για κάθε ποτάμιο υδατικό σύστημα, η οικολογική, η χημική και 
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η συνολική κατάσταση, εάν είναι ιδιαιτέρως τροποποιημένο ή τεχνητό (ΙΤΥΣ/ΤΥΣ) και 
εάν περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, καταγράφεται και το επίπεδο 
εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της οικολογικής και χημικής ταξινόμησης («0» = 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες, «1» = Χαμηλή εμπιστοσύνη, «2» = Μέτρια 
εμπιστοσύνη, «3» = Υψηλή εμπιστοσύνη).  

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πίνακας όπου καταγράφονται οι διαφορές στην 
οικολογική και χημική κατάσταση των ποτάμιων υδατικών συστημάτων του ΥΔ 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) μεταξύ του εγκεκριμένου (πρώτου) και του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.  

 

Πίνακας 4.25. Εκτίμηση της κατάστασης των ποτάμιων υδατικών 
συστημάτων του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03)  

α/α Κωδικός ΥΣ  Ονομασία 
ΥΣ  

ΙΤΥ
Σ/ 

ΤΥΣ 

Σύνδεσ
η με 

προστ/
μενες 

περιοχ
ές 

Οικολογι
κή 

κατάστα
ση/ 

δυναμικ
ό 

Χημική 
κατάστα

ση 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

Συνολική 
κατάστασ

η 

  Οικολ
ογικής 
κατάσ
τασης 

Χημικ
ής 

κατάσ
τασης 

 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331)  
1  EL0331R000700001A  ΜΑΡΙΟΡΡΕ

ΜΑ Ρ._1  
√ √ Άγνωσ

τη 
Καλή 0 1 Άγνωστη 

2  EL0331R000700002H  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._2  

√ √ Άγνωσ
τη 

Καλή 0 1 Άγνωστη 

3  EL0331R000700003H  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._3  

√ √ Άγνωσ
τη 

Καλή 0 1 Άγνωστη 

4  EL0331R000700004N  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._4  

- √ Καλή Καλή 2 2 Καλή 

5  EL0331R000700005N  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._5  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

6  EL0331R001100006N  ΔΑΦΝΩΝ 
Ρ._1  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

7  EL0331R001100007H  ΔΑΦΝΩΝ 
Ρ._2  

√ √ Άγνωσ
τη 

Καλή 0 1 Άγνωστη 

8  EL0331R001100008N  ΔΑΦΝΩΝ 
Ρ._3  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

9  EL0331R001500009N  ΒΡΑΣΙΑΤΗ
Σ Ρ._1  

- √ Καλή Καλή 2 2 Καλή 

10  EL0331R001500010N  ΒΡΑΣΙΑΤΗ
Σ Ρ._2  

- - Μέτρια Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

11  EL0331R001900011N  ΤΑΝΟΣ 
Π._1  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

12  EL0331R001900012N  ΤΑΝΟΣ 
Π._2  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

13  EL0331R001900013N  ΤΑΝΟΣ 
Π._3  

- √ Μέτρια Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

14  EL0331R001900014N  ΤΑΝΟΣ 
Π._4  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

15  EL0331R001900015N  ΤΑΝΟΣ 
Π._5  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

16  EL0331R002300016N  ΞΟΡΒΡΙΟ 
Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

17  EL0331R002300017N  ΞΟΡΒΡΙΟ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 
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18  EL0331R002300018N  ΞΟΡΒΡΙΟ 
Ρ._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

19  EL0331R000201019H  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._1  

√ √ Καλή Καλή 2 1 Καλή 

20  EL0331R000202020H  ΞΕΡΙΑΣ 
Π._1  

√ √ Άγνωσ
τη 

Καλή 0 1 Άγνωστη 

21  EL0331R000202021N  ΞΕΡΙΑΣ 
Π._2  

- √ Καλή Καλή 2 2 Καλή 

22  EL0331R000202022N  ΞΕΡΙΑΣ 
Π._3  

- - Μέτρια Καλή 1 1 Μέτρια 

23  EL0331R000203023H  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._2  

√ √ Καλή Καλή 2 2 Καλή 

24  EL0331R000204024H  ΔΕΡΒΕΝΙ 
Ρ._1  

√ √ Άγνωσ
τη 

Καλή 0 2 Άγνωστη 

25  EL0331R000204025N  ΔΕΡΒΕΝΙ 
Ρ._2  

- √ Ελλιπή
ς 

Καλή 3 2 Ελλιπής 

26  EL0331R000204026N  ΔΕΡΒΕΝΙ 
Ρ._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

27  EL0331R000205027H  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._3  

√ √ Καλή Καλή 2 1 Καλή 

28  EL0331R000205028N  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._4  

- √ Καλή Καλή 2 1 Καλή 

29  EL0331R000205029N  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._5  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

30  EL0331R000205030N  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._6  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

31  EL0331R003300031N  ΡΑΔΟΣ Π.  - - Καλή Καλή 1 1 Καλή 
ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333)  
1  EL0333R000300001N  ΠΛΑΤΥΣ 

Π._1  
- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

2  EL0333R000300002N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

3  EL0333R000300003N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._3  

- - Μέτρια Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

4  EL0333R000300004N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._4  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

5  EL0333R000300005N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._5  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

6  EL0333R000201006H  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._1  

√ √ Μέτρια Καλή 3 2 Μέτρια 

7  EL0333R000201007N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._2  

- √ Kακή Καλή 3 2 Kακή 

8  EL0333R000201008N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

9  EL0333R000201009N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._4  

- - Μέτρια Άγνωσ
τη 

3 0 Άγνωστη 

10  EL0333R000201010N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._5  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

11  EL0333R000202011N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._1  

- - Καλή Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

12  EL0333R000202112N  ΓΕΡΑΚΑΡΗ 
Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

13  EL0333R000202113N  ΓΕΡΑΚΑΡΗ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

14  EL0333R000202014N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 3 2 Καλή 

15  EL0333R000202015N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

16  EL0333R000202016N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._4  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 
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17  EL0333R000203017N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._6  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

18  EL0333R000203018N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._7  

- - Μέτρια Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

19  EL0333R000204019N  ΚΑΚΑΡΗ 
Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

20  EL0333R000204020N  ΚΑΚΑΡΗ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

21  EL0333R000205021N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._8  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

22  EL0333R000206022N  ΚΑΛΥΒΕΣ 
Ρ._1  

- - Μέτρια Καλή 1 1 Μέτρια 

23  EL0333R000206023N  ΚΑΛΥΒΕΣ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

24  EL0333R000206024N  ΚΑΛΥΒΕΣ 
Ρ._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

25  EL0333R000207025N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._9  

- - Μέτρια Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

26  EL0333R000208026N  ΜΑΓΟΥΛΙΤ
ΣΑ Ρ._1  

- - Μέτρια Καλή 1 1 Μέτρια 

27  EL0333R000208027N  ΜΑΓΟΥΛΙΤ
ΣΑ Ρ._2  

- - Μέτρια Καλή 1 1 Μέτρια 

28  EL0333R000208028N  ΜΑΓΟΥΛΙΤ
ΣΑ Ρ._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

29  EL0333R000209029N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._10  

- - Ελλιπή
ς 

Καλή 3 2 Ελλιπής 

30  EL0333R000210030N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._1  

- - Καλή Καλή 3 1 Καλή 

31  EL0333R000210131N  ΣΟΦΡΩΝΗ 
Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

32  EL0333R000210132N  ΣΟΦΡΩΝΗ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

33  EL0333R000210133N  ΣΟΦΡΩΝΗ 
Ρ._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

34  EL0333R000210034N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

35  EL0333R000210235N  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙ
ΚΟ Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

36  EL0333R000210236N  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙ
ΚΟ Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

37  EL0333R000210237N  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙ
ΚΟ Ρ._3  

- - Μέτρια Καλή 3 1 Μέτρια 

38  EL0333R000210038N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._3  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

