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1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ

Πίνακας 1-1.

Σημειακές πηγές ρύπανσης

Δραστηριότητα

Περιγραφή

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πρόκειται για μονάδες που συλλέγουν και επεξεργάζονται
Λυμάτων (ΕΕΛ)
αστικά και άλλα λύματα, τα οποία μετά την επεξεργασία
διοχετεύονται σε γειτονικό αποδέκτη
Εκβολή δικτύων
Πρόκειται για σημειακή ρύπανση από αστικά και άλλα
αποχέτευσης σε φυσικό
λύματα που απορρίπτονται από τα δίκτυα αποχέτευσης σε
αποδέκτη
φυσικούς αποδέκτες
Μεγάλες Ξενοδοχειακές
Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες παράγουν αστικού τύπου
μονάδες
λύματα, τα οποία διαθέτουν σε συλλογικά δίκτυα για
επεξεργασία, ή τα επεξεργάζονται με αυτόνομες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Βιομηχανικές μονάδες
Αφορά όλες τις βιομηχανικές μονάδες που απορρίπτουν
(IPPC ή όχι)
λύματα, επεξεργασμένα ή όχι, ανάλογα με τις σχετικές
προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και τους
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
Κτηνοτροφικές μονάδες
Όλες οι μονάδες με σταβλισμένα ζώα, οι οποίες
διαχειρίζονται τα παραγόμενα από τις δραστηριότητές τους
απόβλητα.
Υδατοκαλλιέργειες Οργανωμένες μονάδες εκτροφής υδρόβιων ειδών, κυρίως
ιχθυοκαλλιέργειες
ψαριών αλλά και οστρακοειδών. Ρύποι από τροφές,
φάρμακα, και περιττώματα ατόμων.
Διαρροές από χώρους
Στερεά αστικά απόβλητα, τα ρυπαντικά φορτία των οποίων
ανεξέλεγκτης διάθεσης
διοχετεύονται σε επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες
απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και
χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
Απορροές από εξορυκτικές Αφορά στα αδρανή που παράγονται ως μέρος της
δραστηριότητες (ορυχεία,
διαδικασίας εξόρυξης πετρωμάτων ή των λατομικών
μεταλλεία)
δραστηριοτήτων καθώς και των απορροών από τους χώρους
αυτούς
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

Πίνακας 1-2.

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε, Υ

Ε

Ε,Υ

Ε,Υ

Ε,Υ

Ε

Ε,Υ

Ε,Υ

Διάχυτες πηγές ρύπανσης

Δραστηριότητα
Γεωργικές δραστηριότητες

Περιγραφή

Αφορά τους ρύπους που παράγονται από τη λίπανση, τα
φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται
στην αγροτική παραγωγή.
Αστικά λύματα που δεν
Αφορά περιοχές οι οποίες δεν έχουν δίκτυο συλλογής και
καταλήγουν σε ΕΕΛ
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαθέτουν τα αστικά
λύματα μέσω βόθρων σε υπόγειους ή επιφανειακούς
αποδέκτες
Ποιμενική Κτηνοτροφία
Αφορά την ελεύθερη ποιμενική κτηνοτροφία και τους
ρύπους που παράγονται από τα ζώα αυτά, σε φυσικά
βοσκοτόπια και λιβάδια
Άλλες διάχυτες πηγές
Αφορά διαρροή ρύπων σε περιοχές που ήδη είναι ήδη
(εγκαταλελειμμένοι χώροι επιβαρυμένες από πιέσεις ξεπερνώντας τα όρια των
κλπ)
προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε,Υ

Ε,Υ

Ε,Υ

Ε, Υ
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Πίνακας 1-3.

Απολήψεις ύδατος

Δραστηριότητα

Περιγραφή

Επιφανειακές απολήψεις
νερού (ύδρευσης,
άρδευσης, κτηνοτροφίας,
βιομηχανίας, άλλες χρήσεις)

Συντεταγμένες της περιοχής απόληψης, είδος απόληψης,
όπως για ύδρευση, για άρδευση, για βιομηχανική χρήση, για
μεταφορά νερού κλπ καθώς και υπολογισμός ή εκτίμηση
όγκου νερού που αφαιρείται (όπου αυτό είναι εφικτό).
Μείωση της ροής.
Εκτίμηση ποσότητας απολήψεων υπόγειου νερού με
συνεκτίμηση υδατικών αναγκών, ποσοτικής - ποιοτικής
κατάστασης και ισοζυγίων ανά ΥΥΣ

Απολήψεις νερού από
υπόγεια ύδατα (ύδρευσης,
άρδευσης, βιομηχανίας,
άλλες χρήσεις)
Απολήψεις ύδατος λόγω
αντλησιοταμιευτικώνυβριδικών σταθμών

Οι υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνδυάζουν την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές (π.χ.
αιολικές) με αποθήκευση ενέργειας μέσω άντλησηςταμίευσης.
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

Πίνακας 1-4.

Υ

Ε

Έργα ρύθμισης της ροής νερού - υδρομορφολογικές αλλοιώσεις

Δραστηριότητα

Περιγραφή

Άντληση ή εκτροπή ροής
λόγω των δραστηριοτήτων:
Γεωργία, Ύδρευση,
Βιομηχανία, Ύδατα Ψύξης,
Υδροηλεκτρική ενέργεια,
Ιχθυοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, Άλλο

Γεωργία (Περιλαμβάνει μεταφορές και αντλήσεις υδάτων
για σκοπούς άρδευσης και κτηνοτροφίας)
Αστική ανάπτυξη (Περιλαμβάνει τις μεταφορές υδάτων.
Η επίδραση σε ΜΥΣ και/ή ΠΥΣ είναι δυνατή μόνο στην
περίπτωση μονάδων αφαλάτωσης)
Βιομηχανία (Άντληση για βιομηχανικές διεργασίες)
Άλλο: αφορά ότι δεν περιλαμβάνεται παραπάνω και ως
παράγοντας αναφέρονται ο τουρισμός και η αναψυχή
Αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε διαμήκεις αλλοιώσεις
υδατικών συστημάτων

Φυσική μεταβολή διαύλου /
πυθμένα / παρόχθιας
περιοχής / όχθης, για
δραστηριότητες:
Αντιπλημμυρικής
προστασίας, Γεωργίας,
Ναυσιπλοΐας, Άλλης,
Άγνωστη/παρωχημένη
Φράγματα, φραγμοί και
κλεισιάδες (locks) από τις
δραστηριότητες:
Υδροηλεκτρική ενέργεια,
Αντιπλημμυρική προστασία,
Πόσιμα ύδατα, Άρδευση,
Αναψυχή, Βιομηχανία,
Ναυσιπλοΐα,
Άγνωστη/παρωχημένη
Υδρολογική τροποποίηση
(όπως παραπάνω με
προσθήκη των
υδατοκαλλιεργειών)
Υδρομορφολογική
μεταβολή- Φυσική απώλεια
του συνόλου ή τμήματος του
υδατικού συστήματος

1-2

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε

Ε

Γεωργία ( Περιλαμβάνει και την αποστράγγιση γαιών για
τη διευκόλυνση γεωργικών δραστηριοτήτων)

Αφορά έργα εγκάρσια στη ροή του νερού, που
εξυπηρετούν τις αναφερόμενες δραστηριότητες

Ε

Αλλαγή στο καθεστώς ροής

Ε

Λόγω έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ή επιδράσεις
της κλιματικής αλλαγής

Ε

Περιλαμβάνει την αποξήρανση κοιτών ποταμών κ.λπ.
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Δραστηριότητα

Περιγραφή

Υδρομορφολογική μεταβολή
- Άλλο

Άλλες υδρομορφολογικές μεταβολές που δεν
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες,
συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής της στάθμης ή του
όγκου των υδάτων, για σκοπούς άλλους από τους
ανωτέρω αναφερόμενους
Αμμοχαλικοληψίες
Θέσεις όπου γίνεται απόληψη φυσικών ποτάμιων
αδρανών υλικών για χρήση σε τεχνικά έργα ή άλλες
εφαρμογές (απομάκρυνση υποστρώματος) με
αποτέλεσμα την αλλοίωση των υδρομορφολογικών
χαρακτηριστικών των ποταμών.
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

Πίνακας 1-5.

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε

Ε

Τεχνητός εμπλουτισμός των υπογείων υδάτων

Δραστηριότητα

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Τεχνητός εμπλουτισμός των Πεδία εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού για την ενίσχυση
Υ
υπογείων υδάτων
του δυναμικού των ΥΥΣ και τη βελτίωση της ποσοτικής και
ποιοτικής τους κατάστασης.
Επισήμανση ζωνών εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού με
βάση το ΦΕΚ 354Β (και των τροποποιητικών αποφάσεων
ΦΕΚ 2220Β) για τον καθορισμό μέτρων, όρων και
διαδικασιών επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων
λυμάτων
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

Πίνακας 1-6.

Περιγραφή

Μεταβολή στάθμης υπόγειου νερού ή του όγκου

Δραστηριότητα

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Μεταβολή υπόγειας στάθμης Καταβιβασμός υπόγειας στάθμης και μεταβολή ποσότητας
Υ
και ποσότητας υπογείων
υπογείων νερών εξαιτίας υπογείων εκμεταλλεύσεων (π.χ.
νερών εξαιτίας υπογείων
μεταλλείων) ή κατασκευής μεγάλων υπογείων έργων,
εκμεταλλεύσεων ή
μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας
κατασκευής μεγάλων
υπογείων έργων
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

Πίνακας 1-7.

Περιγραφή

Άλλα είδη ανθρωπογενών πιέσεων

Δραστηριότητα
Μονάδες αφαλάτωσης

Περιγραφή

Θέσεις όπου νερό υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα
(υφάλμυρο ή θαλασσινό) υπόκειται σε επεξεργασία, με
παραγωγή νερού χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα, και
παραπροϊόν την άλμη.
Λιμάνια – μαρίνεςΡύποι που παράγονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις ή σε
ναυσιπλοΐα
μαρίνες όπου υπάρχει μεταφόρτωση υλικών ή μετακίνηση
επιβατών - οχημάτων
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε

Ε

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

1-3

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

Πίνακας 1-8.

Επιβάρυνση των υδάτων από άλλες πηγές

Δραστηριότητα
Επιβάρυνση των υδάτων
από άλλες πηγές

Περιγραφή

Η ρύπανση προέρχεται από ατμοσφαιρικές αποθέσεις,
ανάμειξη ομβρίων υδάτων με ρύπους σε αστικές περιοχές,
παραγωγή φυσικών θρεπτικών στοιχείων από δασικές
περιοχές και θερμομεταλλικές πηγές – νερά
*Ε: Επιφανειακά (Ποτάμια, Λίμνες, Παράκτια, Μεταβατικά), Υ:Υπόγεια

ΥΣ που
επηρεάζουν*
Ε,Υ

Η ανάλυση των πιέσεων θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής υδατικού
συστήματος και οι ποσοτικές εκτιμήσεις θα αποδοθούν/παρουσιαστούν ανά ΛΑΠ.
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2

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

2.1

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Βάση δεδομένων παρακολούθησης λειτουργίας των ΕΕΛ από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων
(http://astikalimata.ypeka.gr/)
• Πίνακες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) με τα στοιχεία των οικισμών Α’, Β’ και Γ’
προτεραιότητας. Στους πίνακες αυτούς δίνονται στοιχεία για τις υφιστάμενες ΕΕΛ όπως ο
πληθυσμός αιχμής, η δυναμικότητα, το ποσοστό αποχετευόμενου πληθυσμού, οι αποδέκτες
των επεξεργασμένων λυμάτων κ.ά.
• Μελέτη: «Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπόμενων έργων Δ.Α και ΕΕΛ οικισμών Γ’
προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής>2000 Μ.Ι.Π, ωρίμανση έργων ΔΑ και ΕΕΛ οικισμών Γ’
προτεραιότητας με χαμηλή ή καμία ωριμότητα και πρόγραμμα αποκατάστασης
λειτουργικότητας ΕΕΛ σε αδράνεια» (12/2009). ΥΠΕΚΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η
κατάσταση των ΕΕΛ, των δικτύων αποχέτευσης καθώς και τα απαιτούμενα έργα στον
ελληνικό χώρο στους τομείς της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων έως το 12/2009.
• Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα, κατάσταση 2009 (6/2010). Η
έκθεση αυτή εκπονήθηκε από τις κα Πούλου, Χημικό Μηχανικό, Msc και Λουκία Μήτση,
Χημικό Μηχανικό, σε συνεργασία με στελέχη της μονάδας τεχνικής υποστήριξης και της ΕΓΥ
του ΥΠΕΚΑ. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ
στην Ελλάδα, για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, τη διάθεση της
παραγόμενης ιλύος από τις ΕΕΛ και την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στόχος
της έκθεσης αυτής με έτος αναφοράς το 2009, είναι η ενημέρωση των πολιτών, σε εφαρμογή
των διατάξεων Άρθρου 16 της άνω Οδηγίας.
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε Δήμους, ΔΕΥΑ και στις ΕΕΛ
• Τηλεφωνική επικοινωνία με ΔΕΥΑ, Δήμους και ΕΕΛ
• Στοιχεία λειτουργίας ΕΕΛ από το διαδίκτυο σε ιστοσελίδες των Δήμων και των ΔΕΥΑ
• Πλέον πρόσφατα επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• «Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
• Γνώμες ειδικών εμπειρογνωμόνων (expert judgment)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων ΕΕΛ από τις ανωτέρω πηγές
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• Τα ζητούμενα στοιχεία για κάθε ΕΕΛ είναι τα εξής:
▫ γεωγραφική θέση με συντεταγμένες (Χ,Υ) της εγκατάστασης και του σημείου απόρριψης
των επεξεργασμένων λυμάτων
▫ υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας (σε λειτουργία, υπό κατασκευή και σε αδράνεια)
▫ πρόβλεψη χρόνου λειτουργίας των ΕΕΛ που βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε αδράνεια
▫ βαθμός επεξεργασίας
▫ οικισμοί εξυπηρέτησης (σημερινής και μελλοντικής)
▫ ποσοστό του δικτύου αποχέτευσης των εξυπηρετούμενων οικισμών που λειτουργεί και
είναι συνδεδεμένο με την ΕΕΛ
▫ ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται μέσω βυτίων (σε περιπτώσεις που γίνεται
μεταφορά αστικών λυμάτων με βυτία στις ΕΕΛ)
▫ επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων
▫ πληθυσμός αιχμής, ισοδύναμος πληθυσμός λειτουργίας και μονάδες ισοδύναμου
πληθυσμού σχεδιασμού (ΜΙΠ)
▫ πληροφορίες για την παραγόμενη ποσότητα ιλύος, την διάθεση και την επεξεργασία της
▫ αποτελέσματα δειγματοληψιών στις επεξεργασμένες εκροές του έτους 2014
▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες
Εναλλακτική Ι (βάσει δεδομένων ΕΕΛ εν λειτουργία1)
• Προσδιορισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) των επεξεργασμένων λυμάτων που θα
εξέλθει από την εγκατάσταση και θα διατεθεί στον αποδέκτη, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα
αποτελέσματα δειγματοληψιών στις επεξεργασμένες εκροές:
▫ Προσδιορισμός ετησίως απορριπτόμενου φορτίου βάσει της δεδομένης ανά ΕΕΛ
ημερήσιας παροχής
▫ Για τις ανάγκες των υπολογισμών, λαμβάνεται τιμή συγκέντρωσης φορτίων στις
επεξεργασμένες εκροές. Χρησιμοποιείται η μέση τιμή των διαθέσιμων μηνιαίων
μετρήσεων. Εάν, κατά την κρίση του μελετητή, τα χαρακτηριστικά του δείγματος είναι
ικανά, τότε λαμβάνεται τιμή ίση με το 75ο εκατοστημόριο (75th percentile).
• Συσχέτιση ρυπαντικών φορτίων στις εκβολές των ΕΕΛ με υδατικά συστήματα
Εναλλακτική ΙΙ (χωρίς στοιχεία)
•

•

Προσδιορισμός πληθυσμού (πραγματικού, εποχιακών κατοίκων και τουριστών) σε
επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) – αφαιρουμένων των διαμενόντων σε μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες
Παραδοχή ημερησίων κατ’ άτομο ρυπαντικών φορτίων2
Ρύπος
Οργανικό Φορτίο BOD
Ολικό Άζωτο N

Φορτίο (γραμμάρια/ άτομο/ ημέρα)
60
12

1

Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας ΕΕΛ, ΕΓΥ, 2016 http://astikalimata.ypeka.gr/
The implementation of the Water Framework Directive (WFD) at the river basin of Anthemountas with emphasis on
the pressures and impacts analysis, Andreadakis et al, 2007
2
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Ρύπος
Ολικός Φωσφόρος P

Φορτίο (γραμμάρια/ άτομο/ ημέρα)
2,5

• Υπολογισμός παραγόμενου ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση ανά
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
• Προσδιορισμός ρυπαντικού φορτίου που εισέρχεται σε κάθε ΕΕΛ (μέσω δικτύου αποχέτευσης
ή μεταφοράς με βυτία) βάσει στοιχείων εξυπηρετούμενων οικισμών-βιομηχανικών μονάδων
• Παραδοχή για ποσοστά απορρόφησης ρύπων ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας της ΕΕΛ
καθώς και για περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με φυσικά συστήματα3.
Βαθμός επεξεργασίας ΕΕΛ

Δευτεροβάθμια (2)
Δευτεροβάθμια με απομάκρυνση αζώτου
(2+Ν)
Δευτεροβάθμια με απομάκρυνση αζώτου
και φωσφόρου (2+Ν+Ρ)
Τριτοβάθμια (δευτεροβάθμια με
απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και
διύλιση) (3)
Φυσικό Σύστημα – βραδεία εφαρμογή
Φυσικό Σύστημα – ταχεία διήθηση
Φυσικό Σύστημα – υγροβιότοποι

Ποσοστό
απομάκρυνσης
BOD (%)
90
90

Ποσοστό
απομάκρυνσης Ν
(%)
20
80

Ποσοστό
απομάκρυνσης Ρ
(%)
20
20

90

80

80

95

80

80

90
90
80

70
60
65

50
50
50

• Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για το βαθμό επεξεργασίας στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων,
γίνεται περαιτέρω αναζήτηση μέσω επικοινωνίας με αρμόδιους Δήμους, ΔΕΥΑ κ.λπ.
• Προσδιορισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) των επεξεργασμένων λυμάτων που θα
εξέλθουν από την εγκατάσταση και θα διατεθούν στον αποδέκτη, ανάλογα με το βαθμό
επεξεργασίας κάθε ΕΕΛ
• Συσχέτιση ρυπαντικών φορτίων στις εκβολές των ΕΕΛ με υδατικά συστήματα

2.2

Εκβολή δικτύων αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Πίνακες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) με τα στοιχεία των οικισμών Α’, Β’ και Γ’
προτεραιότητας. Στους πίνακες αυτούς δίνονται στοιχεία για τις υφιστάμενες ΕΕΛ όπως ο
πληθυσμός αιχμής, η δυναμικότητα, το ποσοστό αποχετευόμενου πληθυσμού, οι αποδέκτες
των επεξεργασμένων λυμάτων κ.ά.
• Μελέτη: «Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπόμενων έργων Δ.Α και ΕΕΛ οικισμών Γ’
προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής>2000 Μ.Ι.Π, ωρίμανση έργων ΔΑ και ΕΕΛ οικισμών Γ’
προτεραιότητας με χαμηλή ή καμία ωριμότητα και πρόγραμμα αποκατάστασης
λειτουργικότητας ΕΕΛ σε αδράνεια» (12/2009). Ανάδοχος: “ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί”,
ΥΠΕΚΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Στην
μελέτη αυτή παρουσιάζεται η κατάσταση των ΕΕΛ, των δικτύων αποχέτευσης καθώς και τα

3

Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, Metcalf & Eddy Inc., Third Edition, (Revised by Tchobanoglous
G., Burton F.L.), McGraw-Hill, 1991
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•

•
•
•
•
•

•
•

απαιτούμενα έργα στον ελληνικό χώρο στους τομείς της αποχέτευσης και της επεξεργασίας
λυμάτων έως το 12/2009.
Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα, κατάσταση 2009 (6/2010). Στην
έκθεση αυτή, που εκπονήθηκε από τις κα Πούλου, Χημικό Μηχανικό, Msc και κα Λουκία
Μήτση, Χημικό Μηχανικό, σε συνεργασία με στελέχη της μονάδας τεχνικής υποστήριξης και
της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζεται η εξέλιξη της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ στην
Ελλάδα, για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, τη διάθεση της
παραγόμενης ιλύος από τις ΕΕΛ και την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στόχος
της έκθεσης αυτής με έτος αναφοράς το 2009, είναι η ενημέρωση των πολιτών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του Άρθρου 16 της άνω Οδηγίας.
Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε Δήμους, ΔΕΥΑ και στις ΕΕΛ
Τηλεφωνική επικοινωνία με ΔΕΥΑ, Δήμους και ΕΕΛ
Στοιχεία λειτουργίας ΕΕΛ από το διαδίκτυο σε ιστοσελίδες των Δήμων και των ΔΕΥΑ
Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική
Γραμματεία Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι
το 2008.
«Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
«Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)

Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων δικτύων αποχέτευσης οικισμών από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫ οικισμοί που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εκρέει σε φυσικούς αποδέκτες
▫ ποσοστό του δικτύου αποχέτευσης ανά οικισμό που είναι κατασκευασμένο, λειτουργεί και
δεν είναι συνδεδεμένο με ΕΕΛ
▫ συντεταγμένες (Χ,Υ) των θέσεων εκβολής των δικτύων αποχέτευσης,
▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες
• Προσδιορισμός πληθυσμού (πραγματικού, εποχιακών κατοίκων και τουριστών) σε επίπεδο
Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
• Παραδοχή ημερησίων κατ’ άτομο ρυπαντικών φορτίων (Πηγή: The implementation of the
Water Framework Directive (WFD) at the river basin of Anthemountas with emphasis on the
pressures and impacts analysis, Andreadakis et al, 2007)
Ρύπος
Οργανικό Φορτίο BOD
Ολικό Άζωτο N
Ολικός Φωσφόρος P
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Φορτίο (γραμμάρια/ άτομο/ ημέρα)
60
12
2,5
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• Υπολογισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση ανά Κοινότητα, λαμβάνοντας
υπόψη το ποσοστό του δικτύου αποχέτευσης που είναι κατασκευασμένο, λειτουργεί και δεν
είναι συνδεδεμένο με ΕΕΛ
• Συσχέτιση ρυπαντικών φορτίων στις εκβολές δικτύων αποχέτευσης με υδατικά συστήματα

2.3

Μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• ΕΛΣΤΑΤ
• ΕΟΤ και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
• Στοιχεία ξενοδοχείων στις ιστοσελίδες τους
• Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε Ξενοδοχεία
• Τηλεφωνική επικοινωνία με Ξενοδοχεία
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• «Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Στοιχεία δυναμικότητας ξενοδοχειακών μονάδων ανά γεωγραφική περιοχή, του έτους 2009
από την ΕΛΣΤΑΤ – Επικαιροποίηση με στοιχεία Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
εφόσον είναι διαθέσιμη και συγκεντρωμένη (σε μορφή πίνακα) η πρωτογενής πληροφορία
μέσω της ΕΓΥ
• Διαχωρισμός μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων (περισσότερες από 300 κλίνες κατά το ΠΔ
43/07-03-2002)
• Αναζήτηση στοιχείων για τα χαρακτηριστικά των μονάδων και των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων τους από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
όνομα και γεωγραφική θέση με συντεταγμένες (Χ,Υ) των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
δυναμικότητα και αριθμός κλινών κάθε μονάδας
τρόπος αποχέτευσης των παραγόμενων λυμάτων
στοιχεία των ΕΕΛ (έτος έναρξης λειτουργίας, δυναμικότητα, παρούσα κατάσταση
λειτουργίας, βαθμός επεξεργασίας, θέση αποδέκτη {Χ, Υ}, φυσικοχημικές αναλύσεις στις
εκροές) για όσες διαθέτουν
▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες

▫
▫
▫
▫

• Προσδιορισμός μηνιαίας τουριστικής κίνησης στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες,
αξιοποιώντας τα δεδομένα δυναμικότητας των μονάδων σε συνδυασμό με τα ετήσια στοιχεία
διανυκτερεύσεων ανά Δημοτική/Τοπική Καλλικρατική Κοινότητα των ετών 2005 έως 2009,
όπως αυτά διατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ και συμπληρώνονται με τη μεθοδολογία που
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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•

Παραδοχή ημερησίων κατ’ άτομο ρυπαντικών φορτίων
Ρύπος
Οργανικό Φορτίο BOD
Ολικό Άζωτο N
Ολικός Φωσφόρος P

Φορτίο (γραμμάρια/ άτομο/ ημέρα)
60
12
2,5

• Υπολογισμός παραγόμενου ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση ανά
ξενοδοχειακή μονάδα
• Παραδοχή για ποσοστά απορρόφησης ρύπων ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας της ΕΕΛ
Βαθμός επεξεργασίας ΕΕΛ

Δευτεροβάθμια (2)
Δευτεροβάθμια με απομάκρυνση αζώτου
(2+Ν)
Δευτεροβάθμια με απομάκρυνση αζώτου
και φωσφόρου (2+Ν+Ρ)
Τριτοβάθμια (δευτεροβάθμια με
απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και
διύλιση) (3)

Ποσοστό
απομάκρυνσης
BOD (%)
90
90

Ποσοστό
απομάκρυνσης Ν
(%)
20
80

Ποσοστό
απομάκρυνσης Ρ
(%)
20
20

90

80

80

95

80

80

• Προσδιορισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) των επεξεργασμένων λυμάτων που θα
εξέλθουν από την εγκατάσταση και θα διατεθούν στον αποδέκτη, ανάλογα με το βαθμό
επεξεργασίας κάθε ΕΕΛ
• Συσχέτιση ρυπαντικών φορτίων στις εκβολές των ΕΕΛ με υδατικά συστήματα

2.4
2.4.1

Βιομηχανικές μονάδες
Ρύποι από βιομηχανίες

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1)». Υποέργο: «Απογραφή ρυπογόνων
εστιών». Τη μελέτη ανέλαβε η Διεύθυνση Υδρογεωλογίας του τομέα υδατικών πόρων και
περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στα πλαίσια του Γ’
Κ.Π.Σ. – Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ . Υλοποιήθηκε το 2010.
• H μελέτη «Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον Τουρισμό. Ανάπτυξη Εργαλείων
Επικαιροποίησης και Επεξεργασίας των Δεδομένων. Εγκατάσταση Δικτύου Επικοινωνίας των
επί μέρους Τομέων», το οποίο ανέλαβαν για το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης τα συμπράττοντα
γραφεία ‘ADT – ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ, ENVIROPLAN ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή
Καϊμάκη, GEOMATICS ΑΕ, Παπαγεωργίου Γεώργιος’. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2008.
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• H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
• Τμήμα Ελαίας της Δ/νσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του
ΥΠΑΑΤ (χρειάζεται επικαιροποίηση)
• Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικάεπικίνδυνα απόβλητα (δεν είναι διαθέσιμη)
• ΑΕΠΟ και εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σε όσες περιπτώσεις υποβάλλονται,
σε εφαρμογή σχετικών όρων των ΑΕΠΟ.
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων από τις ανωτέρω πηγές
• Επιμέρους ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫ κλάδος δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) ή περιγραφή δραστηριότητας με σκοπό την ένταξη σε
συγκεκριμένο ΣΤΑΚΟΔ
▫ επωνυμία
▫ χωρική τοποθέτηση (συντεταγμένες, διεύθυνση)
▫ στοιχεία επικοινωνίας (όπου είναι δυνατόν)
▫ δυναμικότητα
▫ προσωπικό
▫ κατηγορία IPPC/SEVESO
▫ επεξεργασία υγρών αποβλήτων
▫ αποδέκτης/σημείο διάθεσης
▫ ανάγκες ύδρευσης
• Κατάρτιση λίστας από το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων και αποστολή της προς Δ/νσεις
Βιομηχανίας Περιφερειών (για επιβεβαίωση)
• Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ (ενιαίες ομάδες)
• Καθορισμός κριτηρίων σημαντικότητας ως προς τη δυνητική επιβάρυνση:
▫ 1ο κριτήριο: European Pollutant Emission Register (EPER) – εναρμόνιση της μεθοδολογίας
με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες της χώρας μας, κυρίως όσον αφορά σε θέματα
δυναμικότητας (Περιλαμβάνονται οι βιομηχανίες IPPC)
▫ 2ο κριτήριο: Συσχέτιση δραστηριότητας με Ουσίες Προτεραιότητας και Ειδικούς Ρύπους
(Παράρτημα VIII & X της Οδηγίας 2000/60)
▫ 3ο κριτήριο: Σημαντικές σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ελαιοτριβεία, τυροκομεία, βιομηχανίες
τροφίμων της ΚΥΑ 5673/400/1997 κ.λπ.)
▫ 4ο κριτήριο: Συγκέντρωση μονάδων - Άτυπες βιομηχανικές περιοχές (εκτός ΒΙΠΕ)
▫ 5ο κριτήριο: Βιομηχανία κατηγορίας SEVESO
• Εφαρμογή κριτηρίων και τελική λίστα σημαντικών μονάδων (αν τηρεί ένα από τα κριτήρια,
θεωρείται ως σημαντική)

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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• Καθορισμός των δυνητικών ρύπων ανά δραστηριότητα με βάση τους ακόλουθους
συσχετισμούς
Βιομηχανική Δραστηριότητα

Παράρτημα VIII

Παραγωγή τροφίμων
Επεξεργασία ξύλου
Yφαντουργία

BOD, N, P, λίπη
BOD, N
BOD, Cr, Cu, Ba, στυρένιο, τολουένιο,
χλωριούχες οργανικές ενώσεις,
τριχλωροαιθυλένιο
BOD, N, Cr, θειούχα, λίπη
BOD, Zn, CN, τολουένιο, ξυλένιο,
γλυκόλες, φορμαλδεϋδη, οξικό
βινύλιο, φρέον, μεθυλοχλωρίδιο
BOD, Cr, As, CN, κετόνες, γλυκόλες,
χλωριωμένοι HC
BOD, λίπη, detergent
Χλωριωμένοι HC
BOD, NH3, P2O5, As, Cr, PCBs
Cr, Zn, As, Cu, HC, PCBs

Βυρσοδεψία
Πλαστικά και συνθετικά υλικά

Βιομηχανία χρωμάτων
Παραγωγή απορρυπαντικών
Γεωργικά χημικά
Λιπάσματα
Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα
Επιμεταλλώσεις (χάλυβα)
Αναγέννηση πετρελαιοειδών

Διυλιστήρια πετρελαίου και δεξαμενές
αποθήκευσης καυσίμων

Παράρτημα Χ

Φαινόλες
Hg, Cd, Pb, φαινόλες

Φαινόλες
Pb, Hg, Cd, φαινόλες

Cd, Pb, αρωματικοί HC

φαινόλες
Pb, Hg
Cd, Pb, Hg, Ni

Cr, Zn, Fe, Ba, CN
Pb, φαινόλες
Cr, Zn, Cu, Sn, CN, τολουένιο, ξυλένιο, Cd, Ni
τριχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθένιο
Zn, Cr, Cu, Mn, Ti, κρεσόλες
Pb, Ni, Cd, PAHs,
φαινόλες, napthenic
substances
BOD, Cr, Zn, CN, Cu, Co, θειουχα,
Ni, Pb, φαινόλες,
μερκαπτάνες αλδεΰδες, HC
βενζο(a)πυρένιo

• (Παράρτημα Καθορισμός συντελεστών εκπομπών ανά κλάδο (BOD5, TSS, N, P, και Pb, Cu, Zn,
Cd, Φαινόλες, CN, F, Cl2)
Οι ακόλουθοι πίνακες δύναται να τροποποιηθούν και ως προς τις ουσίες και ως προς τους
συντελεστές, καθώς περιλαμβάνουν δραστηριότητες που θεωρούνται σημαντικές στην
Πελοπόννησο
Πηγή: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων της
Ευρύτερης Περιοχής Οινοφύτων Σχηματαρίου, 2009 – ΤΟΜΟΣ Β». Στα πλαίσια της εν λόγω
Μελέτης έγιναν μετρήσεις από το ΕΜΠ πριν και μετά την επεξεργασία των αποβλήτων. Τα εν
λόγω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ανά μονάδα (δίνεται ένας α/α και όχι όνομα) και
κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ.
Οι συντελεστές του πίνακα που ακολουθεί έχουν προκύψει από στατιστική επεξεργασία των
διαθέσιμων αναλύσεων (εξόδου – μετά την επεξεργασία) και αφορούν σε στατιστική
επεξεργασία αυτών.
Η παροχή των αποβλήτων είτε ήταν διαθέσιμη (ΑΕΠΟ, τηλεφωνική επικοινωνία) είτε
υπολογίστηκε από την δυναμικότητα.
Δραστηριότητες