39  EL0333R000210039N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._4  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

40  EL0333R000211040N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._11  

- - Καλή Άγνωσ
τη 

1 0 Άγνωστη 

41  EL0333R000211041N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._12  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

42  EL0333R000212042N  ΚΑΡΔΑΡΗ 
Ρ.  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

43  EL0333R000213043N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._13  

- - Μέτρια Καλή 3 2 Μέτρια 

44  EL0333R000214044N  ΚΟΛΙΝΙΑΤΙ
ΚΟ Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

45  EL0333R000214045N  ΚΟΛΙΝΙΑΤΙ
ΚΟ Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

46  EL0333R000215046N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._14  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 
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47  EL0333R000216047N  ΛΑΓΚΑΔΑ 
Ρ._1  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

48  EL0333R000216048N  ΛΑΓΚΑΔΑ 
Ρ._2  

- - Καλή Καλή 1 1 Καλή 

49  EL0333R000217049N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._15  

- - Μέτρια Καλή 1 1 Μέτρια 

 
 

Πίνακας. Διαφορές στην κατάσταση των ποτάμιων υδατικών συστημάτων 
μεταξύ του εγκεκριμένου (πρώτου) και του αναθεωρημένου ΣΔΛΑΠ στο ΥΔ 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) 

 

Κωδικός ΥΣ  Ονομασία 
ΥΣ  

Οικολογική 
κατάσταση/ 
δυναμικό 

Χημική κατάσταση Παρατηρήσεις 

   Εγκεκρι
μένο 

(πρώτο) 
ΣΔΛΑΠ 

1η 
Αναθεώρ

ηση 
ΣΔΛΑΠ 

Εγκεκριμέ
νο (πρώτο) 

ΣΔΛΑΠ 

1η 
Αναθεώρ

ηση 
ΣΔΛΑΠ 

 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331)  
EL0331R000700001A  ΜΑΡΙΟΡΡΕ

ΜΑ Ρ._1  
Άγνωστ

η 
Άγνωστη Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 

προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000700002H  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._2  

Άγνωστ
η 

Άγνωστη Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000700003H  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._3  

Άγνωστ
η 

Άγνωστη Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000700004N  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._4  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0331R000700005N  ΜΑΡΙΟΡΡΕ
ΜΑ Ρ._5  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001100006N  ΔΑΦΝΩΝ 
Ρ._1  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001100007H  ΔΑΦΝΩΝ 
Ρ._2  

Άγνωστ
η 

Άγνωστη Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001100008N  ΔΑΦΝΩΝ 
Ρ._3  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001500009N  ΒΡΑΣΙΑΤΗ
Σ Ρ._1  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν 
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υπερβάσεις  
EL0331R001500010N  ΒΡΑΣΙΑΤΗ

Σ Ρ._2  
Άγνωστ

η 
Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη Νέα μεθοδολογική 

προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001900011N  ΤΑΝΟΣ 
Π._1  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001900012N  ΤΑΝΟΣ 
Π._2  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001900013N  ΤΑΝΟΣ 
Π._3  

Άγνωστ
η 

Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001900014N  ΤΑΝΟΣ 
Π._4  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R001900015N  ΤΑΝΟΣ 
Π._5  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R002300016N  ΞΟΡΒΡΙΟ 
Ρ._1  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R002300017N  ΞΟΡΒΡΙΟ 
Ρ._2  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R002300018N  ΞΟΡΒΡΙΟ 
Ρ._3  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000201019H  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._1  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Νέα 
μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000202020H  ΞΕΡΙΑΣ 
Π._1  

Άγνωστ
η 

Άγνωστη Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000202021N  ΞΕΡΙΑΣ 
Π._2  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0331R000202022N  ΞΕΡΙΑΣ 
Π._3  

Άγνωστ
η 

Μέτρια Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000203023H  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._2  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
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οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0331R000204024H  ΔΕΡΒΕΝΙ 
Ρ._1  

Άγνωστ
η 

Άγνωστη Άγνωστη Καλή Δεν παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0331R000204025N  ΔΕΡΒΕΝΙ 
Ρ._2  

Άγνωστ
η 

Ελλιπής Άγνωστη Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0331R000204026N  ΔΕΡΒΕΝΙ 
Ρ._3  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000205027H  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._3  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Νέα 
μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000205028N  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._4  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Νέα 
μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000205029N  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._5  

Άγνωστ
η 

Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R000205030N  ΙΝΑΧΟΣ 
Π._6  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331R003300031N  ΡΑΔΟΣ Π.  Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) 
EL0333R000300001N  ΠΛΑΤΥΣ 

Π._1  
Άγνωστ

η 
Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 

προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000300002N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._2  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000300003N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._3  

Άγνωστ
η 

Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000300004N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._4  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  
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EL0333R000300005N  ΠΛΑΤΥΣ 
Π._5  

Άγνωστ
η 

Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000201006H  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._1  

Μέτρια Μέτρια Κακή Καλή Δεν παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0333R000201007N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._2  

Μέτρια Kακή Άγνωστη Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0333R000201008N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._3  

Ελλιπής Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000201009N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._4  

Ελλιπής Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης  

EL0333R000201010N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._5  

Ελλιπής Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000202011N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._1  

Ελλιπής Καλή Καλή Άγνωστη Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000202112N  ΓΕΡΑΚΑΡΗ 
Ρ._1  

Μέτρια Καλή Καλή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000202014N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._2  

Ελλιπής Καλή Καλή Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης  

EL0333R000202015N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._3  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000202016N  ΡΑΣΙΝΑ 
Ρ._4  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000203017N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._6  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000203018N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._7  

Μέτρια Μέτρια Κακή Άγνωστη Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000204019N  ΚΑΚΑΡΗ 
Ρ._1  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000204020N  ΚΑΚΑΡΗ 
Ρ._2  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000205021N  ΕΥΡΩΤΑΣ Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
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Π._8  προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000206022N  ΚΑΛΥΒΕΣ 
Ρ._1  

Άγνωστ
η 

Μέτρια Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000206023N  ΚΑΛΥΒΕΣ 
Ρ._2  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000206024N  ΚΑΛΥΒΕΣ 
Ρ._3  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000207025N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._9  

Μέτρια Μέτρια Κακή Άγνωστη Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000208026N  ΜΑΓΟΥΛΙΤ
ΣΑ Ρ._1  

Μέτρια Μέτρια Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000208027N  ΜΑΓΟΥΛΙΤ
ΣΑ Ρ._2  

Μέτρια Μέτρια Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000208028N  ΜΑΓΟΥΛΙΤ
ΣΑ Ρ._3  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000209029N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._10  

Ελλιπής Ελλιπής Κακή Καλή Δεν παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0333R000210030N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._1  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Νέα 
μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210131N  ΣΟΦΡΩΝΗ 
Ρ._1  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210132N  ΣΟΦΡΩΝΗ 
Ρ._2  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210133N  ΣΟΦΡΩΝΗ 
Ρ._3  

Καλή Καλή Άγνωστη Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210034N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._2  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210235N  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙ
ΚΟ Ρ._1  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  
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EL0333R000210236N  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙ
ΚΟ Ρ._2  

Μέτρια Καλή Κακή Καλή Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210237N  ΑΡΑΧΩΒΙΤΙ
ΚΟ Ρ._3  

Καλή Μέτρια Άγνωστη Καλή Νέα εγκεκριμένα 
εθνικά συστήματα 
οικολογικής 
ταξινόμησης, Νέα 
μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210038N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._3  

Καλή  Καλή  Άγνωστη  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000210039N  ΟΙΝΟΥΣ 
Π._4  

Καλή  Καλή  Άγνωστη  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000211040N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._11  

Μέτρια  Καλή  Κακή  Άγνωστη  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000211041N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._12  

Μέτρια  Καλή  Κακή  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000212042N  ΚΑΡΔΑΡΗ 
Ρ.  