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος,
κρέατος πουλερικών και αλλαντικών
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Κωδικός
ΣΤΑΚΟΔ
2008
10.10

ΒOD5
3
(kg/m )

TSS
3
(kg/m )

0,652

0,342

Tot Ν
3
(kg/m )

Tοt Ρ
3
(kg/m )

0,068

0,012
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Δραστηριότητες

Επεξεργασία και συντήρηση ιχθύων
και ιχθυοπροϊόντων
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων
και λαχανικών
Παραγωγή ελαιόλαδου
Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων
ελαίων και λιπών
Παραγωγή γαλακτοκομικών και
τυροκομικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Παραγωγή αλκοολούχων ποτών ποτοποιία- ζυθοποιία
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατεργασία και δέψη δέρματος
Παραγωγή χαρτοπολτού٠ κατασκευή
χαρτιού και χαρτονιού
Παραγωγή άλλων οργανικών
βασικών χημικών
Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και
δομικών προϊόντων, από οπτή γη
(ψημένο πηλό)

Παράμετρος

Pb
Cu
Zn
Cd
Φαινόλες
CNFCl2

ΣΤΑΚΟΔ
10.1
(Σφαγεία)

mg/m
655
131
268
7
90
nd
nd
nd

3

ΣΤΑΚΟΔ
10.4
(Έλαια,
Λίπη)
mg/m
nd
297
76
nd
580
nd
nd
40

3

Κωδικός
ΣΤΑΚΟΔ
2008
10.20

ΒOD5
3
(kg/m )

TSS
3
(kg/m )

Tot Ν
3
(kg/m )

Tοt Ρ
3
(kg/m )

1,001

0,711

0,050

0,012

10.30

0,991

0,219

0,050

0,012

10.41-1
10.41-2

2,200
2,200

0,800
0,856

0,040
0,040

0,020
0,010

10.50

2,125

0,385

0,721

0,163

10.80
11.00

1,478
1,343

0,381
0,664

0,021
0,013

0,008
0,007

13.20

0,590

0,291

0,000

0,000

15.10
17.10

3,342
0,460

1,825
0,266

0,433
0,046

0,000
0,005

20.13

1,650

0,000

0,000

0,000

23.63
23.32

0,100
0,100

-

0,010
0,010

0,001
0,001

ΣΤΑΚΟΔ
11
(Ποτοποιία)

mg/m
125
309
194,5
12
70
nd
nd
35

3

ΣΤΑΚΟΔ
13.3
(Φινίρισμα
κλωστ/ργίας)
mg/m
130,8
116,8
111,2
25,4
186
6
134
80

3

ΣΤΑΚΟΔ
20.4
(Παραγωγή
σαπουνιών,
απορρυπαντικών)
3
mg/m
230,17
467,5
127,14
15,8
3523
20
370
1710

ΣΤΑΚΟΔ
24.4
(Παραγωγή
βασικών
μετάλλων)
3
mg/m
109
173,2
4724
15,4
456,8
70
126
105

Εναλλακτικά προτείνεται, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, να γίνει χρήση των
συντελεστών της Μελέτης «Απογραφή αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων από τη
βιομηχανία και εκπομπών από την κεντρική θέρμανση: Αναλυτική έκθεση για το σύνολο του
απογραφικού έργου από τη βιομηχανία», ΥΠΕΧΩΔΕ 2001
• Υπολογισμός ετήσιων ρυπαντικών φορτίων.
▫ Θεωρείται ότι οι ρύποι κατανέμονται ομοιόμορφα μέσα στο έτος
▫ Δεδομένου ότι οι μονάδες λειτουργούν νόμιμα, θεωρούμε ότι διαθέτουν τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
• Συσχέτιση βιομηχανικών μονάδων με υδατικά συστήματα

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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• Παρουσίαση στοιχείων βιομηχανιών και αποτελεσμάτων ρύπανσης:
▫ Κατανομή σημαντικών ανά κλάδο στη ΛΑΠ
▫ Ετήσια φορτία ανά ΥΣ
▫ Ετήσια φορτία σε επίπεδο ΛΑΠ
2.4.2

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• ΛΑΓΗΕ ΑΕ
• ΔΕΗ ΑΕ
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
Μεθοδολογία
• Αναζήτηση στοιχείων από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης κάθε σταθμού,
ισχύς (MW) και είδος μηχανών (Diesel κ.λπ.),
εταιρεία που διαχειρίζεται το σταθμό,
κατάσταση λειτουργίας,
ποσότητα και σημείο απόληψης (συντεταγμένες) του νερού ψύξης,
ποσότητα, ποιότητα και σημείο διάθεσής (συντεταγμένες) των παραγόμενων υγρών
αποβλήτων και
▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες

▫
▫
▫
▫
▫
▫

• Συσχέτιση θερμοηλεκτρικών σταθμών με υδατικά συστήματα
• Καταγραφή στοιχείων θερμοηλεκτρικών σταθμών ανά ΛΑΠ
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2.5

Κτηνοτροφικές μονάδες

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής
Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ
• Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1)». Υποέργο: «Απογραφή ρυπογόνων
εστιών». Τη μελέτη ανέλαβε η Διεύθυνση Υδρογεωλογίας του τομέα υδατικών πόρων και
περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στα πλαίσια του Γ’
Κ.Π.Σ. – Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Υλοποιήθηκε το 2010.
• «Νέος Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη
Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031 (ΦΕΚ
1709/Β/17-8-2015)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων κτηνοτροφικών μονάδων από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫ συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης κάθε μονάδας (εάν δεν υπάρχουν συντεταγμένες, ζητείται
εναλλακτικά η Δημοτική/Τοπική Κοινότητα που βρίσκεται η κάθε μονάδα και το ρυπαντικό
φορτίο αντιμετωπίζεται ως διάχυτη πίεση),
▫ είδος και δυναμικότητα σε πληθυσμό ζώων κάθε μονάδας
▫ επεξεργασία και τρόπος διάθεσης υγρών αποβλήτων ανά μονάδα και
▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες
• Εξεταζόμενες κατηγορίες κτηνοτροφικών μονάδων: χοιροτροφικές, βοοτροφικές,
πτηνοτροφικές
• Διαχωρισμός μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002):
▫ χοιροτροφικές δυναμικότητας μεγαλύτερης των 35 χοιρομητέρων (35 χοιρομητέρες και
350 χοιρίδια = 385 ζώα)
▫ βοοτροφικές δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 κεφαλιών
▫ πτηνοτροφικές δυναμικότητας μεγαλύτερης των 5.000 ορνιθιών
• Εκτίμηση του όγκου και της σύνθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων ανά κατηγορία ζώων,
λαμβάνοντας υπόψη το «Νέο Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των
Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031
(ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015) και εγκριθείσες περιβαλλοντικές μελέτες κτηνοτροφικών μονάδων
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Παράμετροι
Απόβλητα (*L/tn ΖΒ/ημέρα)
BOD5
Ολικά Στερεά (ΟΣ)
Πτητικά Στερεά (ΠΣ)
Ολικό Άζωτο (Ν)
Φωσφόρος (P2O5)
Ολικός Φωσφόρος (P)
Κάλιο (K2O)
Ολικό Κάλιο (K)

Ποσότητα κιλά/ημέρα/τόνο Ζώντος Βάρους (ΖΒ)
Βοοειδή
Χοίροι
Πτηνά
63
34
44
0,5
0,6
1,0
2,4
1,9
4,6
2,1
1,7
3,6
0,10
0,11
0,28
0,05
0,05
0,39
0,022
0,022
0,153
0,04
0,03
0,11
0,037
0,025
0,088

• Παραδοχές για το μέσο βάρος ανά κατηγορία ζώων, λαμβάνοντας υπόψη και το «Νέο Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015)
Κιλά ζώντος βάρους
Αιγοπρόβατα
Πουλερικά
Χοιρομητέρες*
Χοιρίδια*
Βοοειδή

Βάρος ανά είδος
ζώου (κιλά/κεφαλή)
35
1,9
200
60
500

Το μέσο βάρος των χοίρων προκύπτει θεωρώντας ότι υπάρχει 1 χοιρομητέρα 200 κιλών για κάθε 10 χοιρίδια
60 κιλών το καθένα. Οπότε, το μέσο βάρος των χοίρων λαμβάνεται ίσο με 73 κιλά.

• Υπολογισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση ανά κτηνοτροφική μονάδα
• Συσχέτιση ρυπαντικών φορτίων στις κτηνοτροφικές μονάδες με υδατικά συστήματα
Εάν δεν είναι γνωστή η ακριβής γεωγραφική θέση των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, τα
υπολογισμένα ρυπαντικά φορτία, για να συνυπολογιστούν με τα υπόλοιπα είδη πιέσεων,
αθροίζονται σε κάθε υδρολογική λεκάνη και κατανέμονται σε αυτή ως διάχυτη ρύπανση,
βάσει της έκτασής της (βλ. §3.3).

2.6

Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοκαλλιέργειες

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ
• Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας των Περιφερειακών
Ενοτήτων
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Δυναμικότητες βάσει δελτίου δραστηριότητας που συμπληρώνεται για το μητρώο
επιχειρήσεων
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων ιχθυοκαλλιεργειών από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫ συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης κάθε μονάδας
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Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
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▫
▫
▫
▫

Έκταση
Φορέας διαχείρισης μονάδας
Δυναμικότητα (τόνοι/έτος)
Τυχόν υπάρχουσες μετρήσεις:
→
→
→

→
→

φυτοπλαγκτόν για ευτροφισμό
βενθικής βιοποικιλότητας στις περιοχές κάτω από τους ιχθυοκλωβούς
ως προς την αφθονία και τη συνολική βιομάζα πληθυσμών άγριων ψαριών αλλά
και την ποικιλία ειδών αυτής της κατηγορίας οργανισμών σε ζώνες ανάπτυξης
υδατοκαλλιεργειών
αποβλήτων (στερεά και υγρά) από λειτουργία μονάδων πάχυνσης
παραγόμενων Ν και Ρ από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας

▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες
• Διαχωρισμός σε μονάδες πάχυνσης θαλασσινών ψαριών και μονάδες πάχυνσης εσωτερικών
υδάτων (είδη γλυκού νερού)
• Παραδοχή ετήσιων ρυπαντικών φορτίων ανά τόνο δυναμικότητας και ανά τύπο μονάδας
Ρύπος
BOD
N
P

Θαλάσσιες μονάδες
Φορτίο (kg/τόνο δυναμικότητας/έτος)
178,5
24,3

Μονάδες εσωτερικών υδάτων
Φορτίο (kg/τόνο δυναμικότητας/έτος)
577
116
19,5

• Υπολογισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση ανά μονάδα
• Συσχέτιση ρυπαντικών φορτίων με υδατικά συστήματα

2.7

Διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ

• Αναζήτηση στοιχείων από αρμόδιες κεντρικές-περιφερειακές υπηρεσίες, ΑΕΠΟ-ΜΠΕ ΧΥΤΑ,
υφιστάμενες μελέτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) κ.ά.
Σημείωση: Η λίστα των ενεργών, αποκατεστημένων και προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ
(31.1.2015), που έχει αναρτηθεί από την ΕΓΥ στο Dropbox, πρέπει να επικαιροποιηθεί
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Χωροθέτηση (τοπωνύμιο, συντεταγμένες, δήμος)
Βαθμός επκινδυνότητας
Έκταση (διαθέσιμο ή προσεγγιστικά δορυφορικές εικόνες)
Έτη λειτουργίας
Όγκος σκουπιδιών
Μέση μηνιαία θερμοκρασία και βροχόπτωση

• Γενική παραδοχή: Οι ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ θεωρείται ότι τηρούν τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής και
εθνικής νομοθεσίας και τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό και
την εξάλειψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Κατάρτιση λίστας από το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων. Στον πλήρη κατάλογο
περιλαμβάνονται οι υφιστάμενοι ενεργοί και μη αποκατεστημένοι χώροι (δημόσιοι και
ιδιωτικοί) καθώς και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
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• Υπολογισμός όγκου στραγγιδίων ΧΑΔΑ (HELP, Hydrologic Evaluation of Landfill Performance,
EPA)
• Υπολογισμός βασικών παραγόμενων ρύπων με χρήση των κάτωθι συντελεστών
συγκεντρώσεων στα στραγγίδια (Πηγή: Πρότυπη οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης
ΧΑΔΑ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)
Παράμετρος

Τιμή

Μονάδα μέτρησης

BOD5
COD
NH4
total N
total P

180
3000
750
1250
6

mg/l
mg/l
mg N/l
mg N/l
mg P/l

• Συσχέτιση ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ με υδατικά συστήματα
• Προσδιορισμός ετήσιων σημειακών ρυπαντικών φορτίων (BOD, N, P) ΧΑΔΑ που επιβαρύνουν
τα επιφανειακά υδατικά συστήματα

2.8

Απορροές από εξορυκτικές δραστηριότητες (ορυχεία, μεταλλεία)

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕN4
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον Τουρισμό. Ανάπτυξη Εργαλείων
Επικαιροποίησης και Επεξεργασίας των Δεδομένων. Εγκατάσταση Δικτύου Επικοινωνίας των
επί μέρους Τομέων», το οποίο ανέλαβαν για το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης τα συμπράττοντα
γραφεία ‘ADT – ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ, ENVIROPLAN ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή
Καϊμάκη, GEOMATICS ΑΕ, Παπαγεωργίου Γεώργιος’. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2008.
Μεθοδολογία
• Αναζήτηση στοιχείων από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫
▫
▫
▫

4
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συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης κάθε μονάδας,
εταιρεία που ασκεί την εξορυκτική δραστηριότητα,
στοιχεία φακέλου αδειοδότησης (αριθμός, ημ/νία πράξης, ημ/νία λήξης άδειας),
είδος εξορυκτικής δραστηριότητας και υλικό (ενεργειακά ορυκτά, βιομηχανικά ορυκτά
κ.λπ.),

http://www.latomet.gr/ypan/default.aspx
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▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες
• Συσχέτιση ορυχείων-μεταλλείων με υδατικά συστήματα
• Καταγραφή στοιχείων ορυχείων-μεταλλείων ανά ΛΑΠ
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3

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Οι μη σημειακές πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, σχετίζονται με
απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από (i) την αγροτική δραστηριότητα, (ii) τα
αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης / ΕΕΛ,
(iii) την κτηνοτροφία καθώς και (iv) τις εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις.
Η ποσοτικοποίηση των ανωτέρω πιέσεων βασίζεται στη μέθοδο των συντελεστών εξαγωγής
ρυπαντικών φορτίων ανάλογα με τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα (Σχήμα 3.1) και το
αντίστοιχο μέγεθος αυτής. Η μέθοδος των συντελεστών εξαγωγής εκτιμά το συνολικό ετήσιο
ρυπαντικό φορτίο που απορρέει στη λεκάνη απορροής ενός επιφανειακού υδατικού
συστήματος, συναρτήσει διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι εμφανίζονται ως διάχυτες πηγές
ρύπανσης. Η μαθηματική προσέγγιση αφορά στη σύνθεση δεδομένων που αφορούν τη χωρική
κατανομή των χρήσεων γης και των εφαρμοζόμενων λιπάνσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
το πλήθος και την κατανομή της κτηνοτροφίας κ.λπ. Έτσι, οι συντελεστές εξαγωγής συσχετίζουν
την απορρέουσα ποσότητα των διαφόρων ρύπων με τη μονάδα έκτασης των επιμέρους χρήσεων
γης, με τον αριθμό των ζώων που περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένου τύπου κτηνοτροφική
δραστηριότητα ή τον αστικό πληθυσμό μιας περιοχής.
Η βασική μαθηματική σχέση η οποία εκφράζει τη μέθοδο των συντελεστών εξαγωγής είναι η
ακόλουθη:
n

L = ∑ E i Ai
i =1

όπου

L: το απορρέον ρυπαντικό φορτίο
Ε: ο συντελεστής εξαγωγής για την πηγή i (π.χ. χρήση γης ή κτηνοτροφία)
A: π.χ. η έκταση της χρήσης γης τύπου i που περιλαμβάνεται στη λεκάνη απορροής ή το
πλήθος των ζώων της κτηνοτροφίας τύπου i
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΙΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΡΥΠΟ
(π.χ. kg/ha/y ή kg/per/d)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΡΥΠΟ
(π.χ. λόγω επεξεργασίας ή
κατακράτησης, δέσµευσης κλπ.)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΣ (π.χ.
ανάλογα µε τη διαπερατότητα)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ
ΡΥΠΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΡΥΠΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΡΥΠΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΣ

Σχήμα 3-1.

Μεθοδολογία εκτίμησης ρυπαντικών φορτίων - Ποσοτικές εκτιμήσεις

Για τον επιμερισμό του απορριπτόμενου φορτίου σε επιφανειακά υδατικά συστήματα και
υπόγειους υδροφορείς χρησιμοποιείται ο συντελεστής S, δηλαδή το ποσοστό του φορτίου που
μπορεί να κατεισδύσει προς τον υπόγειο υδροφορέα και που εξαρτάται από την υδρολιθολογική
συμπεριφορά των στρωμάτων της λεκάνης και λαμβάνει ποσοστά απορροής προς τα υδατικά
συστήματα βάσει της αντίστοιχης διαπερατότητας. Έτσι, ο συντελεστής S λαμβάνει μεγαλύτερες
τιμές στην περίπτωση περατών σχηματισμών (μεγαλύτερη κατείσδυση μικρότερη απορροή σε
επιφανειακά υδατικά συστήματα). Το αντίθετο συμβαίνει σε περιοχές με σχηματισμούς χαμηλής
διαπερατότητας οπότε αυξάνεται η απορροή προς τους επιφανειακούς αποδέκτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
III).

3.1

Γεωργικές δραστηριότητες

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
•
•
•
•
•

3-2

Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά Δελτία έτους 2013 της ΕΛΣΤΑΤ
Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ
Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος CORINE
Υδρολιθολογικοί χάρτες της περιοχής
Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
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• Ιστοσελίδα ΥΠΑΑΤ για φυτοφάρμακα
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• «Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από Δήμους/ΔΕΥΑ/ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ
• Γνώμες ειδικών εμπειρογνωμόνων (expert judgment)
• «Νέος Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη
Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031 (ΦΕΚ
1709/Β/17-8-2015)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων καλλιεργήσιμων και αρδευθεισών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας και
ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (ΕΛΣΤΑΤ 2013)
• Διοικητικός διαχωρισμός ανά Υδατικό Διαμέρισμα των καλλιεργήσιμων και αρδευθεισών
εκτάσεων για κάθε είδος καλλιέργειας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης (στα
ΥΔ της Πελοποννήσου)
• Παραγωγή και αποδόσεις ανά είδος καλλιέργειας
• Παραδοχές για τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ετήσιων λιπάνσεων (κιλά/στρέμμα) για κάθε
είδος καλλιέργειας καθώς και για το συντελεστή απορρόφησης Ν, Ρ, Κ, Mg από τα φυτά (οι
τιμές είναι αντιπροσωπευτικές για τα ΥΔ Πελοποννήσου, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε
άλλα ΥΔ). Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
βιβλιογραφία σχετική με την εφαρμογή των λιπάνσεων και εκτιμήσεις του μελετητή. Ως
συμπλήρωμα και βοηθητικά αυτών χρησιμοποιήθηκε και το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ» της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
(Εκτιμάται ως μία πολύ καλή πηγή και επίσημη ανεξάρτητα από το ότι η Φθιώτιδα δεν ανήκει
στην περιοχή της υπό εκπόνηση μελέτης)
Είδος καλλιέργειας

Κωδικός
ΕΛΣΤΑΤ

Συντελεστής
απορρόφησης
από τα φυτά

101
102
103
104
105
106, 107
108, 109,
110
111, 112

Ελάχιστα και Μέγιστα Όρια (κιλά / στρέμμα)
Άζωτο
Φώσφορος Κάλιο
Μαγνήσιο
Ν
Mg
Ρ2Ο5
Κ2Ο
από έως από έως από έως από έως
12
16
0
4
0
4
0
0
9
12
4
6
0
4
0
0
6
12
4
8
0
4
0
0
6
12
4
8
0
4
0
0
6
12
4
8
0
4
0
0
20
28
0
4
4
8
0
0
6
6
7
7
8
8
0
0

Σιτάρι μαλακό
Σιτάρι σκληρό
Κριθάρι
Βρώμη
Σίκαλη
Αραβόσιτος
Ρύζι
Στρογγυλόσπερμο
Λοιπά σιτηρά για
καρπό
Φασόλια

9

12

0

6

0

2

0

0

80%

113, 114

0

10

0

12

0

20

0

10

80%

80%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
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Είδος καλλιέργειας

Κωδικός
ΕΛΣΤΑΤ

Φακή
Ρεβίθια
Λοιπά βρώσιμα
όσπρια
Καπνός
Βαμβάκι
Ηλίανθος
Αραχίδα (φυστίκι
υπόγειο ή αράπικο)
Ζαχαρότευτλα
Λοιπά βιομηχανικά
φυτά

116
118
115, 117,
119, 120
121, 122
123, 124
126
130
132
127, 128,
131, 133,
135
136
137-144

Αρωματικά φυτά
Κτηνοτροφικά φυτά
για καρπό
Μηδική
149
Τριφύλλια ετήσια και 150
λοιπά πολυετή
Λοιπά σανά
145-148,
151-153
Γρασίδια
154-158
Καρπούζια
161
Πεπόνια
162
Πατάτες
163-166
Λάχανα
201
Κουνουπίδια
202
Κρεμμύδια
205, 206
Μαρούλια
216
Τομάτα βιομηχανική 221
Τομάτες επιτραπέζιες 222
για νωπή χρήση,
υπαίθρου
Τομάτες επιτραπέζιες 223
για νωπή χρήση,
θερμοκ.
Φασολάκια χλωρά
224
Αγγούρια υπαίθρου 228
Αγγούρια θερμοκηπ. 229
Μελιτζάνες υπαίθρου 232
Μελιτζάνες υπό
233
κάλυψη(θερμοκήπια)
Λοιπά κηπευτικά
200, 203,
204, 207215, 217220, 225227, 230,
231, 234238
Βρώσιμες ελιές
301
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Ελάχιστα και Μέγιστα Όρια (κιλά / στρέμμα)
Άζωτο
Φώσφορος Κάλιο
Μαγνήσιο
Ν
Mg
Ρ2Ο5
Κ2Ο
από έως από έως από έως από έως
0
10
0
12
0
20
0
10
0
10
0
12
0
20
0
10
0
10
0
12
0
20
0
10

Συντελεστής
απορρόφησης
από τα φυτά
80%
80%
80%

0
15
9
9

7
20
9
9

0
6
7
7

14
8
7
7

0
6
7
7

20
8
7
7

0
6
0
0

0
8
0
0

85%
85%
85%
80%

10
0

20
5

0
0

6
6

0
0

0
0

0
0

0
0

80%
85%

0
0

3
5

0
6

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

90%
80%

0
0

2
3

6
6

12
12

0
0

0
0

0
0

0
0

80%
90%

0

2

0

12

0

0

0

0

90%

0
10
15
20
15
15
12
11
15
30

3
20
25
30
15
15
12
11
15
50

0
0
0
20
10
10
10
6
23
20

0
15
15
25
10
10
10
6
23
50

0
0
0
20
10
10
17
25
25
50

0
20
35
30
10
10
17
25
25
75

0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

0
10
10
15
0
0
0
0
8
30

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

40

40

20

20

60

60

0

0

96%

13
8
10
18
30

13
18
30
18
35

7
6
16
13
17

7
12
16
13
17

11
10
24
22
40

11
15
24
22
40

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

90%
90%
96%
90%
96%

10

20

5

10

8

20

0

0

90%

6

16

0

6

5

16

0

6

80%
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Είδος καλλιέργειας

Κωδικός
ΕΛΣΤΑΤ

Ελιές ελαιοποιήσεως
Λεμονιές
Πορτοκαλιές
Μανταρινιές
Αχλαδιές
Μηλιές
Βερικοκιές
Ροδακινιές
Κερασιές
Αμυγδαλιές
Καρυδιές
Λοιπές δενδρώδεις

302
303
304
305
311
312
313
314
316
324
325
306-310,
315, 317323, 326336
401
8

18

5

8

7

15

5

10

80%

8

18

5

8

7

15

5

10

80%

Σταφύλια
οινοποίησης
Σταφύλια επιτραπέζια 402

Ελάχιστα και Μέγιστα Όρια (κιλά / στρέμμα)
Άζωτο
Φώσφορος Κάλιο
Μαγνήσιο
Ν
Mg
Ρ2Ο5
Κ2Ο
από έως από έως από έως από έως
6
16
0
6
5
16
0
6
11
11
3
3
10
12
3
3
11
11
3
3
10
12
3
3
11
11
3
3
10
12
3
3
15
15
8
10
10
15
0
0
14
14
8
10
10
10
0
0
15
15
7
10
10
10
0
0
18
18
7
7
10
10
0
0
10
18
8
8
10
14
0
0
8
20
5
5
7
10
0
0
8
12
4
6
7
10
0
0
0
10
0
5
0
10
0
0

Συντελεστής
απορρόφησης
από τα φυτά
80%
85%
85%
85%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

• Υπολογισμός ρυπαντικού φορτίου (N, P) σε ετήσια βάση ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα,
βάσει των εξής παραδοχών:
▫ Χρήση μέσης τιμής των ανωτέρω ελαχίστων και μεγίστων ορίων λίπανσης
▫ Δεν πραγματοποιούνται λιπάνσεις τους καλοκαιρινούς μήνες
▫ Θεωρείται ότι το 30% των συνολικών ετήσιων ρυπαντικών φορτίων, αφαιρουμένης της
απορροφούμενης από τα φυτά ποσότητας, παραμένει στην έκταση κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) χωρίς να έχει κατεισδύσει και χωρίς να έχει
απομακρυνθεί από τις απορροές της υγρής περιόδου (Οκτώβριος έως Μάιος)
• Κατανομή ρυπαντικού φορτίου σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, βάσει περατότητας
γεωλογικών σχηματισμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)
• Κατανομή των υπολογισμένων ανά Κοινότητα τελικών επιφανειακών φορτίων στις περιοχές
που έχουν χρήση γης «Καλλιέργειες» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
• Εκτατική συσχέτιση Κοινοτήτων με τις υπολεκάνες απορροής των υδατικών συστημάτων
• Εκτίμηση ποσοτήτων (κιλά ή λίτρα) των εφαρμοζόμενων μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων,
ακαρεοκτόνων και ζιζανιοκτόνων ανά είδος καλλιέργειας με αναφορά στη δραστική ουσία
τους και εάν εφαρμόζονται στο έδαφος ή γίνεται ψεκασμός κάλυψης του φυλλώματος

3.2

Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
•
•
•
•

Απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2011 ΕΛΣΤΑΤ
Πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία τουρισμού ΕΛΣΤΑΤ
Οικισμοί από ΕΤΥΜΠ
Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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• Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος CORINE
• Υδρολιθολογικοί χάρτες της περιοχής
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• «Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από Δήμους/ΔΕΥΑ/ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ
• Γνώμες ειδικών εμπειρογνωμόνων (expert judgment)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Προσδιορισμός πληθυσμού (πραγματικού, εποχιακών κατοίκων και τουριστών) σε επίπεδο
Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
• Προσδιορισμός ποσοστού πληθυσμού ανά Κοινότητα που δεν εξυπηρετείται από ΕΕΛ ή
δίκτυο αποχέτευσης και τα λύματά του καταλήγουν σε σηπτικές δεξαμενές/απορροφητικούς
βόθρους. Αναζήτηση στοιχείων κατ’ αρχήν από ΕΓΥ σε υφιστάμενες μελέτες, μέσω
ερωτηματολογίων προς Δήμους, ΔΕΥΑ κ.λπ.
• Παραδοχή ημερησίων κατ’ άτομο ρυπαντικών φορτίων2
Ρύπος
Οργανικό Φορτίο BOD
Ολικό Άζωτο N
Ολικός Φωσφόρος P

Φορτίο (γραμμάρια/ άτομο/ ημέρα)
60
12
2,5

• Παραδοχή ποσοστών απομάκρυνσης ρυπαντικών φορτίων από σηπτικές δεξαμενές/
απορροφητικούς βόθρους
Ρυπαντικό φορτίο
BOD
N
P

Ποσοστό απομάκρυνσης
30%
0%
0%

• Υπολογισμός ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση για το τμήμα του πληθυσμού
που εξυπηρετείται από σηπτικές δεξαμενές/ απορροφητικούς βόθρους
• Κατανομή ρυπαντικού φορτίου σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, βάσει περατότητας
γεωλογικών σχηματισμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)
• Γεωγραφική συσχέτιση των δεδομένων πληθυσμού ανά Κοινότητα
▫ Αξιοποίηση δεδομένων οικισμών από την ΕΤΥΜΠ
▫ Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2014
(συμπληρωματικά)
• Εκτατική συσχέτιση Κοινοτήτων με τις υπολεκάνες απορροής των υδατικών συστημάτων
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• Υπολογισμοί στο ποσοστό της έκτασης των οικισμών ή της «αστικής» χρήσης γης του
ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται μέσα στις λεκάνες των επιφανειακών υδατικών συστημάτων.

3.3

Ποιμενική Κτηνοτροφία

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
•
•
•
•
•

Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά Δελτία έτους 2013 της ΕΛΣΤΑΤ
Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ
Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος CORINE
Υδρολιθολογικοί χάρτες της περιοχής
Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• «Νέος Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη
Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031 (ΦΕΚ
1709/Β/17-8-2015)

Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων πλήθους και είδους ζώων ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (στοιχεία
από Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά Δελτία έτους 2013)
• Διοικητικός διαχωρισμός ανά Υδατικό Διαμέρισμα των στοιχείων πλήθους για κάθε είδος
ζώων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης (στα ΥΔ της Πελοποννήσου)
• Παραγωγή και αποδόσεις κρέατος, γάλακτος ανά είδος ζώου και λοιπών κτηνοτροφικών
προϊόντων
• Κατηγορίες ζώων που θεωρείται ότι παράγουν τον κύριο όγκο ρύπων ποιμενικής
κτηνοτροφίας: βοοειδή, χοίροι, πουλερικά και αιγοπρόβατα
• Εκτίμηση του όγκου και της σύνθεσης των παραγόμενων αποβλήτων ανά κατηγορία ζώων,
λαμβάνοντας υπόψη και το «Νέο Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των
Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031
(ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015)
Παράμετροι
Απόβλητα
BOD5
Ολικά Στερεά (ΟΣ)
Πτητικά Στερεά (ΠΣ)
Ολικό Άζωτο (Ν)
Φωσφόρος (P2O5)
Ολικός Φωσφόρος (P)
Κάλιο (K2O)
Ολικό Κάλιο (K)

Ποσότητα κιλά/ημέρα/τόνο Ζώντος Βάρους (ΖΒ)
Βοοειδή
Χοίροι
Πτηνά
Αιγοπρόβατα
94
51
66
36
1,8
2,2
3,6
0,9
8,8
6,9
16,8
10,7
7,2
5,7
12,2
9,1
0,36
0,39
0,99
0,47
0,10
0,10
0,77
0,31
0,044
0,044
0,336
0,15
0,10
0,35
0,31
0,125
0,083
0,291

• Παραδοχές για το μέσο βάρος ανά κατηγορία ζώων, λαμβάνοντας υπόψη και το «Νέο Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης» της Υπουργικής Απόφασης 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015)
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Κιλά ζώντος βάρους
Αιγοπρόβατα
Πουλερικά
Χοιρομητέρες*
Χοιρίδια*
Βοοειδή

Βάρος ανά είδος
ζώου (κιλά/κεφαλή)
35
1,9
200
60
500

Το μέσο βάρος των χοίρων προκύπτει θεωρώντας ότι υπάρχει 1 χοιρομητέρα 200 κιλών για κάθε 10 χοιρίδια
60 κιλών το καθένα. Οπότε, το μέσο βάρος των χοίρων λαμβάνεται ίσο με 73 κιλά.