Μέτρια  Καλή  Καλή  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000213043N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._13  

Μέτρια  Μέτρια  Κακή  Καλή  Δεν παρατηρήθηκαν 
υπερβάσεις  

EL0333R000214044N  ΚΟΛΙΝΙΑΤΙ
ΚΟ Ρ._1  

Μέτρια  Καλή  Άγνωστη  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000214045N  ΚΟΛΙΝΙΑΤΙ
ΚΟ Ρ._2  

Καλή  Καλή  Άγνωστη  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000215046N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._14  

Καλή  Καλή  Άγνωστη  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000216048N  ΛΑΓΚΑΔΑ 
Ρ._2  

Καλή  Καλή  Άγνωστη  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0333R000217049N  ΕΥΡΩΤΑΣ 
Π._15  

Μέτρια  Μέτρια  Κακή  Καλή  Νέα μεθοδολογική 
προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

 
Εκτίμηση της κατάστασης των λιμναίων υδατικών συστημάτων  
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της κατάστασης των λιμναίων υδατικών 

συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος, συμπεριλαμβανομένων των ταμιευτήρων 
(οι οποίοι θεωρούνται ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου), παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα (Πίνακας 4.27). Στις στήλες του πίνακα καταγράφονται, για κάθε υδατικό 
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σύστημα, η οικολογική, η χημική και η συνολική κατάσταση, εάν είναι ιδιαιτέρως 
τροποποιημένο ή τεχνητό (ΙΤΥΣ/ΤΥΣ) και εάν περιλαμβάνει προστατευόμενες 
περιοχές. Επίσης, καταγράφεται και το επίπεδο εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων 
της οικολογικής και χημικής ταξινόμησης («0» = Δεν υπάρχουν πληροφορίες, «1» = 
Χαμηλή εμπιστοσύνη, «2» = Μέτρια εμπιστοσύνη, «3» = Υψηλή εμπιστοσύνη).  

Σημειώνεται ότι στο εξεταζόμενο Υδατικό Διαμέρισμα έχει καθοριστεί ένα λιμναίο 
υδατικό σύστημα, η Τ.Λ. Τάκα, η οποία δεν αποτελεί εσωποτάμιο ταμιευτήρα 
(ποτάμιο ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου). Εξάλλου, δεν καταγράφονται διαφορές στην 
κατάσταση του εν λόγω λιμναίου ΥΣ μεταξύ του εγκεκριμένου (πρώτου) και του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, καθώς τόσο η 
οικολογική όσο και η χημική κατάσταση του ΥΣ παραμένουν άγνωστες.  

 
Πίνακας. Αποτελέσματα οικολογικής, χημικής και συνολικής αξιολόγησης 

λιμναίων ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03) 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

α/α  Κωδικός ΥΣ  Ονομασί
α ΥΣ  

ΙΤ
Υ
Σ/ 
Τ
Υ
Σ 

Σύνδεση 
με 

προστατε
υόμενες 
περιοχές 

Οικολ
ογική 
κατάσ
ταση/ 
δυναμ

ικό 

Χημικ
ή 

κατάσ
ταση 

Οικολο
γικής 

κατάστ
ασης 

Χημικ
ής 

κατάσ
τασης 

Συνολική 
κατάστασ

η 

ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330)  
1  EL0330L000000001H  ΤΕΧΝΗΤ

Η ΛΙΜΝΗ 
ΤΑΚΑ  

√  √  Άγνωσ
τη  

Άγνωσ
τη  

0  0  Άγνωστη  

 
4.4.1.5 Εκτίμηση της κατάστασης των παράκτιων υδατικών συστημάτων  
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της κατάστασης των παράκτιων υδατικών 
συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 
(Πίνακας 4.28). Στις στήλες του πίνακα καταγράφονται, για κάθε παράκτιο υδατικό 
σύστημα, η οικολογική, η χημική και η συνολική κατάσταση, εάν είναι ιδιαιτέρως 
τροποποιημένο (ΙΤΥΣ) και εάν περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, 
καταγράφεται και το επίπεδο εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της οικολογικής και 
χημικής ταξινόμησης («0» = Δεν υπάρχουν πληροφορίες, «1» = Χαμηλή 
εμπιστοσύνη, «2» = Μέτρια εμπιστοσύνη, «3» = Υψηλή εμπιστοσύνη).  
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πίνακας 4.29, όπου καταγράφονται οι διαφορές στην 
οικολογική και χημική κατάσταση των παράκτιων υδατικών συστημάτων του ΥΔ 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) μεταξύ του εγκεκριμένου (πρώτου) και του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.  
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης αποτυπώνονται και σε σχετικούς χάρτες (Σχήμα 
4-13, Σχήμα 4-14 και Σχήμα 4-15). 
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Πίνακας. Εκτίμηση της κατάστασης των παράκτιων υδατικών συστημάτων 
του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

Συνολικ
ή 

κατάστ
αση 

α/α  Κωδικός ΥΣ  Ονομασί
α ΥΣ  

ΙΤ
Υ
Σ/ 
Τ
Υ
Σ 

Σύνδεση 
με 

προστατε
υόμενες 
περιοχές 

Οικολ
ογική 
κατάσ
ταση/ 
δυναμ

ικό 

Χημικ
ή 

κατάσ
ταση 

Οικολο
γικής 

κατάστ
ασης 

Χημικ
ής 

κατάσ
τασης 

 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331)  
1  EL0331C0001N  ΑΡΓΟΛΙΚ

ΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ  

- √ Μέτρια Καλή 3 2 Μέτρια 

2  EL0331C0002N  ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΎΔΡΑΣ - 
ΔΟΚΟΥ - 
ΣΠΕΤΣΩ
Ν  

- √ Καλή Καλή 3 2 Καλή 

3  EL0331C0003N  ΑΚΤΕΣ 
ΎΔΡΑΣ  

- - Υψηλή Καλή 1 1 Υψηλή 

4  EL0331C0004N  ΝΗΣΙΔΑ_
1  

- - Υψηλή Καλή 1 1 Υψηλή 

5  EL0331C0005N  ΑΝΑΤ. 
ΑΚΤΕΣ 
ΠΕΛΟΠΟ
ΝΝΗΣΟΥ  

- √ Υψηλή Καλή 1 1 Υψηλή 

6  EL0331C0006N  ΑΚΤΕΣ 
ΕΛΑΦΟΝ
ΗΣΟΥ  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

7  EL0331C0009N  ΑΝΑΤ. 
ΑΚΤΕΣ 
ΚΥΘΗΡΩ
Ν  

- √ Υψηλή Καλή 1 1 Υψηλή 

8  EL0331C0010N  ΔΥΤ. 
ΑΚΤΕΣ 
ΚΥΘΗΡΩ
Ν  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

9  EL0331C0011N  ΑΚΤΕΣ 
ΑΝΤΙΚΥΘ
ΗΡΩΝ  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 

10  EL0331C0012N  ΝΗΣΙΔΑ_
2  

- √ Υψηλή Καλή 1 1 Υψηλή 

11  EL0331C0013N  ΝΗΣΙΔΑ_
3  

- - Υψηλή Καλή 1 1 Υψηλή 

ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333)  
1  EL0333C0007N  ΑΚΤΕΣ 

ΛΑΚΩΝΙΚ
ΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ  

- √ Μέτρια Καλή 3 2 Μέτρια 

2  EL0333C0008N  ΑΚ. 
ΤΑΙΝΑΡΟ 
- 
ΛΑΚΩΝΙΚ
ΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ  

- √ Καλή Καλή 1 1 Καλή 
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Πίνακας. Διαφορές αποτελεσμάτων οικολογικής, χημικής και συνολικής 
ταξινόμησης παράκτιων ΥΣ σε σχέση με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ για το Υδατικό 
Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03) 

Οικολογική 
κατάσταση/ 
δυναμικό 

Χημική κατάσταση Κωδικός ΥΣ  Ονομασία ΥΣ  

Εγκεκρι
μένο 

(πρώτο) 
ΣΔΛΑΠ 

1η 
Αναθεώρ

ηση 
ΣΔΛΑΠ 

Εγκεκριμέ
νο 

(πρώτο) 
ΣΔΛΑΠ 

1η 
Αναθεώρ

ηση 
ΣΔΛΑΠ 

Παρατηρήσεις 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331)  
EL0331C0001N  ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ 

ΚΟΛΠΟΣ  
Μέτρια Μέτρια Άγνωστ

η 
Καλή Δεν παρατηρήθηκαν 

υπερβάσεις  
EL0331C0002N  ΔΙΑΥΛΟΣ ΎΔΡΑΣ - 

ΔΟΚΟΥ - 
ΣΠΕΤΣΩΝ  

Μέτρια Καλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα εγκεκριμένα εθνικά 
συστήματα οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν υπερβάσεις  

EL0331C0003N  ΑΚΤΕΣ ΎΔΡΑΣ  Υψηλή Υψηλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0004N  ΝΗΣΙΔΑ_1  Υψηλή Υψηλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0005N  ΑΝΑΤ. ΑΚΤΕΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Υψηλή Υψηλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0006N  ΑΚΤΕΣ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  

Υψηλή Καλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0009N  ΑΝΑΤ. ΑΚΤΕΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ  

Υψηλή Υψηλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0010N  ΔΥΤ. ΑΚΤΕΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ  

Υψηλή Καλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0011N  ΑΚΤΕΣ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  

Υψηλή Καλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0012N  ΝΗΣΙΔΑ_2  Υψηλή Υψηλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

EL0331C0013N  ΝΗΣΙΔΑ_3  Υψηλή Υψηλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333)  
EL0333C0007N  ΑΚΤΕΣ 

ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ  

Καλή Μέτρια Άγνωστ
η 

Καλή Νέα εγκεκριμένα εθνικά 
συστήματα οικολογικής 
ταξινόμησης, Δεν 
παρατηρήθηκαν υπερβάσεις  

EL0333C0008N  ΑΚ. ΤΑΙΝΑΡΟ - 
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ  

Υψηλή Καλή Άγνωστ
η 

Καλή Νέα μεθοδολογική προσέγγιση 
ομαδοποίησης των 
συστημάτων  

 
Εκτίμηση της κατάστασης των μεταβατικών υδατικών συστημάτων  
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της κατάστασης των μεταβατικών υδατικών 

συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Στις στήλες του πίνακα καταγράφονται, για κάθε μεταβατικό υδατικό σύστημα, η 
οικολογική, η χημική και η συνολική κατάσταση, εάν είναι ιδιαιτέρως τροποποιημένο 
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(ΙΤΥΣ) και εάν περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, καταγράφεται και το 
επίπεδο εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της οικολογικής και χημικής ταξινόμησης 
(«0» = Δεν υπάρχουν πληροφορίες, «1» = Χαμηλή εμπιστοσύνη, «2» = Μέτρια 
εμπιστοσύνη, «3» = Υψηλή εμπιστοσύνη).  

Σημειώνεται ότι στο εξεταζόμενο Υδατικό Διαμέρισμα δεν καταγράφονται διαφορές 
στην κατάσταση των μεταβατικών ΥΣ μεταξύ του εγκεκριμένου (πρώτου) και του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, καθώς τόσο η 
οικολογική όσο και η χημική κατάσταση των εν λόγω ΥΣ παραμένουν άγνωστες.  

 
Πίνακας. Εκτίμηση της κατάστασης των μεταβατικών υδατικών συστημάτων 

του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης 

α/α  Κωδικός ΥΣ  Ονομασία 
ΥΣ  

ΙΤ
Υ
Σ 

Σύνδεση 
με 

προστατε
υόμενες 
περιοχές 

Οικολ
ογική 
κατάσ
ταση/ 
δυναμ

ικό 

Χημικ
ή 

κατάσ
ταση 

Οικολο
γικής 

κατάστ
ασης 

Χημικ
ής 

κατάσ
τασης 

Συνολικ
ή 

κατάστ
αση 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331)  
1  EL0331T0001N  ΛΙΜΝΟΘΑ

ΛΑΣΣΑ 
ΔΡΕΠΑΝΟ
Υ - ΑΣΙΝΗΣ  

- - Άγνωσ
τη 

Άγνωσ
τη 

0 0 Άγνωστ
η 

2  EL0331T0002N  ΛΙΜΝΟΘΑ
ΛΑΣΣΑ 
ΘΕΡΜΗΣΙΑ
Σ  

- √ Άγνωσ
τη 

Άγνωσ
τη 

0 0 Άγνωστ
η 

3  EL0331T0003N  ΛΙΜΝΟΘΑ
ΛΑΣΣΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛ
ΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ  

- √ Άγνωσ
τη 

Άγνωσ
τη 

0 0 Άγνωστ
η 

4  EL0331T0004N  ΛΙΜΝΟΘΑ
ΛΑΣΣΑ 
ΒΙΒΑΡΙ 
(ΔΕΛΤΑ 
ΕΥΡΩΤΑ)  

- √ Άγνωσ
τη 

Άγνωσ
τη 

0 0 Άγνωστ
η 

5  EL0331T0005N  ΥΔΡΟΒΙΟΤ
ΟΠΟΣ 
ΜΟΥΣΤΟΥ  

- √ Άγνωσ
τη 

Άγνωσ
τη 

0 0 Άγνωστ
η 

 
Υπόγεια ΥΣ  
Χαρακτηρισμός και Τυπολογία ΥΥΣ  
Στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Πελοποννήσου επανεξετάσθηκαν τα αρχικά οριοθετημένα ΥΥΣ. Ο 
αρχικός προσδιορισμός και οριοθέτηση των ΥΥΣ είχε πραγματοποιηθεί με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:  
 τον υδρογεωλογικό χαρακτήρα των γεωλογικών σχηματισμών που συνθέτουν 

το υπόγειο υδατικό σύστημα και την ανάπτυξη υπόγειας υδροφορίας. Έγινε 
διάκριση σε καρστικά, κοκκώδη, ρωγματώδη και μεικτά υπόγεια υδατικά 
συστήματα και ενιαιοποιήθηκαν μικρές επιμέρους υδροφορίες .  

 τη δυναμικότητα των υπογείων υδροφορέων η οποία προκύπτει από τα 
υφιστάμενα στοιχεία τροφοδοσίας, υδροληψίας και εκμετάλλευσης του 
υπόγειου δυναμικού.  

 τις χρήσεις του υπόγειου υδατικού συστήματος.  
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 την αλληλεξάρτηση του υπόγειου υδατικού συστήματος με επιφανειακά ύδατα 
και χερσαία οικοσυστήματα.  

 την ύπαρξη περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω πιέσεων (π.χ. 
υπεραντλήσεις, υφαλμύρινση) κακή ποιοτική κατάσταση, ύπαρξη αυξημένου 
φυσικού υποβάθρου  

 
Στη διάρκεια της 1ης αναθεώρησης η επανεξέταση των ΥΥΣ βασίσθηκε, εκτός των 

προαναφερομένων κριτηρίων, και στα αποτελέσματα του προγράμματος 
παρακολούθησης, στην ποιοτική προσέγγιση των πιέσεων και στις υφιστάμενες 
χρήσεις γης.  