• Υπολογισμός παραγόμενου ρυπαντικού φορτίου (BOD, N, P) σε ετήσια βάση ανά
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
• Απομείωση παραγόμενου ρυπαντικού φορτίου ποιμενικής κτηνοτροφίας κατά 30% (εκτίμηση
μελετητή), προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κάλυψη αναγκών λίπανσης των καλλιεργειών από
απόβλητα της ποιμενικής κτηνοτροφίας
• Συνυπολογισμός ρυπαντικού φορτίου κτηνοτροφικών μονάδων, προκειμένου να κατανεμηθεί
ως διάχυτο φορτίο (ελλείψει στοιχείων ακριβούς θέσης κτηνοτροφικών μονάδων)
• Κατανομή ρυπαντικού φορτίου σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, βάσει περατότητας
γεωλογικών σχηματισμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)
• Κατανομή των υπολογισμένων ανά Κοινότητα τελικών επιφανειακών φορτίων στις περιοχές
που έχουν χρήση γης «Βοσκότοπο» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
• Εκτατική συσχέτιση Κοινοτήτων με τις υπολεκάνες απορροής των υδατικών συστημάτων
• Συνάθροιση υπολογισμένων ρυπαντικών φορτίων σε κάθε υδρολογική υπολεκάνη και
κατανομή σε αυτή ως διάχυτη ρύπανση βάσει της έκτασής της

3.4

Άλλες διάχυτες πηγές (εγκαταλελειμμένοι χώροι κλπ)

• Συγκέντρωση και αξιολόγηση των εξής δεδομένων:
▫ θέσεις των ενεργών ΧΑΔΑ,
▫ απορρίψεις σε επιφανειακά ή/και υπόγεια υδατικά συστήματα από βιομηχανικές
μονάδες, που έχουν διαπιστωθεί μετά από προγραμματισμένους ελέγχους ή καταγγελίες
(Ελεγκτικοί μηχανισμοί ΠΕ και Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Περιβάλλοντος – Δεδομένα 20102011),
▫ αποτελέσματα μετρήσεων σε δίκτυα παρακολούθησης, όπου μετρούνταν ουσίες
προτεραιότητας
▫ βεβαιωμένες παραβάσεις – καταγραφές ατυχηματικών διαρροών ή αστοχίας στην
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Δ/νσεις Υδάτων
και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) για βιομηχανίες που σχετίζονται με την παραγωγή υγρών
αποβλήτων που περιέχουν ουσίες προτεραιότητας. Οι εν λόγω καταγραφές αφορούν
κυρίως σε ελαιοτριβεία και τυροκομεία και θεωρούνται ως σημεία απορρίψεων. Οι ως
άνω πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν στο Πρόγραμμα Μέτρων.
• Χωρική αποτύπωση εκπομπών, απορρίψεων κ.λπ. ως ένταση σε επίπεδο υπολεκάνης
υδατικού συστήματος (λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάντη λεκάνες)
• Σύνταξη χάρτη με τις εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές που αφορούν σε ουσίες
προτεραιότητας (Μέρος Α, Παράρτημα Ι, Οδηγία 2008/105/ΕΚ)
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• Αξιοποίηση έργου «Καταγραφή και αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από
βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής και στους Νομούς
Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοζάνης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Καβάλας και
Χαλκιδικής» (ΥΠΕΝ)
▫ Διαχωρισμός ρυπασμένων χώρων περιοχής μελέτης
▫ Αποσαφήνιση είδους δραστηριότητας που συνδέεται με τη ρύπανση
▫ Εκτίμηση ποσότητας ρύπανσης ανά ρυπασμένο χώρο

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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4

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

4.1
4.1.1

Ανάγκες και απολήψεις νερού
Ανάγκες και απολήψεις νερού ύδρευσης

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2011 ΕΛΣΤΑΤ
• Πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία τουρισμού ΕΛΣΤΑΤ
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε Δήμους και ΔΕΥΑ
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• “Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
• Γνώμες ειδικών εμπειρογνωμόνων (expert judgment)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Αναζήτηση στοιχείων δικτύων ύδρευσης από τις ανωτέρω πηγές
• Προσδιορισμός πληθυσμού (πραγματικού, εποχιακών κατοίκων και τουριστών) σε επίπεδο
Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
• Παραδοχή για τις ημερήσιες κατ’ άτομο υδρευτικές ανάγκες (τιμές εντός των ορίων που ορίζει
η ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500 (ΦΕΚ 174/Β/26-3-91) για την ορθολογική χρήση του νερού στην
ύδρευση) – κοινή παραδοχή για το σύνολο των περιοχών
Κατηγορία πληθυσμού
Μόνιμος πληθυσμός
Τουρίστες
Διαμένοντες σε Β' κατοικία

Υδρευτικές ανάγκες (l/ άτομο/ ημέρα)
250
400
250

• Υπολογισμός ετησίων υδρευτικών αναγκών ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
• Προσδιορισμός ποσοστού ελλείμματος στην κάλυψη υδρευτικών αναγκών (βάσει
υφιστάμενων μελετών, πληροφόρηση παρόχων κ.λπ.)
• Προσδιορισμός ποσοστού απωλειών δικτύων ύδρευσης (30% για Πελοπόννησο)
• Υπολογισμός ετήσιων απολήψεων:
Απολήψεις = Ανάγκες*(1-έλλειμμα)/(1-απώλειες)

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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4.1.2

Ανάγκες και απολήψεις νερού άρδευσης

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά Δελτία έτους 2013 της ΕΛΣΤΑΤ
• Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Συγκέντρωση στοιχείων καλλιεργήσιμων και αρδευθεισών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας
και ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά Δελτία έτους 2013)
• Υπολογισμός των αναγκών σε αρδευτικό νερό (κμ/στρέμμα) για κάθε είδος καλλιέργειας ανά
Π.Ε. με τη μέθοδο Blaney-Criddle (κλιματικά στοιχεία 1958-2010 για την Πελοπόννησο),
λαμβάνοντας υπόψη και απώλειες λόγω μεθόδου άρδευσης. Χρησιμοποιείται ο Φυτικός
Συντελεστής Κ για κάθε κατηγορία καλλιέργειας όπως προσδιορίζεται στο ΦΕΚ 428/2.6.1989.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗ

Κ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΡΥΖΙ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΜΗΔΙΚΗ
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΕΙΜΩΝΕΣ
ΜΠΟΣΤΑΝΙΚΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΒΙΟΜ. ΤΟΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
ΕΛΙΕΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
ΑΜΠΕΛΙΑ
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

0.75
0.75
1.20
0.65
0.70
0.85
0.80
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.55
0.65
0.65
0.55
0.00

Απώλειες λόγω
επιφανειακών
μεθόδων άρδευσης
50%
√
-

Απώλειες λόγω
τεχνητής βροχής καταιονισμού 19,25%

Απώλειες λόγω
μικροαρδεύσεων
14,5%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ (60%)
√ (50%)
√ (60%)
-

√
√ (40%)
√ (50%)
√ (40%)
√
-

• Εκτίμηση σύνθεσης τυπικού στρέμματος και υπολογισμός ετησίων αναγκών σε αρδευτικό
νερό ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
• Προσδιορισμός ποσοστού ελλείμματος στην κάλυψη αρδευτικών αναγκών (βάσει
υφιστάμενων μελετών, πληροφόρηση παρόχων κ.λπ.)
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• Προσδιορισμός ποσοστού απωλειών δικτύων μεταφοράς νερού (30% για Πελοπόννησο)
• Υπολογισμός ετήσιων απολήψεων:
Απολήψεις = Ανάγκες*(1-έλλειμμα)/(1-απώλειες)
4.1.3

Ανάγκες και απολήψεις νερού κτηνοτροφίας

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
• Ετήσια Γεωργικά Στατιστικά Δελτία έτους 2013 της ΕΛΣΤΑΤ
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Συγκέντρωση στοιχείων πλήθους και είδους ζώων ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα τόσο της
σταβλισμένης όσο και της ποιμενικής κτηνοτροφίας από τις ανωτέρω πηγές
• Οι ημερήσιες ανά είδος ζώου ανάγκες σε νερό υπολογίζονται με βάση τις απαιτήσεις
διατροφής των ζώων σε ξηρά ουσία (λίτρα/κιλό ξηράς ουσίας/ημέρα) (Πηγή: "Εφαρμοσμένη
διατροφή αγροτικών ζώων", Β Έκδοση, Π. Καλαϊσάκης , Αθήνα 1982). Το μέσο ζων βάρος για
τον υπολογισμό των αναγκών σε ξηρά ουσία του κάθε ζώου εκτιμήθηκε με βάση την
πληθυσμιακή κατανομή του ανά παραγωγικό στάδιο μέσα στο έτος (Κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής, Παράρτημα ΙΙ και ΙV, ΦΕΚ 1709/17.8.2015)
Είδος ζώου

Ζώα εργασίας
Βοοειδή
Αιγοπρόβατα
Χοίροι
Χοιρομητέρες
Χοιρίδια
Κουνέλια
Πουλερικά

Βάρος ανά
Ημερήσιες
είδος ζώου
ανάγκες σε
(κιλά/κεφαλή) Ξηρά Ουσία
(% ΖΒ)
450
1.3%
500
1.3%
35
3.5%
73
200
1.5%
60
4.5%
4
5.0%
1.9
5.0%

Ημερήσιες ανάγκες
σε Ξηρά Ουσία
(κιλά/κεφαλή/
ημέρα)
5.85
6.50
1.23

Ανάγκες σε νερό
(λίτρα/κιλό
Ξηράς
Ουσίας/ημέρα)
3.50
4.50
3.00

3.00
1.55
0.20
0.10

3.00
4.50
2.50
2.00

Ημερήσιες
ανάγκες σε νερό
(λίτρα/κεφαλή/
ημέρα)
21.00
30.00
4.00
7.20
9.00
7.00
0.50
0.20

• Παραδοχές για τις ημερήσιες ανά είδος ζώου (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι) ανάγκες σε νερό
καθαρισμού βάσει του Παραρτήματος ΙΙ (Πίνακας 7) του «Νέου Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» της
Υπουργικής Απόφασης 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015)
• Υπολογισμός ετησίων αναγκών σε νερό εκτροφής και καθαρισμού ανά Δημοτική Ενότητα
• Παραδοχή ποσοστού απωλειών δικτύων (20% για Πελοπόννησο)
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• Υπολογισμός ετήσιων απολήψεων:
Απολήψεις = Ανάγκες/(1-απώλειες)
4.1.4

Ανάγκες και απολήψεις νερού βιομηχανίας

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1)». Τη μελέτη ανέλαβε η Διεύθυνση
Υδρογεωλογίας του τομέα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. – Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Υλοποιήθηκε το 2010.
• H μελέτη «Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον Τουρισμό. Ανάπτυξη Εργαλείων
Επικαιροποίησης και Επεξεργασίας των Δεδομένων. Εγκατάσταση Δικτύου Επικοινωνίας των
επί μέρους Τομέων», το οποίο ανέλαβαν για το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης τα συμπράττοντα
γραφεία ‘ADT – ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ, ENVIROPLAN ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή
Καϊμάκη, GEOMATICS ΑΕ, Παπαγεωργίου Γεώργιος’. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2008.
• H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
• Τμήμα Ελαίας της Δ/νσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του
ΥΠΑΑΤ
Μεθοδολογία υπολογισμού
•
•
•
•

Συγκέντρωση στοιχείων βιομηχανικών μονάδων από τις ανωτέρω πηγές
Τήρηση παραδοχών της μελέτης εργαλείων του ΥΠΑΝ για τον υπολογισμό αναγκών νερού
Επικαιροποίηση με νέα δεδομένα δυναμικότητας και κατανάλωσης νερού
Για όσες μονάδες δεν υπάρχουν πληροφορίες κατανάλωσης νερού, γίνεται συμπλήρωση
βάσει συσχέτισης της δυναμικότητας τους με αντίστοιχες μονάδες του ίδιου βιομηχανικού
κλάδου
• Υπολογισμός ετησίων αναγκών σε νερό ανά Δημοτική Ενότητα
• Προσδιορισμός ποσοστού απωλειών ίδιου με αυτό των δικτύων ύδρευσης (30% για
Πελοπόννησο)
• Υπολογισμός ετήσιων απολήψεων:
Απολήψεις = Ανάγκες/(1-απώλειες)
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4.1.5

Συγκεντρωτικές ανάγκες και απολήψεις ύδατος

• Σύνοψη αναγκών ύδατος: ύδρευσης, άρδευσης, κτηνοτροφίας και βιομηχανίας
• Σύνοψη απολήψεων ύδατος
▫ Ύδρευσης
▫ Άρδευσης (χωρίς απώλειες δικτύου μεταφοράς για την άρδευση ιδιωτικών εκτάσεων και
με απώλειες δικτύου μεταφοράς για τη συλλογική άρδευση)
▫ Κτηνοτροφίας
▫ Βιομηχανίας

4.2

Απολήψεις ύδατος από υπόγεια υδατικά συστήματα

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας –ΕΜΣΥ (http://lmt.ypeka.gr)
Επικαιροποιημένα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης (ΚΥΑ2017Β)
Στοιχεία που συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών
Επικαιροποιημένα στοιχεία υδατικών αναγκών από ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης,
κτηνοτροφίας, βιομηχανίας σε συνδυασμό με παραμέτρους απωλειών δικτύων
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από Δήμους/ΔΕΥΑ/ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ
Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
Η μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των Υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας - Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και Ανατολικής
Πελοποννήσου (Π. Σαμπατακάκης - Δ.Μαραβέγιας, ΙΓΜΕ, 2010)
Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
«Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
Λοιπές μελέτες του ΙΓΜΕ
Στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας

Μεθοδολογία υπολογισμού
• Χρήση και αξιολόγηση στοιχείων από τις ανωτέρω πηγές
• Αξιολόγηση στοιχείων παρακολούθησης στάθμης υπόγειου νερού και παροχής πηγών

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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• Αξιολόγηση στοιχείων παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων (π.χ. χλωριόντων σε
συστήματα ανοικτά στη θάλασσα κλπ)
• Αξιολόγηση στοιχείων τροφοδοσίας των ΥΥΣ - στοιχεία ισοζυγίων
• Συσχέτιση των αντλούμενων ποσοτήτων με τα υπόγεια υδατικά συστήματα
• Συνεκτίμηση των δεδομένων άντλησης υπόγειου νερού με τα στοιχεία ποσοτικής
(παρακολούθηση πτώσης στάθμης - διακύμανσης παροχής πηγής - υπερετήσιες τάσεις) και
ποιοτικής παρακολούθησης (διακύμανση ηλεκτρικής αγωγιμότητας, χλωριόντων παράκτιων
συστημάτων)
• Εκτίμηση κάλυψης υδατικών απαιτήσεων, κυρίως άρδευσης, με βάση την ποσοτική και
ποιοτική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων
• Σύγκριση των μέσων ετήσιων ρυθμιστικών αποθεμάτων με τις μέσες ετήσιες αντλήσεις και
φυσικές εκφορτίσεις ή πλευρικές μεταγγίσεις σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόληψης την
περίοδο των αυξημένων αναγκών
• Παρουσίαση ανά ΥΥΣ των μέσων ετήσιων απολήψεων σε συνδυασμό με την ποιοτική και
ποσοτική τους κατάσταση

4.3

Απολήψεις ύδατος από επιφανειακά υδατικά συστήματα

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας –ΕΜΣΥ (http://lmt.ypeka.gr)
• Επικαιροποιημένα στοιχεία υδατικών αναγκών από ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης,
κτηνοτροφίας, βιομηχανίας σε συνδυασμό με παραμέτρους απωλειών δικτύων
• Στοιχεία που συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από Δήμους/ΔΕΥΑ/ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ
• Επικαιροποιημένα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης (ΚΥΑ2017Β)
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Χρήση και αξιολόγηση στοιχείων επιφανειακών υδροληψιών από τις ανωτέρω πηγές
• Αξιολόγηση στοιχείων ισοζυγίων ύδατος
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• Συσχέτιση των αντλούμενων ποσοτήτων με τα επιφανειακά υδατικά συστήματα
• Συνεκτίμηση των δεδομένων υδροληψιών με τα στοιχεία παρακολούθησης
• Παρουσίαση ανά επιφανειακό υδατικό σύστημα των μέσων ετήσιων απολήψεων

4.4

Απολήψεις ύδατος λόγω αντλησιοταμιευτικών-υβριδικών σταθμών (όπου
απαιτείται)