Κατά τη διάρκεια αυτής πραγματοποιήθηκε:  
 διαχωρισμός κάποιων ΥΥΣ σε υποσυστήματα,  
 ένταξη περιοχών που δεν είχαν προσδιορισθεί ως ΥΥΣ σε υφιστάμενα ή σε νέα 

ΥΥΣ,  
 τροποποιήσεις των ορίων των ΥΥΣ,  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) όπως προέκυψαν κατά την 1η Αναθεώρηση του 
ΣΔΛΑΠ.  

 
Πίνακας. Πίνακας υπόγειων υδατικών συστημάτων υδατικού διαμερίσματος 

Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) 

Α/Α  ΟΝΟΜΑ ΥΥΣ  ΚΩΔΙΚ
ΟΣ ΥΥΣ 

ΕΚΤΑΣΗ (Km2) 

ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330)  
1  Σύστημα Κανδήλας  EL0300010 172,04 
2  Σύστημα οροπεδίου 

Τρίπολης  
EL0300030 170,83 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) 
1  Σύστημα Αν. 

Αρκαδίας-Δυτ. 
Αργολίδας  

EL0300020 1453,61 

2  Σύστημα Αργολικού 
Πεδίου  

EL0300040 182,38 

3  Σύστημα 
Μαυροβουνίου - 
Διδύμων  

EL0300050 607,56 

4  Σύστημα Τροιζηνίας  EL0300060 25,61 
5  Σύστημα Ερμιόνης  EL0300070 310,63 
6  Σύστημα Πορτοχελίου  EL0300080 83,61 
7  Σύστημα Άστρους  EL0300090 44,90 
8  Σύστημα Πάρνωνα  EL0300100 951,08 
9  Σύστημα Ζάρακα – 

Μονεμβασιάς  
EL0300110 576,04 

10  Σύστημα 
Νοτιοανατολικής 
Λακωνίας  

EL0300120 368,89 

11  Σύστημα Νεάπολης  EL0300130 38,10 
12  Σύστημα Κυθήρων  EL0300140 276,79 
13  Σύστημα Ασωπού - 

Γλυκόβρυσης  
EL0300150 181,51 

14  Σύστημα Αντικυθήρων  EL0300280 20,38 
15  Σύστημα Ελαφονήσου  EL0300290 17,74 
16  Σύστημα Σπετσών  EL0300300 19,98 
17  Σύστημα Υδρας  EL0300310 48,75 
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18  Σύστημα Πόρου  EL0300320 22,38 
19  Σύστημα Μεθάνων  EL0300330 65,18 
20  Σύστημα Νεογενών 

Μαλαντρενίου  
EL0300340 72,70 

ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) 
1  Σύστημα Γερακίου - 

Γκοριτσάς  
EL0300

160 
715,96 

2  Σύστημα Έλους – 
Βασιλοποτάμου  

EL0300
170 

61,45 

3  Σύστημα Σκάλας  EL0300
180 

68,07 

4  Σύστημα Κροκεών - 
Γυθείου  

EL0300
190 

268,25 

5  Σύστημα π.Βαρδούνια 
(π.Πλατύ)  

EL0300
200 

29,81 

6  Σύστημα Σκουταρίου  EL0300
210 

469,04 

7  Σύστημα 
Ανατ.Ταϋγέτου - Αγ. 
Μαρίνας  

EL0300
220 

261,12 

8  Σύστημα Ευρώτα  EL0300
230 

146,50 

9  Σύστημα Αγ.Πέτρου - 
Βουτιάνων  

EL0300
240 

317,22 

10  Σύστημα Ζορού - 
Σελλασίας  

EL0300
250 

157,11 

11  Σύστημα Πελλάνας - 
Σκορτσινού  

EL0300
260 

198,47 

12  Σύστημα Κολλίνες - 
Βλαχοκερασιάς  

EL0300
270 

96,63 

 
Αξιολόγηση κατάστασης ΥΥΣ  
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 έχει ως σκοπό την προστασία των υπόγειων νερών, από την 
υποβάθμιση και τη ρύπανση, ενώ η καλή ποσοτική κατάσταση εξασφαλίζει τους 
διαθέσιμους υδατικούς πόρους και τη μη εξάντληση του υδροφορέα.  

Για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης ενός συστήματος υπόγειων υδάτων ή 
μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων, χρησιμοποιήθηκαν οι Ανώτερες 
Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων 
ή δεικτών ρύπανσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α.1811/ΦΕΚ 
3322/30‐12‐2011.  

Κατά την αξιολόγηση της κατάστασης των ΥΥΣ εκτός των σημείων του Δικτύου 
Παρακολούθησης συναξιολογήθηκαν: α) οι παλαιότερες μετρήσεις στις οποίες 
βασίστηκε το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης, β) οι πιέσεις, σημειακές και διάχυτες, 
που εκτιμήθηκαν στην έκταση του ΥΥΣ και, γ) όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα 
όπως, στοιχεία του ΕΜΣΥ, αντλήσεις για κάλυψη αναγκών, ισοζύγια, παροχές 
πηγών, διακύμανση αντλήσεων, μετρήσεις στάθμης, επάρκεια ύδατος κ.α.  

 
Εκτίμηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων  
Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ανά ΛΑΠ η κατάσταση και τα στοιχεία 

ταξινόμησης των ΥΥΣ του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03), όπως προέκυψαν 
κατά την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ. 
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Πίνακας. Χημική και ποσοτική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων 
στη ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330) 

Α/Α Κωδικός 
ΥΥΣ  

Ονομασία 
ΥΥΣ  

Χημικ
ή 

κατάσ
ταση 

Ποσοτ
ική 

κατάσ
ταση 

Αυξημένες 
τιμές 

στοιχείων 
λογω 

φυσικού 
υποβάθρο

υ 

Αυξημένες 
τιμές 

στοιχείων 
Ανθρωπογ

ενούς 
επίδρασης 

Κύριες 
Πιέσεις 

Θαλά
σσια 

διείσδ
υση 

Προστ
α-

τευόμ
ενες 

Περιο
χές 

Παρ
ατηρ
ήσει

ς 

1  EL0300010  Σύστημα 
Κανδήλας  

Καλή Καλή - Τοπικά 
ΝΟ3 

Γεωργία OXI OXI - 

2  EL0300030  Σύστημα 
οροπεδίου 
Τρίπολης  

Κακή Καλή - ΝΟ3 Γεωργία 
Bιομηχα

νία 
Αστικοπ

οίηση 

OXI OXI - 

 
Πίνακας. Χημική και ποσοτική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων 

στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) 

Α/Α Κωδικός 
ΥΥΣ  

Ονομασία 
ΥΥΣ  

Χημικ
ή 

κατάσ
ταση 

Ποσοτ
ική 

κατάσ
ταση 

Αυξημένες 
τιμές 

στοιχείων 
λογω 

φυσικού 
υποβάθρο

υ 

Αυξημένες 
τιμές 

στοιχείων 
Ανθρωπογ

ενούς 
επίδρασης 

Κύριες 
Πιέσεις 

Θαλ
άσσι

α 
διείσ
δυση 

Προσ
τα-

τευόμ
ενες 

Περιο
χές 

Παρ
ατηρ
ήσει

ς 

1  EL0300020  Σύστημα 
Αν. 
Αρκαδίας-
Δυτ. 
Αργολίδας  

Καλή Καλή Cl στη 
παράκτια 
ζώνη, Fe, 

Mn 

- - ΝΑΙ NAI - 

2  EL0300040  Σύστημα 
Αργολικού 
Πεδίου  

Κακή Κακή Fe, Mn EC, Cl, 
NO3 

Γεωργία 
Bιομηχανί

α 
Αστικοποί

ηση 
Υπεράντλη

ση 

NAI OXI - 

3  EL0300050  Σύστημα 
Μαυροβου
νίου - 
Διδύμων  

Κακή Καλή Fe, Cl στη 
παράκτια 

ζώνη 

Cl, NO3 Γεωργία NAI ΝΑΙ - 

4  EL0300060  Σύστημα 
Τροιζηνίας  

Κακή Κακή Fe Cl στη 
παρακτια 

ζώνη, NO3 

Γεωργία 
Υπεράντλη

ση 

Στην 
παρά
κτια 

ζώνη 

OXI - 

5  EL0300070  Σύστημα 
Ερμιόνης  

Κακή Καλή - EC, Cl, 
NO3, SO4 

- Στην 
παρά
κτια 

ζώνη 

NAI - 

6  EL0300080  Σύστημα 
Πορτοχελίο
υ  

Κακή Κακή - EC, Cl, 
NO3 

Γεωργία 
Υπεράντλη

ση 

NAI OXI - 

7  EL0300090  Σύστημα 
Άστρους  

Κακή Κακή Fe EC, Cl, 
SO4 

Γεωργία 
Αστικοποί

ηση 
Υπεράντλη

ση 

NAI NAI - 

8  EL0300100  Σύστημα Καλή Καλή EC, Cl - - Στο ΝΑΙ - 
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Πάρνωνα  ανατ/
κό 

τμήμ
α 

9  EL0300110  Σύστημα 
Ζάρακα – 
Μονεμβασι
άς  

Καλή Καλή EC, Cl, Fe - - Στην 
παρά
κτια 

ζώνη 

ΝΑΙ - 

10  EL0300120  Σύστημα 
Νοτιοανατο
λικής 
Λακωνίας  

Καλή Καλή - EC, Cl - ΝΑΙ ΝΑΙ - 

11  EL0300130  Σύστημα 
Νεάπολης  

Κακή Κακή Fe Τοπικά 
ΝΟ3, Cl 

Γεωργία 
Υπεράντλη

ση 

ΝΑΙ NAI - 

12  EL0300140  Σύστημα 
Κυθήρων  

Καλή Καλή Fe - - OXI OXI  

13  EL0300150  Σύστημα 
Ασωπού - 
Γλυκόβρυσ
ης  

Κακή Κακή Fe, Mn EC, Cl, 
SO4 

Γεωργία 
Υπεράντλη

ση 

NAI OXI  

14  EL0300280  Σύστημα 
Αντικυθήρ
ων  

Καλή Καλή - - - Στην 
παρά
κτια 

ζώνη 

OXI  

15  EL0300290  Σύστημα 
Ελαφονήσ
ου  

Καλή Καλή - - - Στην 
παρά
κτια 

ζώνη 

OXI  

16  EL0300300  Σύστημα 
Σπετσών  

Καλή Καλή - - - OXI OXI  

17  EL0300310  Σύστημα 
Ύδρας  

Καλή Καλή - - - Στην 
παρά
κτια 

ζώνη 

OXI  

18  EL0300320  Σύστημα 
Πόρου  

Καλή Καλή - - - OXI OXI  

19  EL0300330  Σύστημα 
Μεθάνων  

Καλή Καλή - - - OXI OXI  

20  EL0300340  Σύστημα 
Νεογενών 
Μαλαντρεν
ίου  

Καλή Καλή - - Γεωργία OXI OXI  

Πίνακας. Χημική και ποσοτική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων 
στη ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) 

Α/Α Κωδικός 
ΥΥΣ  

Ονομασί
α ΥΥΣ  

Χημικ
ή  
κατάσ
ταση  

Ποσοτ
ική  
κατάσ
ταση  

Αυξημένες 
τιμές 
στοιχείων 
λογω 
φυσικού 
υποβάθρο
υ  

Αυξημένες 
τιμές 
στοιχείων 
Ανθρωπογ
ενούς 
επίδρασης  

Κύριες 
Πιέσεις  

Θαλά
σσια  
διείσδ
υση  

Προστ
α-
τευόμ
ενες 
Περιο
χές  

Παρ
ατηρ
ήσει
ς  

1  EL0300160  Σύστημα 
Γερακίου 
- 
Γκοριτσάς  

Καλή  Καλή  Mn  Τοπικά  
Cl, ΝΗ4, 
SO4  

-  OXI  NAI  -  

2  EL0300170  Σύστημα 
Έλους – 
Βασιλοπο
τάμου  

Καλή  Καλή  Fe  Τοπικά 
ΝΟ3  

Γεωργία  OXI  NAI  -  
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3  EL0300180  Σύστημα 
Σκάλας  

Καλή  Καλή  Fe  -  -  OXI  NAI  -  

4  EL0300190  Σύστημα 
Κροκεών 
- Γυθείου  

Καλή  Καλή  EC, Cl, 
SO4  

-  -  Στην 
παράκ
τια 
ζώνη  

OXI  -  

5  EL0300200  Σύστημα 
π.Βαρδού
νια 
(π.Πλατύ)  

Καλή  Καλή  Fe  -  -  OXI  OXI  -  

6  EL0300210  Σύστημα 
Σκουταρίο
υ  

Καλή  Καλή  EC, Cl  -  -  Στην 
παράκ
τια 
ζώνη  

NAI  -  

7  EL0300220  Σύστημα 
Ανατ.Ταϋ
γέτου - 
Αγ. 
Μαρίνας  

Καλή  Καλή  Mn  -  -  OXI  NAI  -  

8  EL0300230  Σύστημα 
Ευρώτα  

Καλή  Καλή  Fe, Mn  -  -  OXI  OXI  -  

9  EL0300240  Σύστημα 
Αγ.Πέτρο
υ - 
Βουτιάνω
ν  

Καλή  Καλή  -  -  -  OXI  NAI  -  

10  EL0300250  Σύστημα 
Ζορού - 
Σελλασίας  

Καλή  Καλή  -  -  -  OXI  OXI  -  

11  EL0300260  Σύστημα 
Πελλάνας 
- 
Σκορτσινο
ύ  

Καλή  Καλή  -  -  -  OXI  OXI  -  

12  EL0300270  Σύστημα 
Κολλίνες - 
Βλαχοκερ
ασιάς  

Καλή  Καλή  -  -  -  ΟΧΙ  OXI  -  

 
Πίνακας. Μεταβολή στην κατάσταση των ΥΥΣ μεταξύ εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ 

και 1ης Αναθεώρησης για τη ΛΑΠ Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330) 

 Εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 
Κωδικός ΥΥΣ  Όνομα ΥΥΣ  Ποιοτική 

(χημική) 
κατάσταση 

Ποσοτική 
κατάσταση 

Ποιοτική 
(χημική) 

κατάσταση 

Ποσοτική 
κατάσταση 

EL0300010  Σύστημα 
Κανδήλας  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300030  Σύστημα 
οροπεδίου 
Τρίπολης  

Κακή Καλή Κακή Καλή 

 
Πίνακας. Μεταβολή στην κατάσταση των ΥΥΣ μεταξύ εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ 

και 1ης Αναθεώρησης για τη ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL31) 
 Εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 
Κωδικός 
ΥΥΣ  

Όνομα ΥΥΣ  Ποιοτική 
(χημική) 

κατάσταση 

Ποσοτική 
κατάσταση 

Ποιοτική 
(χημική) 

κατάσταση 

Ποσοτική 
κατάσταση 

EL0300020  Σύστημα Αν. 
Αρκαδίας-Δυτ. 