• Αναζήτηση στοιχείων υβριδικών σταθμών από ΡΑΕ, επικοινωνία με διαχειριστές κ.ά.
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫ συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης των σταθμών
▫ περιγραφή τμημάτων που απαρτίζουν τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό (π.χ.
λιμνοδεξαμενές, αγωγοί κ.λπ.)
▫ συντεταγμένες (Χ, Υ) των θέσεων εγκατάστασης των λιμνοδεξαμενών (άνω και κάτω)
▫ εγκατεστημένη ισχύς (MW) του συστήματος Α.Π.Ε. και της αντλησιοταμιευτικής μονάδας
▫ ισχύς (MW) υδροστροβίλων, αντλιών κ.λπ.
▫ λειτουργικά χαρακτηριστικά υβριδικού σταθμού
▫ τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες
• Συσχέτιση αντλησιοταμιευτικών-υβριδικών σταθμών με υδατικά συστήματα
• Καταγραφή στοιχείων υβριδικών σταθμών ανά ΛΑΠ
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ΕΡΓΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

• Λαμβάνεται υπόψη το Κείμενο Κατευθύνσεων που έχει διαμορφωθεί με τίτλο «Μεθοδολογία
προσδιορισμού και κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων»
• Αναζήτηση τεχνικών έργων που προκαλούν υδρομορφολογικές αλλοιώσεις καθώς και
στοιχείων κατασκευής και λειτουργίας τους από Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας
(Οδηγία 2007/60), ΥΠΑΑΤ, ΥΠΥΜΕΔΙ, ΡΑΕ, Περιφερειακές Δ/νσεις Υδάτων, Δήμους,
υφιστάμενες μελέτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), χάρτες ΟΠΕΚΕΠΕ, Κτηματολογίου κ.ά.
• Λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά έργα που είναι είτε κατασκευασμένα είτε υπό κατασκευή και
η λειτουργία τους αναμένεται να ξεκινήσει έως το 2021
• Ψηφιοποίησή των έργων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

5.1

Αμμοχαλικοληψίες

• Αναζήτηση στοιχείων από τις αρμόδιες κατά περιοχή Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
• Τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν στην περίοδο από το 2001 έως σήμερα και είναι τα εξής:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

οι συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης αμμοχαλικοληψίας από ποταμούς ή ρέματα,
ο σκοπός της αμμοχαλικοληψίας,
η εταιρεία που αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας
η ημερομηνία χορήγησης της σχετικής έγκρισης και ο αριθμός αδείας,
η ημερομηνία έναρξης και λήξης της αμμοχαλικοληψίας,
η έκταση και η ποσότητα των υλικών αμμοχαλικοληψίας και
τυχόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες

• Συσχέτιση αμμοχαλικοληψιών με υδατικά συστήματα
• Καταγραφή στοιχείων αμμοχαλικοληψιών ανά ΛΑΠ
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ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

• Χρήση και αξιολόγηση στοιχείων από:
▫ υφιστάμενες μελέτες ή/και έργα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού στην περιοχή
ενδιαφέροντος με στόχο την αύξηση της τροφοδοσίας των υπογείων υδατικών
συστημάτων
▫ άδειες που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού, σύμφωνα με τη ΚΥΑ
145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 191002/2013
ΦΕΚ2220Β/2013) "Καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών επαναχρησιμοποίησης των
επεξεργασμένων λυμάτων".
• Καταγραφή περιοχών που έχουν συνταχθεί μελέτες εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού
καθώς και περιοχών που έχει πραγματοποιηθεί εφαρμογή του
• Πεδία εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού για την ενίσχυση του δυναμικού των ΥΥΣ και την
βελτίωση της ποσοτικής και ποιοτικής τους κατάστασης
• Επισήμανση ζωνών εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού για την ποιοτική και ποσοτική
αναβάθμιση των ΥΥΣ
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Αναζήτηση στοιχείων από υπηρεσίες, φορείς εκμετάλλευσης (ΔΕΗ, Σύδεσμος Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων κ.λπ.) και υφιστάμενες μελέτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫ οι περιοχές στις οποίες είναι απαραίτητη η μεταβολή της στάθμης του υπόγειου νερού ή
του όγκου του λόγω υπόγειας εκμετάλλευσης ή κατασκευής υπογείων έργων
▫ αντλούμενος όγκος, υπερετήσια πτώση στάθμης
• Συσχέτιση αντλήσεων με υπόγεια υδατικά συστήματα
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ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

8.1

Μονάδες Αφαλάτωσης

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Περιφέρειες
• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• H μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1)». Υποέργο: «Απογραφή ρυπογόνων
εστιών». Τη μελέτη ανέλαβε η Διεύθυνση Υδρογεωλογίας του τομέα υδατικών πόρων και
περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στα πλαίσια του Γ’
Κ.Π.Σ. – Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Υλοποιήθηκε το 2010.
• H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
Μεθοδολογία
• Αναζήτηση στοιχείων από τις ανωτέρω πηγές
• Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα εξής:
▫
▫
▫
▫
▫

οι συντεταγμένες (Χ,Υ) της θέσης των μονάδων αφαλάτωσης,
ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για αφαλάτωση,
υδατικό σύστημα και θέση (συντεταγμένες Χ,Υ) απ’ όπου γίνεται η υδροληψία ,
ποσότητα, ποιότητα και σημείο διάθεσης (συντεταγμένες) της παραγόμενης άλμης και
τυχόν διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων αποδέκτη

• Συσχέτιση μονάδων αφαλάτωσης με υδατικά συστήματα
• Καταγραφή στοιχείων μονάδων αφαλάτωσης ανά ΛΑΠ

8.2

Λιμάνια – Μαρίνες – Ναυσιπλοΐα

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Δορυφορικές εικόνες (π.χ. Google Earth)

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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• Εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του εξεταζόμενου
Υδατικού Διαμερίσματος
Μεθοδολογία
• Αναγνώριση λιμανιών-μαρίνων μέσα από δορυφορικές εικόνες (π.χ. Google Earth)
• Συσχέτιση με παράκτια υδατικά συστήματα
• Καταγραφή στοιχείων λιμανιών-μαρίνων ανά ΛΑΠ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πηγές άντλησης πληροφοριών (κατά σειρά βαρύτητας)
• Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ
• Χρήσεις γης από τα χαρτογραφικά δεδομένα του προγράμματος CORINE
• Υδρολιθολογικοί χάρτες της περιοχής
Μεθοδολογία υπολογισμού
• Κατηγορίες χρήσεων γης που συνδέονται με τη φυσική ρύπανση των ΥΣ: Δάσος, Βοσκότοπος
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
• Επιπλέον κατηγορίες χρήσεων γης που συμβάλλουν στη ρύπανση των ΥΣ: Αστικό,
Δρόμοι/Νερά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
• Παραδοχή για παραγόμενο ρυπαντικό φορτίο (N, P) ανά κατηγορία χρήσης γης
Κατηγορία χρήσης γης
Δάσος
Βοσκότοπος
Αστικό
Δρόμοι/Νερά

Συνολικό Άζωτο (κιλά/στρ/ έτος)
0,3
0,5
0,5
0,21

Συνολικός Φώσφορος (κιλά/στρ/ έτος)
0,01
0,05
0,1
0,0018

• Υπολογισμός ρυπαντικού φορτίου (N, P) σε ετήσια βάση ανά επιφάνεια χρήσης γης που
ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες και για το τμήμα της που βρίσκεται μέσα σε κάθε
Κοινότητα και υδρολογική υπολεκάνη
• Κατανομή ρυπαντικού φορτίου σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, βάσει περατότητας
γεωλογικών σχηματισμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)
• Συνάθροιση υπολογισμένων ρυπαντικών φορτίων σε κάθε υδρολογική υπολεκάνη και
κατανομή σε αυτή ως διάχυτη ρύπανση βάσει της έκτασής της

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ-ΑΠΟΛΗΨΕΩΝ
10.1 Αξιολόγηση των πιέσεων
• Συνάθροιση σε επίπεδο υπολεκάνης ΥΣ των ρυπαντικών φορτίων BOD, N, P που έχουν
υπολογιστεί για:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) - §2.1
Εκβολή δικτύων αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη - §2.2
Μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες - §2.3
Ρύποι από βιομηχανίες - §2.4.1
Κτηνοτροφικές μονάδες - §2.5
Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοκαλλιέργειες - §2.6
Διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ - §2.7
Γεωργικές δραστηριότητες - §3.1
Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ - §3.2
Ποιμενική Κτηνοτροφία - §3.3
Άλλες διάχυτες πηγές (εγκαταλελειμμένοι χώροι κλπ) - §3.4
Επιβάρυνση των υδάτων από άλλες πηγές - §9

• Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των ρύπων από διάχυτες, σημειακές και λοιπές πηγές
ρύπανσης, εισάγεται η έννοια της διάλυσης. Η διάλυση υπολογίζεται ως η ετήσια ποσότητα
των συνολικών ρύπων προς το αντίστοιχο νερό διάλυσης (mg/lt). Το νερό της διάλυσης
προκύπτει από το άθροισμα των φυσικοποιημένων ετήσιων μικτών απορροών κάθε λεκάνης
ΥΣ, του αρδευτικού νερό που δεν απορροφούν τα φυτά και απορρέει καθώς και το 70% των
αναγκών ύδρευσης του συνόλου του πληθυσμού (μόνιμοι και τουρίστες). Οι συγκεντρώσεις
ρύπων συγκρίνονται με όρια απορρίψεων για κάθε υπολεκάνη ΥΣ και με όρια ποιότητας για
το σύνολο των ανάντη λεκανών.
• Κατηγορίες αξιολόγησης έντασης πιέσεων: υψηλή (H), μεσαία (M), χαμηλή (L)
• Κριτήρια αξιολόγησης έντασης πιέσεων:
▫ Βάσει είδους και μεγέθους πίεσης
▫ Βάσει θεσμοθετημένων ορίων (π.χ. ποιότητα τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων) και
σύγκρισής τους με τα συνολικά ρυπαντικά φορτία που υπολογίστηκαν ότι επιβαρύνουν
κάθε επιφανειακό Υ.Σ.
▫ Βάσει εκτιμήσεων της επίδρασης σε υδατικά συστήματα από πιέσεις προερχόμενες από
ανάντη λεκάνες απορροής. Συμπεριλαμβάνονται οι πιέσεις που προέρχονται από την
ενδοχώρα και επηρεάζουν τα μεταβατικά και παράκτια ύδατα.
Κριτήριο
Συγκέντρωση οργανικού
φορτίου και θρεπτικών στις
επιφανειακές απορροές

Ετήσια απόρριψη BOD (mg/l)
Ετήσια απόρριψη N (mg/l)
Ετήσια απόρριψη P (mg/l)

Είδος
ΥΣ
R, L

R, L, T
R, L, T
R, L, T

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

υπέρβαση
περισσότερων
της μίας εκ των
τριών
συγκεντρώσεων
>10mg/l
>10mg/l
>1mg/l

υπέρβαση μίας εκ των
συγκεντρώσεων

μη υπέρβαση
των
συγκεντρώσεων

-

≤10mg/l
≤10mg/l
≤1mg/l

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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Κριτήριο
Φόρτιση φορτίου φωσφόρου από
επιφανειακές απορροές
Πλήθος βιομηχανικών μονάδων
που σχετίζονται με ουσίες
προτεραιότητας
Πλήθος βιομηχανικών μονάδων
που σχετίζονται με ειδικούς
ρύπους
Ρυπασμένοι χώροι
Πλήθος θερμοηλεκτρικών
σταθμών ισχύος >10MW
Πλήθος ορυχείων, μεταλλείων
Δυναμικότητα μονάδων
αφαλάτωσης
Πλήθος λιμανιών ανά 10km
μήκους ακτογραμμής
Πλήθος μαρίνων ανά 5km
μήκους ακτογραμμής
Απολήψεις ύδατος από
επιφανειακά υδατικά
συστήματα (§10.2)

Είδος
ΥΣ
L

Υψηλή

Μεσαία

P>1g/m /yr

0,1<P≤1 g/m /yr

0<P≤0,1 g/m /yr

R, C, L,
T

N≥2

N=1

N=0

R, C, L,
T

N≥5

1≤N<5

N=0

R, L, T
R, L, T

N≥3
N≥2

1≤N<3
N=1

N=0
N=0

R, L, T
C

N≥5
3
>1.000m /hr

1≤N<5
3
300<Δυναμ≤1.000m /hr

N=0
3
≤300m /hr

C

N>1

N≤1

C

N>1

N≤1

R, L, T

Qετ.απ>50%

2

Χαμηλή
2

30%<Qετ.απ≤50%

2

Qετ.απ≤30%

• Η εφαρμογή των κριτηρίων πραγματοποιείται σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής ΥΣ (Πίνακας
10-1) με ενδεικτική παρουσίαση ανά ΛΑΠ.
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Πίνακας 10-1. Πίνακας αξιολόγησης έντασης πιέσεων από πηγές ρύπανσης και απολήψεις στη ΛΑΠ ... (ενδεικτικός πίνακας κατάταξης)

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

M
L
L
L
L

L
L
L
L
L

Απολήψεις ύδατος από
επιφανειακά υδατικά
συστήματα

Απολήψεις

Πλήθος λιμανιών μαρίνων

Πλήθος μονάδων
αφαλάτωσης

L
L
L
M
M

Πλήθος ορυχείων,
μεταλλείων

H
L
L
H
L

Άλλες πιέσεις

Πλήθος θερμοηλεκτρικών
σταθμών

L
L
L
L
L

Ρυπασμένοι χώροι

Πλήθος βιομηχ. μονάδων
που σχετίζονται με
εΙδικούς ρύπους

L
L
L
L
L

Πλήθος βιομηχ. μονάδων
που σχετίζονται με ουσίες
προτεραιότητας

L
L
L
M
L

Φόρτιση φορτίου
φωσφόρου από
επιφανειακές απορροές

M
L
L
L
L

Ετήσια διάλυση P (mg/l)

ΥΣ
Ετήσια διάλυση BOD
(mg/l)

Κωδικός ΥΣ

Ετήσια διάλυση N (mg/l)

Συγκέντρωση οργανικού φορτίου και Πιέσεις που σχετίζονται με
θρεπτικών στις επιφανειακές
ουσίες προτεραιότητας,
απορροές
ειδικούς ρύπους κ.λπ.

L
M
L
L
L
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10.2 Αξιολόγηση των απολήψεων
• Κατηγορίες αξιολόγησης έντασης απολήψεων: υψηλή (Η), μεσαία (Μ), χαμηλή (L)
• Λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες αθροιστικές φυσικοποιημένες καθαρές απορροές για κάθε
λεκάνη υδατικού συστήματος
• Για την εκτίμηση της έντασης της πίεσης από τις απολήψεις νερού, υπολογίζεται ο
ποσοστιαίος λόγος Qετ.απ. (%) του ετήσιου όγκου απολήψεων προς τη μέση ετήσια
φυσικοποιημένη απορροή
• Καθορισμός κριτηρίων σημαντικότητας απολήψεων νερού σε ετήσια χρονική περίοδο
Ένταση Απόληψης
Χαμηλή
Μεσαία
Υψηλή

Qετ.απ (%)
Qετ.απ≤30%
30%<Qετ.απ≤50%
Qετ.απ>50%

10.3 Αξιολόγηση των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων
• Τα υδατικά συστήματα που προσδιορίζονται αρχικά ως ΙΤΥΣ, θεωρείται ότι έχουν υποστεί
σημαντικές υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. Για τα υπόλοιπα θεωρούμε ότι οι
υδρομορφολογικές αλλοιώσεις δεν αποτελούν σημαντική πίεση.
• Για το χαρακτηρισμό των ΥΣ με βάση την πιθανότητα επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων
της Οδηγίας συναξιολογούνται οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις και τα διαθέσιμα
αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης.
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11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
11.1 Εκτίμηση επιπτώσεων στα επιφανειακά υδατικά συστήματα
• Βασικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης των πιέσεων αποτελεί η κατάταξη των ΥΣ σε
κατηγορίες ανάλογα με την πιθανότητα επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, με βάση τα αναφερόμενα στο Παρ. ΙΙ αυτής, με στόχο τη βελτιστοποίηση του
σχεδιασμού των προγραμμάτων παρακολούθησης (αρ. 8 ΟΠΥ) και του προγράμματος μέτρων
(αρ. 11 ΟΠΥ).
• Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων και το χαρακτηρισμό των ΥΣ με βάση την πιθανότητα
επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας συναξιολογούνται ανά υδατικό σύστημα
τα ακόλουθα:
▫ Η ένταση της πίεσης από πηγές ρύπανσης και απολήψεις: υψηλή (Η), μεσαία (Μ), χαμηλή
(L)
▫ Τα διαθέσιμα δεδομένα και τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης
▫ Κρίση του μελετητή, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
• Κατηγορίες εκτίμησης κινδύνου μη επίτευξης των στόχων: σε κίνδυνο (At Risk -AR), πιθανόν
σε κίνδυνο (probably at risk - PAR), πιθανόν όχι σε κίνδυνο (probably not at risk - PNR), όχι σε
κίνδυνο (not at risk -NR)