Καλή Καλή Καλή Καλή 
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Αργολίδας  
EL0300040  Σύστημα 

Αργολικού 
Πεδίου  

Κακή Κακή Κακή Κακή 

EL0300050  Σύστημα 
Μαυροβουνίου 
- Διδύμων  

Κακή Καλή Κακή Καλή 

EL0300060  Σύστημα 
Τροιζηνίας  

Κακή Κακή Κακή Κακή 

EL0300070  Σύστημα 
Ερμιόνης  

Κακή Καλή Κακή Καλή 

EL0300080  Σύστημα 
Πορτοχελίου  

Κακή Κακή Κακή Κακή 

EL0300090  Σύστημα 
Άστρους  

Κακή Κακή Κακή Κακή 

EL0300100  Σύστημα 
Πάρνωνα  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300110  Σύστημα 
Ζάρακα – 
Μονεμβασιάς  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300120  Σύστημα 
Νοτιοανατολικ
ής Λακωνίας  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300130  Σύστημα 
Νεάπολης  

Κακή Κακή Κακή Κακή 

EL0300140  Σύστημα 
Κυθήρων  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300150  Σύστημα 
Ασωπού - 
Γλυκόβρυσης  

Κακή Κακή Κακή Κακή 

EL0300280  Σύστημα 
Αντικυθήρων  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300290  Σύστημα 
Ελαφονήσου  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300300  Σύστημα 
Σπετσών  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300310  Σύστημα 
Ύδρας  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300320  Σύστημα 
Πόρου  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300330  Σύστημα 
Μεθάνων  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300340  Σύστημα 
Νεογενών 
Μαλαντρενίου  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

 
Πίνακας. Μεταβολή στην κατάσταση των ΥΥΣ μεταξύ εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ 

και 1ης Αναθεώρησης για τη ΛΑΠ Ευρώτα (EL0333) 

 
 Εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 
Κωδικός ΥΥΣ  Όνομα ΥΥΣ  Ποιοτική 

(χημική) 
κατάσταση 

Ποσοτική 
κατάσταση 

Ποιοτική 
(χημική) 

κατάσταση 

Ποσοτική 
κατάσταση 

EL0300160  Σύστημα 
Γερακίου - 
Γκοριτσάς  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300170  Σύστημα 
Έλους – 
Βασιλοποτάμ

Καλή Καλή Καλή Καλή 
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ου  
EL0300180  Σύστημα 

Σκάλας  
Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300190  Σύστημα 
Κροκεών - 
Γυθείου  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300200  Σύστημα 
π.Βαρδούνια 
(π.Πλατύ)  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300210  Σύστημα 
Σκουταρίου  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300220  Σύστημα 
Ανατ.Ταϋγέτο
υ - Αγ. 
Μαρίνας  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300230  Σύστημα 
Ευρώτα  

Κακή Καλή Καλή Καλή 

EL0300240  Σύστημα 
Αγ.Πέτρου - 
Βουτιάνων  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300250  Σύστημα 
Ζορού - 
Σελλασίας  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300260  Σύστημα 
Πελλάνας - 
Σκορτσινού  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

EL0300270  Σύστημα 
Κολλίνες - 
Βλαχοκερασι
άς  

Καλή Καλή Καλή Καλή 

 
x.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Το Άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προβλέπει τον καθορισμό περιβαλλοντικών 

στόχων προκειμένου να καταστούν λειτουργικά τα προγράμματα για τη λήψη των 
μέτρων που καθορίζονται στα Σχέδια Διαχείρισης, αναφορικά με τα επιφανειακά και 
υπόγεια ύδατα καθώς και τις προστατευόμενες περιοχές. Αναφορικά με την κλίμακα, 
οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να θέτονται ανά ΥΣ.  

Ο καθορισμός των στόχων, σύμφωνα με την Οδηγία συνίσταται στη 
χρησιμοποίηση των διαφορετικών επιλογών του Άρθρου 4. Μέσα από τη διαδικασία 
καθορισμού των στόχων προσδιορίζεται όχι μόνο η κατάσταση των όλων 
επιφανειακών και υπόγειων ΥΣ αλλά το χρονικό πλαίσιο επίτευξης του στόχου της 
Οδηγίας. Για τα Ιδιαίτερα Τροποποιημένα και Τεχνητά Υδάτινα Σώματα (ΤΥΣ / ΙΤΥΣ), 
τα οποία καθορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων, η Οδηγία θέτει «ειδικούς στόχους».  

Ως τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο, σύμφωνα με το άρθρο 4, μπορεί να 
χαρακτηρίζεται ένα σώμα, όταν οι αλλαγές στα υδρο-μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του συστήματος αυτού που είναι αναγκαίες για την επίτευξη καλής οικολογικής 
κατάστασης, θα προκαλούσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο 
περιβάλλον, στη ναυσιπλοΐα (λιμενικές εγκαταστάσεις και αναψυχή), στην 
υδροδότηση, στην άρδευση, στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην 
προστασία από πλημμύρες και την αποξήρανση εδαφών και σε άλλες σημαντικές 
ανθρώπινες δραστηριότητες σημαντικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, εάν ένα συγκεκριμένο υδατικό 
σύστημα το αφορούν δύο ή περισσότεροι περιβαλλοντικοί στόχοι, εφαρμόζεται ο 
αυστηρότερος.  
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Περιβαλλοντικοί στόχοι  
Ο χρόνος επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων του 1ου Αναθεωρημένου 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, είναι το έτος 2021, δηλαδή το έτος ολοκλήρωσης του δεύτερου 
διαχειριστικού κύκλου. Ωστόσο, η ίδια η Οδηγία αναγνωρίζει εγγενείς αδυναμίες που 
οδηγούν στην απομάκρυνση από το στόχο αυτό, οι οποίες εκτείνονται από μικρής 
κλίμακας προσωρινές εξαιρέσεις έως και μακροπρόθεσμες παρεκκλίσεις από το 
στόχο της «καλής κατάστασης» και εκτίθενται στις παραγρ. 4 έως 7 του Άρθρου 4 της 
Οδηγίας:  
 παράταση της προθεσμίας: στην παράταση της προθεσμίας επίτευξης της 

καλής κατάστασης το αργότερο το 2027 ή όποτε το επιτρέψουν οι φυσικές 
συνθήκες μετά το 2027 (παράγρ. 4.4).  

 καθορισμός λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, όπως αν έχει αποδειχτεί ότι τα υδατικά συστήματα έχουν 
επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που η 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων είναι ανέφικτη ή δυσανάλογα 
δαπανηρή (παράγρ. 4.5).  

 προσωρινή υποβάθμιση της κατάστασης που απορρέει από φυσικά αίτια ή από 
ανωτέρα βία ή εξαιρετικές συνθήκες που δεν θα μπορούσαν ευλόγως να 
έχουν προβλεφθεί και όταν ισχύουν όλες οι καθοριζόμενες στο Άρθρο 4 
προϋποθέσεις (παράγρ. 4.6).  

 νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών ενός επιφανειακού 
συστήματος ή μεταβολές της στάθμης των υπογείων υδάτων σαν αποτέλεσμα 
μιας νέας βιώσιμης ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταβολής από την υψηλή στην καλή κατάσταση (παράγρ. 4.7).  

 
Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων από την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων της Οδηγίας διαμορφώθηκαν, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, οι ακόλουθες αναλυτικές 
μεθοδολογίες: α) Προσδιορισμός των «εξαιρέσεων» των παραγράφων 4 έως 6, του 
Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (4.4 – 4.6) και β) Προσδιορισμός των 
«εξαιρέσεων» της παραγράφου 7, του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (4.7), περί 
νέων τροποποιήσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων http://wfdver.ypeka.gr/.  

Σημειώνεται ότι ο ορισμός ενός υδατικού συστήματος ως ιδιαιτέρως 
τροποποιημένου ή τεχνητού (ΙΤΥΣ ή ΤΥΣ) δεν συνιστά ούτε συμβατικό στόχο ούτε 
εξαίρεση. Τα ΙΤΥΣ και ΤΥΣ αποτελούν κατηγορίες υδατικών συστημάτων με δική τους 
ταξινόμηση και δικούς τους στόχους.  

Κατά τον καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων των επιμέρους υδατικών 
συστημάτων του ΥΔ, ακολουθούνται οι ακόλουθες γενικές αρχές:  
 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 4 της Οδηγίας2000/60/ΕΚ, εάν ένα 

συγκεκριμένο υδατικό σύστημα το αφορούν δύο ή περισσότεροι 
περιβαλλοντικοί στόχοι, εφαρμόζεται ο αυστηρότερος.  

 για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα με καλή ή υψηλή κατάσταση και τα 
υπόγεια υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση, τίθεται ως περιβαλλοντικός 
στόχος η μη υποβάθμιση της κατάστασης.  

 για τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα με κατάσταση γενικά 
κατώτερη της καλής, τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η αναβάθμιση της 
κατάστασης, μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων. Επιπλέον, 
αξιολογείται, κατά περίπτωση, η πιθανότητα μη έγκαιρης επίτευξης των 
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στόχων, συνεκτιμώντας την ένταση και το είδος της πίεσης που δέχονται, σε 
συνδυασμό με τις φυσικές συνθήκες, και εξετάζεται η τήρηση των 
προϋποθέσεων για την υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις του Άρθρου 4 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

 για όσα επιφανειακά ΥΣ παραμένει άγνωστη η οικολογική ή η χημική τους 
κατάσταση, λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων κατά την παρούσα 
διαχειριστική περίοδο, δεν τίθεται περιβαλλοντικός στόχος άλλος από τη μη 
υποβάθμιση της κατάστασης, ενώ το Πρόγραμμα Μέτρων προβλέπει τη 
συγκέντρωση δεδομένων μέσω του δικτύου παρακολούθησης προκειμένου να 
μπορέσει να αξιολογηθεί η κατάστασή τους το συντομότερο δυνατό.  

 για τα ΥΥΣ που βρίσκονται σε κακή χημική ή κακή ποσοτική κατάσταση 
εκτιμάται ότι δεν θα πετύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους έγκαιρα, καθώς, 
παρά τη θετική επίδραση του Προγράμματος Μέτρων, οι απαιτούμενοι για την 
απόκρισή τους χρόνοι υπερβαίνουν την προθεσμία της παρούσας 
διαχειριστικής περιόδου, επομένως υπάγονται στις εξαιρέσεις του Άρθρου 4, 
παράγραφος 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

 για τα επιφανειακά ΥΣ, των οποίων τα χαρακτηριστικά πρόκειται να υποστούν 
νέες τροποποιήσεις, εξετάζεται η τήρηση των προϋποθέσεων για την 
υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις του Άρθρου 4, παράγραφος 7 της Οδηγίας, 
κατά περίπτωση.  

 για τις προστατευόμενες περιοχές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι συνδέονται άμεσα 
με τους στόχους της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την 
προστασία των επιμέρους προστατευόμενων περιοχών.  

 για τα επιφανειακά ύδατα, που δεν χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά προκειμένου 
να αποτελέσουν Συστήματα Επιφανειακών Υδάτων, στόχος είναι η προστασία 
τους και η βελτίωσή τους στην έκταση που απαιτείται για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Οδηγίας για τα υδατικά συστήματα στα οποία είναι άμεσα ή έμμεσα 
συνδεδεμένα. Ο στόχος αυτός εξασφαλίζεται από τις γενικές διατάξεις περί 
προστασίας του περιβάλλοντος όπως ισχύουν σήμερα, καθώς επίσης και από 
τα μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση των γενικότερων πιέσεων σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής ή/και Υδατικού Διαμερίσματος.  

 
Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν τους στόχους της κατάστασης για τα 

επιφανειακά και υπόγεια ΥΣ. Οι στόχοι που τίθενται για τα ΥΣ λαμβάνουν υπόψη την 
αξιολόγηση της κατάστασης των ΥΣ του ΥΔ, την αποδοτικότητα του προτεινόμενου 
Προγράμματος Μέτρων και τη δυνατότητα που δίνει η Οδηγία για παρεκκλίσεις υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 
Ο Πίνακας 4.46 συνοψίζει τους στόχους που έχουν τεθεί για τα 99 επιφανειακά ΥΣ 

του ΥΔ ως το 2021:  
 για 65 ΦΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής/υψηλής οικολογικής 

κατάστασης και για 3 ΙΤΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση του καλού οικολογικού 
δυναμικού  

 για 85 επιφανειακά ΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής χημικής 
κατάστασης  

 για 7 ΥΣ ο στόχος είναι η επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης  
 για 0 ΥΣ ο στόχος είναι η επίτευξη της καλής χημικής κατάστασης  
 για 7 ΙΤΥΣ/ΤΥΣ 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  
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 για 5 ΦΥΣ ο στόχος είναι ο προσδιορισμός της οικολογικής κατάστασης ως το 
2021 και η λήψη μέτρων (εφόσον απαιτούνται) για την επίτευξη της καλής 
οικολογικής κατάστασης ως το 2027  

 για 14 ΥΣ 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  

 
Πίνακας. Στόχοι επιφανειακών ΥΣ ως το 2021 

Στόχος  Αριθμός 
επιφανειακών 

ΥΣ 
Μη υποβάθμιση καλής και ανώτερης οικολογικής 
κατάστασης/δυναμικού  

68 

Μη υποβάθμιση καλής χημικής κατάστασης  85 
Επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης  7 
Επίτευξη καλής χημικής κατάστασης  0 
Καθορισμός οικολογικής κατάστασης/δυναμικού  12 
Καθορισμός χημικής κατάστασης  14 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.4  26 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.5  0 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.6  0 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.7  0 

 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους στόχους που έχουν τεθεί για τα 91 ΥΥΣ του 

ΥΔ:  
• για 28 ΥΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής ποσοτικής κατάστασης  
• για 6 ΥΥΣ ο στόχος είναι η επίτευξη της καλής ποσοτικής κατάστασης όποτε το 

επιτρέψουν οι φυσικές συνθήκες μετά το 2027  
• για 25 ΥΥΣ ο στόχος είναι η διατήρηση της καλής χημικής κατάστασης  
• για 9 ΥΥΣ ο στόχος είναι η επίτευξη της καλής χημικής κατάστασης όποτε το 

επιτρέψουν οι φυσικές συνθήκες μετά το 2027  
 
Πίνακας. Στόχοι υπογείων ΥΣ ως το 2021 

Στόχος  Αριθμός 
υπογείων ΥΣ 

Μη υποβάθμιση καλής ποσοτικής κατάστασης  28 
Μη υποβάθμιση καλής χημικής κατάστασης  25 
Επίτευξη καλής ποσοτικής κατάστασης  0 
Επίτευξη καλής χημικής κατάστασης  0 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.4  9 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.5  0 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.6  0 
Υπαγωγή στο Άρθρο 4.7  0 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

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

 επιδότηση μονάδων αφαλάτωσης στις νήσους Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες, Κύθηρα, 
Αντικύθηρα και στην Τροιζηνία. Οικονομική ενίσχυση προτάσεων με υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ 

 κατά τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους 
(ΚΥΑ135275/ΦΕΚ1751/Β΄/22-5-2017, άρθρ5), να συνεκτιμάται ο ρόλος του 
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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 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 
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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 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 με 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 
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υδροβιότοποι της Αττικής οριοθετούνται, υπομέτρο RBD06_SM07_041. 
Σχετικές σελίδες atticawetlands.eu, ekbygis.biodiversity-info.gr/map, 
www.biodiversity-info.gr 

 
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 Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03)», 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: 

 
 επιδότηση μονάδων αφαλάτωσης στις νήσους Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες, Κύθηρα, 

Αντικύθηρα και στην Τροιζηνία. Οικονομική ενίσχυση προτάσεων με υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ 

 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 
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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 
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 
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 διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και επέκτασή της με 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 

 
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 