11.2 Αξιολόγηση Εκτίμηση επιπτώσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα
11.2.1 Επιπτώσεις στην ποιοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων
Οι πηγές ρύπανσης όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και τα αστικά απόβλητα, αποτελούν εν
δυνάμει πιέσεις ασκούμενες στους υπόγειους υδατικούς πόρους. Σύμφωνα με την ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση των πιέσεων που ασκούνται στα επιφανειακά νερά,
προκύπτει ότι ένα τμήμα των ρυπογόνων φορτίων που παράγονται από τις εκάστοτε
δραστηριότητες, αποτελούν εισροές με αποδέκτη το υπέδαφος.
Ως στοιχείο ποσοτικοποίησης της ρύπανσης που καταλήγει στα υπόγεια νερά από τις
προαναφερόμενες πιέσεις υπάρχει διαθέσιμο μόνο το αρχείο των βάσεων δεδομένων
μεταβολής της χημικής κατάστασης των υπόγειων νερών σε συγκεκριμένες θέσεις
παρακολούθησης που αποτελούνται από γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγαίες εκφορτίσεις σε
ορισμένες περιπτώσεις. Κύριες παράμετροι που απαντούν στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων
αποτελούν οι συγκεντρώσεις νιτρικών, ιόντων αμμωνίας και χλωριόντων, αγωγιμότητας και
τοπικά ιχνοστοιχείων.
Στο πλαίσιο ανάλυσης των υφιστάμενων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της χημικής
κατάστασης των ΥΥΣ, αναπτύσσεται και εφαρμόζεται η μεθοδολογία που αναλύεται στο 7
παραδοτέο της παρούσας μελέτης αναθεώρησης (Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση
της κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων).
Σε πολλές περιπτώσεις το επίπεδο χημικής υποβάθμισης των ΥΥΣ δεν είναι τέτοιο που να
δικαιολογείται από το ενδεχόμενο άφιξης του συνόλου του ρυπογόνου φορτίου που
«περισσεύει» μετά την απορροή σε επιφανειακούς αποδέκτες ή την έκλυση γενικότερα προς
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λοιπούς αποδέκτες (π.χ. για την αζωτούχο λίπανση απορροή, δέσμευση από φυτά, παραμονή
στο έδαφος κλπ). Αντιθέτως, το επίπεδο της χημικής κατάστασης που προκύπτει από την
ανάλυση των υδροχημικών αναλύσεων δεν παρουσιάζει εκτεταμένα προβλήματα υποβάθμισης
με εξαίρεση συγκεκριμένα ΥΥΣ. Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές ωστόσο η καταγραφόμενη
επιβάρυνση δεν συνάδει με την υπολογιζόμενη εισροή ρύπων από διάχυτες και σημειακές πηγές
ρύπανσης.
Το γεγονός αυτό, θα πρέπει να αποδοθεί στις ιδιαιτερότητες της γεωλογικής και υδρογεωλογικής
δομής, αλλά και στους κρατούντες μηχανισμούς κίνησης και διασποράς και απορρόφηση και
τελικής απομείωσης ρύπων. Έτσι, η μειωμένη χημική επιβάρυνση στα ΥΥΣ αποδίδεται σε μια
σειρά αιτίων, κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
• Η ύπαρξη πολύ συχνά μιας φρεάτιας υδροφορίας που διαχωρίζεται από την βαθύτερη υπό
πίεση υδροφορία που κατά κύριο λόγο παρακολουθείται και υδρομαστεύεται από μια ζώνη
επάλληλων στρώσεων κατά κύριο λόγο αργιλικού ή ιλυώδους σύστασης υλικού που
λειτουργεί ως ζώνη περιορισμού της κίνησης των ρύπων προς τα βαθύτερα υδροφόρα
στρώματα.
• Η επικράτηση στην συχνά σημαντικού πάχους ακόρεστη ζώνη υλικών αργιλικής σύστασης
που λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την βαθιά διήθηση των ρύπων.
• Η ύπαρξη οργανικού άνθρακα στα ανώτερα εδαφικά στρώματα που λειτουργεί επίσης ως
παράγοντας αναστολής της κατακόρυφης κίνησης των ρύπων μέσω της δέσμευσής τους.
• Η ανάπτυξη σημαντικού πάχους ακόρεστης ζώνης αερισμού που δρα ευεργετικά στο
μεταβολισμό μοριών οργανικών ουσιών και δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων, αφού
αυξάνει το χρόνο παραμονής τους και επιτρέπει την αποικοδόμησή τους πριν την άφιξή τους
στην κορεσμένη ζώνη όπου πολλά από τα μόρια αυτά εμφανίζουν ιδιαίτερη σταθερότητα και
εμμονή.
• Η λειτουργία του πυκνού αποστραγγιστικού δικτύου στις καλλιεργούμενες λεκάνες η οποία
αποστραγγίζει τα αρδευόμενα εδάφη. Μέσω της αποστράγγισης παραλαμβάνεται σημαντικό
τμήμα του ρυπαντικού φορτίου το οποίο άλλως θα ακολουθούσε την πορεία της βαθιάς
διείσδυσης και ρύπανσης των υπόγειων νερών.
• Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους που ελέγχουν μια σειρά πολύπλοκων
διεργασιών δια των οποίων επιτυγχάνεται η δέσμευση ρύπων στην εδαφική ζώνη, η
αποικοδόμηση ρυπογόνων ουσιών ή η έκλυσή τους στην ατμόσφαιρα.
Η ποσοτική προσέγγιση των πιέσεων από πηγές ρύπανσης στα υπόγεια νερά μπορεί να στηριχθεί
μόνο στην έμμεση θεώρησή της μέσω των υφιστάμενων δεδομένων ποιότητας που αναλύθηκαν
για το χαρακτηρισμό της χημικής κατάστασης των ΥΥΣ.
Πίνακας 11-1. Πίνακας ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδατικών συστημάτων ανά ΛΑΠ
Α/Α

11-2

Κωδικός

Ονομασία

Ποιοτικά προβλήματα

Χημική
κατάσταση

Τάση ρύπων
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11.2.2 Επιπτώσεις στην ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων
Στο πλαίσιο ανάλυσης των υφιστάμενων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της ποσοτικής
κατάστασης των ΥΥΣ, αναπτύσσεται και εφαρμόζεται η μεθοδολογία που αναλύεται στο 7
παραδοτέο της παρούσας μελέτης αναθεώρησης (Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση/ταξινόμηση
της κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων).
Δίνονται τα πιθανά προβλήματα υπερεκμετάλλευσης στα υπόγεια υδατικά συστήματα της
λεκάνης και η ποσοτική τους κατάσταση.
11.2.3 Συνολικές επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα
Το σύνολο των πιέσεων επί των υπογείων υδατικών συστημάτων και τα αποτελέσματα αυτών
τόσο επί της ποσοτικής όσο και επί της ποιοτικής κατάστασης αναλύθηκαν στα παραπάνω
σχετικά κεφάλαια.
Στη συνέχεια δίνονται πίνακες με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του κάθε υπόγειου
υδατικού συστήματος και οι πιθανές τάσεις τόσο στην αύξηση των ρύπων όσο και στην πτώση
στάθμης. Για τα υπόγεια υδατικά συστήματα που κρίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω
χαρακτηρισμός λόγω ενδείξεων ή μελλοντικών κινδύνων να μην πληρούν τους στόχους της
οδηγίας, δίνονται σε πίνακες τα αναλυτικά στοιχεία τους, οι πιέσεις και οι επιπτώσεις επί των
συστημάτων.
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Πίνακας 11-2. Πίνακας χημικής και ποσοτικής κατάστασης και διάγνωση τάσεων, πτώσης στάθμης και ρύπων στα υπόγεια υδατικά συστήματα
Α/Α

Κωδικός

Αρχικός ή
Περαιτέρω
χαρακτηρισμός

Ονομασία

Ποσοτική
κατάσταση

Τάση πτώσης
στάθμης

Χημική
κατάσταση

Τάση
ρύπων

Τοπικές Υπερβάσεις
ιχνοστοιχείων
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Τρωτότητα

Αξιοσημείωτα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
ύδατος

Θαλάσσια
διείσδυση

Αλληλεπίδραση
Επιφανειακών και
Υπόγειων
Υδατικών
Συστημάτων

Ρύπανση Μόλυνση

Τεχνητός Εμπλουτισμός

Υπάρχουσες
Συνθήκες
Υπερεκμετάλλευσης

Μέσες Ετήσιες
Απολήψεις
6
3
(10 m )

Ονομασία

Κωδικός

Α/Α
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Χημική (Ποιοτική)
Κατάσταση
Συστήματος

Ανθρωπογενή Αιτία
Ποιοτικής
Επιβάρυνσης Ύδατος

Αξιοσημείωτα
Ποιοτικά
Χαρακτηριστικά
Ύδατος

Θαλάσσια Διείσδυση

Σημειακές Πηγές
Ρύπανσης

Διάχυτες Πηγές
Ρύπανσης

Υπάρχουσες
Συνθήκες
Υπερεκμετάλλευσης

Τύπος Υδροφόρου

Υπερκείμενα
Στρώματα

Γεωλογία

Ονομασία

Κωδικός

Α/Α

Πίνακας 11-4. Επιπτώσεις ρύπανσης στην ποιότητα του ύδατος των υπογείων υδατικών συστημάτων με περαιτέρω χαρακτηρισμό για τη ΛΑΠ …
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Ποσοτική
Κατάσταση
Συστήματος

Αλληλεπίδραση
Επιφανειακών και
Υπόγειων
Υδατικών
Συστημάτων

Συσχετιζόμενα
Επιφανειακά
ΣυστήματαΟικοσυστήματα

Τεχνητός
Εμπλουτισμός

Υπάρχουσες
Συνθήκες
Υπερεκμετάλλευσης

Μέσες Ετήσιες
6
Απολήψεις (10
3
m)

Μέση Ετήσια
Τροφοδοσία
6
3
(10 m )

Ονομασία

Κωδικός

Α/Α

Πίνακας 11-5. Επιπτώσεις μεταβολής της στάθμης των υπογείων υδατικών συστημάτων με περαιτέρω χαρακτηρισμό για τη ΛΑΠ …
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

• Πληθυσμός ενδιαφέροντος για κάθε Δημοτική/Τοπική Κοινότητα: οι μόνιμοι κάτοικοι
(πραγματικός πληθυσμός), οι διαμένοντες σε εξοχικές κατοικίες και οι τουρίστες
• Σύνδεση στοιχείων ανά Κοινότητα με τη δεδομένη από την ΕΤΥΜΠ διάρθρωση των οικισμών
• Για όσες Κοινότητες δεν εμφανίζονται να έχουν οικισμούς στα δεδομένα της ΕΤΥΜΠ, τα
πληθυσμιακά στοιχεία συνδέονται με τα αντίστοιχα πολύγωνα αστικής χρήσης γης των
ΟΠΕΚΕΠΕ και Corine (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
• Για τις περιπτώσεις Κοινοτήτων που δεν έχουν ούτε οικισμούς στην ΕΤΥΜΠ ούτε αστική χρήση
γης, τα πληθυσμιακά στοιχεία διανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση της Κοινότητας
Μόνιμος πληθυσμός
• Στοιχεία πραγματικού πληθυσμού ανά Κοινότητα από Απογραφές 2001 και 2011 της ΕΛΣΤΑΤ
• Εκτίμηση πληθυσμού κατά τα έτη 2015 και 2021, με υπολογισμό του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού
Μεταβολής (ΜΕΡΜ) και με τη βοήθεια του τύπου του ανατοκισμού:
▫ ΜΕΡΜ = (Π2011/Π2001)1/t –1
όπου
Π2011: Πληθυσμός το έτος 2011
Π2001: Πληθυσμός το έτος 2001
t: χρονικό διάστημα μεταξύ 2001-2011 (10 έτη)
▫ Όταν ο ΜΕΡΜ της Κοινότητας κατά τη δεκαετία 2001-2011 προκύπτει αρνητικός (μείωση
πληθυσμού), θεωρείται ότι μεταξύ των ετών 2011-2021 δεν θα υπάρξει μεταβολή του
πληθυσμού και ο ΜΕΡΜ λαμβάνεται ίσος με μηδέν.
▫ Για τις Κοινότητες με θετικό ΜΕΡΜ μεταξύ των ετών 2001-2011, θεωρείται ότι η αυξητική
τάση του πραγματικού πληθυσμού συνεχίζεται κατά τα έτη 2011-2021 με τον ίδιο ΜΕΡΜ.
▫ Π2015 = Π2011 (1+ΜΕΡΜ)(2015-2011)
▫ Π2021 = Π2015 (1+ΜΕΡΜ)(2021-2015)
Τουρίστες
• Στοιχεία δυναμικότητας ξενοδοχειακών μονάδων και campings ανά γεωγραφική περιοχή, του
έτους 2009 από την ΕΛΣΤΑΤ
• Στοιχεία ετήσιων διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου ανά Δημοτικό
Διαμέρισμα (νυν Δημοτική/Τοπική Κοινότητα), χωρίς τα Δημοτικά Διαμερίσματα για τα οποία
τίθεται θέμα στατιστικού απορρήτου, για τα έτη 2005-2009 από την ΕΛΣΤΑΤ
• Στοιχεία μηνιαίων διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και campings ανά
Νομό (νυν Περιφερειακή Ενότητα), για τα έτη 2005-2009 από την ΕΛΣΤΑΤ
• Αντιστοίχιση των στοιχείων ετήσιων διανυκτερεύσεων και δυναμικότητας ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και campings ανά τοπωνύμιο με τις Καλλικρατικές Δημοτικές/Τοπικές
Κοινότητες
• Θεωρείται ότι δεν αλλάζει η δυναμικότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων και campings για τα
έτη 2005 έως 2009 και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2009
• Για τις Κοινότητες που διαθέτουν καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου βάσει των δεδομένων
της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά δεν δόθηκαν τα στοιχεία διανυκτερεύσεων λόγω στατιστικού απορρήτου,
αξιοποιούνται τα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Συγκεκριμένα, κατανέμονται στις εν
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λόγω Κοινότητες οι πλεονάζουσες ανά ΠΕ διανυκτερεύσεις βάσει των κλινών, για τα έτη 2005
έως 2009.
• Γίνεται αντίστοιχη κατανομή των δεδομένων στοιχείων διανυκτερεύσεων σε campings ανά
Περιφερειακή Ενότητα στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες με campings για τα έτη 2005-2009
• Διαχωρισμός περιοχής μελέτης σε ομάδες υποπεριοχών, βάσει των τοπικών συνθηκών και
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
▫
▫
▫
▫

Νησιωτικές, παράλιες και ηπειρωτικές περιοχές
Εγγύτητα στην πρωτεύουσα της χώρας
Γεωμορφολογική ομοιότητα
Περιφερειακός χαρακτήρας
Ο Πίνακας I-1 περιλαμβάνει τις διοικητικές ενότητες ανά ομάδα τουριστικής υποπεριοχής
για την Πελοπόννησο

I-2

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

Πίνακας I-1.

Διοικητικές ενότητες ανά ομάδα τουριστικής υποπεριοχής

ΟΜΑΔΑ Α
Ζάκυνθος – Κεφαλονιά

ΟΜΑΔΑ Β
Μεσσηνία

Δ.Ε. Αλυκών

Δ.Ε. Αβίας

Δ.Ε. Αρκαδίων
Δ.Ε. Αρτεμισίων
Δ.Ε. Ελατίων
Δ.Ε. Ζακυνθίων
Δ.Ε. Λαγανά
Δήμος Ιθάκης
Δ.Ε. Αργοστολίου
Δ.Ε. Ελειού-Προνών
Δ.Ε. Ερίσου
Δ.Ε. Λειβαθούς
Δ.Ε. Ομαλών
Δ.Ε. Παλικής
Δ.Ε. Πυλαρέων
Δ.Ε. Σάμης

Δ.Ε. Λεύκτρου
Δ.Ε. Άριος
Δ.Ε. Αρφαρών
Δ.Ε. Θουρίας
Δ.Ε. Καλάματας
Δ.Ε. Αιπείας
Δ.Ε. Ανδρούσας
Δ.Ε. Αριστομένους
Δ.Ε. Βουφράδος
Δ.Ε. Ιθώμης
Δ.Ε. Μεσσήνης
Δ.Ε. Πεταλιδίου
Δ.Ε. Τρικόρφου
Δ.Ε. Ανδανίας
Δ.Ε. Δωρίου
Δ.Ε. Είρας
Δ.Ε. Μελιγαλά
Δ.Ε. Οιχαλίας
Δ.Ε. Κορώνης
Δ.Ε. Μεθώνης
Δ.Ε. Νέστορος
Δ.Ε. Παπαφλέσσα
Δ.Ε. Πύλου
Δ.Ε. Χιλιοχωρίων
Δ.Ε. Αετού
Δ.Ε. Αυλώνος

ΟΜΑΔΑ Γ
Παραλ. Αρκαδία –
Λακωνία
Δήμος Βόρειας
Κυνουρίας
Δ.Ε. Κοσμά
Δ.Ε. Λεωνιδίου
Δ.Ε. Τυρού
Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης
Δ.Ε. Γυθείου
Δ.Ε. Οιτύλου
Δ.Ε. Σμύνους
Δ.Ε Γερόνθρων
Δ.Ε. Έλους
Δ.Ε. Κροκεών
Δ.Ε. Νιάτων
Δ.Ε. Σκάλας
Δ.Ε. Ασωπού
Δ.Ε. Βοιών
Δ.Ε. Ζάρακα
Δ.Ε. Μολάων
Δ.Ε. Μονεμβασιάς
Δήμος Ελαφονήσου
Δ.Ε. Κυθήρων
Δ.Ε. Αντικυθήρων

ΟΜΑΔΑ Δ
Παραλ. Αργολίδα –
Κορινθία, Ν. Σαρωνικού
Δ.Ε. Αλέας

ΟΜΑΔΑ Ε
Παραλ. Αχαΐα-Ηλεία

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
Ηπειρωτικοί Δήμοι

Δ.Ε. Αιγείρας

Δ.Ε. Βυτίνας

Δ.Ε. Άργους
Δ.Ε. Αχλαδόκαμπου
Δ.Ε. Κουτσοποδίου
Δ.Ε. Λέρνας
Δ.Ε. Λυρκείας
Δ.Ε. Μυκηναίων
Δ.Ε. Νεας Κίου
Δ.Ε. Ασκληπιείου
Δ.Ε. Επιδαύρου
Δ.Ε. Ερμιόνης
Δ.Ε. Κρανιδίου
Δ.Ε. Ασίνης
Δ.Ε. Μιδέας
Δ.Ε. Ναυπλιέων
Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας
Δ.Ε. Βέλου
Δ.Ε. Βόχας
Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
Δ.Ε. Κορινθίων
Δ.Ε. Σαρωνικού
Δ.Ε. Σολυγείας
Δ.Ε. Τενέας
Δ.Ε. ΛουτρακίουΠεραχώρας
Δ.Ε. Ευρωστίνης
Δ.Ε. Ξυλοκάστρου
Δ.Ε. Σικυωνίων

Δ.Ε. Αιγίου
Δ.Ε. Ακράτας
Δ.Ε. Διακοπτού
Δ.Ε. Ερινεού
Δ.Ε. Συμπολιτείας
Δ.Ε. Δύμης
Δ.Ε. Λαρισού
Δ.Ε. Ωλένιας
Δ.Ε. Φαρρών
Δ.Ε. Βραχναίικων
Δ.Ε. Μεσσάτιδος
Δ.Ε. Παραλίας
Δ.Ε. Πατρέων
Δ.Ε. Ρίου
Δ.Ε. Βουπρασιάς
Δ.Ε. Κάστρου-Κυλλήνης
Δ.Ε. Λεχαινών
Δ.Ε. Σκιλλούντος
Δ.Ε. Ζαχάρως
Δ.Ε Φιγαλείας
Δ.Ε. Αμαλιάδος
Δ.Ε. Βαρθολομιού
Δ.Ε. Γαστούνης

Δ.Ε. Δημητσάνης
Δ.Ε. Ηραίας
Δ.Ε. Κλείτορος
Δ.Ε. Κοντοβαζαίνης
Δ.Ε. Λαγκαδίων
Δ.Ε. Τρικολώνων
Δ.Ε. Τροπαίων
Δ.Ε. Γόρτυνος
Δ.Ε. Μεγαλόπολης
Δ.Ε. Φαλαισίας
Δ.Ε. Βαλτετσίου
Δ.Ε. Κορυθίου
Δ.Ε. Λεβιδίου
Δ.Ε. Μαντινείας
Δ.Ε. Σκιρίτιδας
Δ.Ε. Τεγέας
Δ.Ε. Τρίπολης
Δ.Ε. Φαλάνθου
Δ.Ε. Μόβρης
Δ.Ε. Καλεντζίου
Δ.Ε. Λεόντιου
Δ.Ε. Τριταίας
Δ.Ε. Αροανίας

Δ.Ε. Τραγανού
Δ.Ε. Βώλακος
Δ.Ε. Ιαρδανού

Δ.Ε. Καλαβρύτων
Δ.Ε. Κλειτορίας
Δ.Ε. Παΐων

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

I-3

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

ΟΜΑΔΑ Α
Ζάκυνθος – Κεφαλονιά

ΟΜΑΔΑ Β
Μεσσηνία
Δ.Ε. Γαργαλιάνων
Δ.Ε. Κυπαρισσίας
Δ.Ε. Τριπύλης
Δ.Ε. Φιλιατρών

I-4

ΟΜΑΔΑ Γ
Παραλ. Αρκαδία –
Λακωνία

ΟΜΑΔΑ Δ
Παραλ. Αργολίδα –
Κορινθία, Ν. Σαρωνικού
Δ.Ε. Φενεού
Δήμος Πόρου
Δήμος Σπετσών
Δ.Ε. Μεθάνων
Δ.Ε. Τροιζήνος
Δήμος Ύδρας

ΟΜΑΔΑ Ε
Παραλ. Αχαΐα-Ηλεία

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
Ηπειρωτικοί Δήμοι

Δ.Ε. Πύργου
Δ.Ε. Ωλένης

Δ.Ε. Ανδραβίδας
Δ.Ε. Αλιφείρας
Δ.Ε. Ανδριτσαίνης
Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας
Δ.Ε. Λαμπείας
Δ.Ε. Λασιώνος
Δ.Ε. Φολόης
Δ.Ε. Πηνείας
Δ.Ε. Νεμέας
Δ.Ε. Στυμφαλίας
Δ.Ε. Θεραπνών
Δ.Ε. Καρυών
Δ.Ε. Μυστρά
Δ.Ε. Οινούντος
Δ.Ε. Πελλάνας
Δ.Ε. Σπαρτιατών
Δ.Ε. Φαρίδος

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

• Προσδιορισμός συντελεστών αύξησης διανυκτερεύσεων ανά γεωγραφική ομάδα
• Υπολογισμός τελικών ετήσιων διανυκτερεύσεων τουριστών ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
για τα έτη 2015 και 2021, βάσει των στοιχείων διανυκτερεύσεων του 2009
• Παραδοχή για ποσοστά κατανομής ετήσιων διανυκτερεύσεων σε μηνιαίες ανά ομάδα
τουριστικής υποπεριοχής
Ενδεικτικός πίνακας για Πελοπόννησο
ΜΗΝΑΣ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

ΟΜΑΔΑ Α
0%
0%
0%
1%
11%
17%
22%
25%
17%
5%
0%
0%

ΟΜΑΔΑ Β
2%
2%
3%
5%
8%
12%
20%
27%
11%
6%
2%
2%

ΟΜΑΔΑ Γ
2%
2%
3%
7%
8%
9%
18%
28%
10%
6%
4%
3%

ΟΜΑΔΑ Δ
3%
3%
4%
7%
9%
12%
17%
22%
11%
5%
4%
3%

ΟΜΑΔΑ Ε
1%
1%
3%
6%
10%
13%
19%
22%
14%
7%
2%
2%

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
7%
6%
6%
7%
7%
8%
13%
16%
8%
7%
7%
8%

Διαμένοντες σε εξοχικές κατοικίες
• Στοιχεία αριθμού «δευτερευουσών κατοικιών» ανά Κοινότητα από Απογραφή 2011 της
ΕΛΣΤΑΤ
• Παραδοχή ότι σε κάθε κατοικία διαμένουν δύο άτομα
• Παραδοχή ως προς τα ποσοστά πληρότητας κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο
Μήνας
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος

Πληρότητα (%)
40
50
60
40

• Διαμένοντες σε Β’ κατοικίες = (πληρότητα) × (αριθμός Β’ κατοικιών) × 2
• Προσδιορισμός συντελεστή που εκφράζει το λόγο των διαμενόντων σε εξοχικές κατοικίες
προς τον πραγματικό πληθυσμό κατά το 2011 και παραδοχή ότι ο λόγος αυτός παραμένει
σταθερός και στα επόμενα έτη
• Έχοντας βρει/εκτιμήσει για κάθε Κοινότητα τον πραγματικό πληθυσμό των ετών 2011, 2015
και 2021 υπολογίζονται με χρήση αυτού του συντελεστή και οι διαμένοντες σε εξοχικές
κατοικίες κατά τα έτη 2011, 2015 και 2021.

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

• Αξιοποίηση στοιχείων χρήσεων γης ΟΠΕΚΕΠΕ 2014
• Αξιοποίηση στοιχείων χρήσεων γης Corine 2012 (συμπληρωματικά, όπου παρουσιάζει κενά ο
ΟΠΕΚΕΠΕ)
• Ομαδοποίηση κατηγοριών χρήσεων γης και ταξινόμηση στα ακόλουθα είδη:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Αστικό
Βοσκότοπος
Καλλιέργειες
Δάσος
Δρόμοι/Νερά
Άλλο

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

II-1

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
• Αναγνώριση κατηγοριών υδρολιθολογικής ταξινόμησης που συναντώνται στην περιοχή
μελέτης και παραδοχές για συντελεστή κατείσδυσης
Υδρολιθολογική
ταξινόμηση
K1
K2
P1
P2
P3
P4
A1
A2

A3
g
ΛΙΜΝΗ
ΠΟΤΑΜΙ

• Ομαδοποίηση
περατότητας

Περιγραφή
Ανθρακικοί σχηματισμοί, υψηλής έως μέτριας
υδροπερατότητας
Ανθρακικοί σχηματισμοί, μέτριας έως μικρής
υδροπερατότητας
Προσχωματικές κυρίως αποθέσεις,
κυμαινόμενης υδροπερατότητας
Νεογενείς και Πλειστοκαινικές αποθέσεις,
μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας
Μη προσχωματικές αποθέσεις, μικρής έως
πολύ μικρής υδροπερατότητας
Κορήματα κυμαινόμενης υδροπερατότητας
Ρωγματώδεις σχηματισμοί, μικρής έως πολύ
μικρής υδροπερατότητας (φλύσχης)
Ρωγματώδεις σχηματισμοί, μικρής έως πολύ
μικρής υδροπερατότητας (φυλλίτες-χαλαζίτεςσχιστόλιθοι)
Ρωγματώδεις σχηματισμοί, μικρής έως πολύ
μικρής υδροπερατότητας (πυριγενή)
Γύψοι
-

κατηγοριών

υδρολιθολογικής

Κλάσεις
περατότητας
Kλάση Α
Kλάση Β
Κλάση Γ

Είδος γεωλογικού
σχηματισμού
Καρστικός

Συντελεστής
κατείσδυσης (%)
45%

Καρστικός

40%

Κοκκώδης

15%

Κοκκώδης

20%

Κοκκώδης

10%

Κοκκώδης
Ρωγματώδης

8%
5%

Ρωγματώδης

5%

Ρωγματώδης

5%

Γύψοι
-

8%
0%
0%

ταξινόμησης

και καθορισμός

κλάσεων

Κατηγορίες Υδρολιθολογικής
Ταξινόμησης
Κ1,Κ2
Ρ1,Ρ2
Ρ3, Ρ4,Α1,Α2,Α3,g

• Παραδοχή για ποσοστά απορροής ρυπαντικών φορτίων (BOD, N και P) προς επιφανειακόυπόγειο αποδέκτη ανά κλάση περατότητας εδάφους
Υδατικό σύστημα – Κλάση
διαπερατότητας εδάφους
Επιφανειακό – Κλάση Α
Επιφανειακό – Κλάση Β
Επιφανειακό – Κλάση Γ
Υπόγειο – Κλάση Α
Υπόγειο – Κλάση Β
Υπόγειο – Κλάση Γ

Ποσοστό απορροής
BOD (%)
10
20
30
90
80
70

Ποσοστό απορροής N
(%)
10
20
30
90
80
70

Ποσοστό απορροής P
(%)
3
3
3
97
97
97

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα
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Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• Το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής
Πελοποννήσου». Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου και διεξήχθη από το 2003 μέχρι το 2008.
• «Εφαρμογή Άρθρου 5 της Οδηγίας – Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΥΥ (2/2008)
• «Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας» ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ
(Masterplan, 2008)
• H μελέτη «Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον Τουρισμό. Ανάπτυξη Εργαλείων
Επικαιροποίησης και Επεξεργασίας των Δεδομένων. Εγκατάσταση Δικτύου Επικοινωνίας των
επί μέρους Τομέων», το οποίο ανέλαβαν για το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης τα συμπράττοντα
γραφεία ‘ADT – ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ, ENVIROPLAN ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή
Καϊμάκη, GEOMATICS ΑΕ, Παπαγεωργίου Γεώργιος’. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2008.
• H μελέτη «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ», με το οποίο παρασχέθηκαν Υπηρεσίες Συμβούλου στην Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) για την ανάλυση που
απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως ανάδοχοι του έργου
ορίστηκαν οι «Ζ & Απ. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ, Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη». Ολοκληρώθηκε το 2008.
• H μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας (Κ.Ε. 7.3.2.1)». Υποέργο: «Απογραφή ρυπογόνων
εστιών». Τη μελέτη ανέλαβε η Διεύθυνση Υδρογεωλογίας του τομέα υδατικών πόρων και
περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στα πλαίσια του Γ’
Κ.Π.Σ. – Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Υλοποιήθηκε το 2010.
• Η μελέτη «Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των Υπόγειων νερών
και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας - Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και Ανατολικής
Πελοποννήσου (Π. Σαμπατακάκης-Δ.Μαραβέγιας, ΙΓΜΕ, 2010)
• Μελέτη: «Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπόμενων έργων Δ.Α και ΕΕΛ οικισμών Γ’
προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής>2000 Μ.Ι.Π, ωρίμανση έργων ΔΑ και ΕΕΛ οικισμών Γ’
προτεραιότητας με χαμηλή ή καμία ωριμότητα και πρόγραμμα αποκατάστασης
λειτουργικότητας ΕΕΛ σε αδράνεια» (12/2009). ΥΠΕΚΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η
κατάσταση των ΕΕΛ, των δικτύων αποχέτευσης καθώς και τα απαιτούμενα έργα στον
ελληνικό χώρο στους τομείς της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων έως το 12/2009.
• Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα, κατάσταση 2009 (6/2010). Η
έκθεση αυτή εκπονήθηκε από τις κα Πούλου, Χημικό Μηχανικό, Msc και Λουκία Μήτση,
Χημικό Μηχανικό, σε συνεργασία με στελέχη της μονάδας τεχνικής υποστήριξης και της ΕΓΥ
του ΥΠΕΚΑ. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ
στην Ελλάδα, για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, τη διάθεση της
παραγόμενης ιλύος από τις ΕΕΛ και την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στόχος

Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

IV-1

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση 1ηςΑναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (EL)

•

•

•
•
•

IV-2

της έκθεσης αυτής με έτος αναφοράς το 2009, είναι η ενημέρωση των πολιτών, σε εφαρμογή
των διατάξεων Άρθρου 16 της άνω Οδηγίας.
Πίνακες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) με τα στοιχεία των οικισμών Α’, Β’ και Γ’
προτεραιότητας. Στους πίνακες αυτούς δίνονται στοιχεία για τις υφιστάμενες ΕΕΛ όπως ο
πληθυσμός αιχμής, η δυναμικότητα, το ποσοστό αποχετευόμενου πληθυσμού και οι
αποδέκτες των επεξεργασμένων λυμάτων (στοιχεία έως 2010)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του
2007
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, αλλά και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
των ΧΥΤΑ
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων»
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το επικαιροποιημένο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, η οποία ανατέθηκε από την
ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου και υλοποιήθηκε από την Εταιρεία
Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. τον Αύγουστο του 2010.
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