ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΣΔΛΑΠ)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Επισκόπηση των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων, ανά ΥΔ

Δ/νσεις Υδάτων

Μάρτιος 2019

2. Διαβούλευση επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης

ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων

22/12/2019

1. Επικαιροποίηση των σχετικών πληροφοριών από την 1η Αναθεώρηση
ΣΔΛΑΠ, όπου και εάν απαιτηθεί

Δ/νσεις Υδάτων

22/12/2019

Kρίσιμα ζητήματα διαχείρισης

Αρμόδιες αρχές (περιγραφή
αρμοδιοτήτων ανά ΥΔ)

1. Επικαιροποίηση (όπου χρειασθεί) της οριοθέτησης των επιφανειακών και
υπογείων υδατικών συστημάτων (water bodies). Είναι πιθανό να χρειασθεί
Καθορισμός υδατικών συστημάτων
Δ/νσεις Υδάτων
(τυπολογία, οριοθέτηση επιφανειακών η επανα-εξέταση της οριοθέτησης των ποτάμιων συστημάτων μη συνεχούς
ροής, αν τυχόν ληφθούν σχετικές παρατηρήσεις από την ΕΕ.
και υπογείων συστημάτων,
προσδιορισμός ΙΤΥΣ/ΤΥΣ και
2. Επικαιροποίηση (όπου χρειασθεί) του προσδιορισμού και της
προστατευόμενων περιοχών)
οριοθέτησης των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών
Δ/νσεις Υδάτων
συστημάτων (ΙΤΥΣ/ΤΥΣ), καθώς και των προστατευόμενων περιοχών.

Ανάλυση πιέσεων (σημειακών,
διάχυτων, υδρομορφολογικών,
απολήψεων, λοιπών πιέσεων) και
εκτίμηση των επιπτώσεών τους

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μπορούν να επικαιροποιηθούν τα κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης που
διαμορφώθηκαν κατά την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ.
Διαβούλευση μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΓΥ. Διασφάλιση
διασυνδέσης αντίστοιχων ιστοσελίδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
με την ιστοσελίδα διαβούλευσης της ΕΓΥ.

22/12/2019

Τα συστήματα τυπολογίας των επιφανειακών συστημάτων έχουν
οριστικοποιηθεί και δεν θα μεταβληθούν. Από την ΕΓΥ θα δοθούν
συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

22/12/2019

Ως προς τα ΙΤΥΣ/ΤΥΣ: Εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας:
‘‘Προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων (ΙΤΥΣ) και τεχνητών
(ΤΥΣ) υδατικών συστημάτων’’
Η υλοποίηση του μέτρου είναι απαραίτητη, ώστε να είναι δυνατή η
υποβολή πληροφοριών στο WISE σχετικά με το ‘‘Input Inventory’’
(παρατήρηση από την ΕΕ). Πρέπει να υλοποιηθεί από όλες τις Δ/νεις
Υδάτων.
Εφαρμογή των σχετικών μεθολογιών: α)‘‘Ανάλυση των ανθρωπογενών
πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά
συστήματα’’, και β) ‘‘Προσδιορισμός και κριτήρια αξιολόγησης
υδρομορφολογικων αλλοιώσεων’’
Εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, με βάση τη μεθοδολογία ‘‘Ανάλυση
των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά
και υπόγεια υδατικά συστήματα’’

1. Υλοποίηση του μέτρου ‘‘Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές,
Δ/νσεις Υδάτων, ΕΓΥ
απορρίψεις και διαρροές)’’ της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ

Ιούνιος 2020

2. Συλλογή και καταγραφή επικαιροποιημένων/νέων πληροφοριών σχετικά
με όλες τις κατηγορίες πιέσεων (αγροτικά, βιομηχανίες, απολήψεις, κλπ.). Δ/νσεις Υδάτων, ΕΓΥ
Επικαιροποίηση δεδομένων και μοντέλων διαχείρισης

22/06/2020

3. Επικαιροποίηση της εκτίμησης των επιπτώσεων από τις ανθρωπογενείς
πιέσεις

Δ/νσεις Υδάτων

22/12/2020

1. Συλλογή διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης της κατάστασης των
υδάτων από τυχόν διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται, εκτός του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης

Δ/νσεις Υδάτων

Ιούνιος 2019

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από άλλα προγράμματα
παρακολούθησης σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

22/12/2019

Εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ.

Δ/νσεις Υδάτων

22/12/2020

Εφαρμογή συγκεκριμένων μεθολογιών ‘‘Αξιολόγηση (ταξινόμηση) της
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων’’ και επανεξέταση των κριτηρίων
ομαδοποίησης των υδατικών συστημάτων (στα οποία δεν υπάρχει
σταθμός παρακολούθησης), με βάση και πιθανές παρατηρήσεις από την
ΕΕ. Καταγραφή και των τάσεων ρύπων κυρίως στα υπόγεια συστήματα.

ΕΓΥ/ΕΛΚΕΘΕ

22/06/2020

Η εθνική αυτή μεθοδολογία είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του
οικολογικού δυναμικού των ΙΤΥΣ/ΤΥΣ. Θα διαμορφωθεί σύμφωνα με
συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την ΕΕ.

Φορείς ΕΔΠ (ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΒΥ,
2. Αξιολόγηση της κατάστασης στα σημεία του Εθνικού Δικτύου
ΙΓΜΕ, ΓΧΚ), σε συνεργασία
Παρακολούθησης (ΕΔΠ) και τυχόν άλλων προγραμμάτων παρακολούθησης
με ΕΓΥ

Κατάσταση υδατικών συστημάτων
3. Επικαιροποίηση της ταξινόμησης της κατάστασης όλων των
(ταξινόμηση της κατάστασης όλων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων
υδατικών συστημάτων και του
δυναμικού των ΙΤΥΣ/ΤΥΣ)
4. Κατάρτιση εθνικής μεθοδολογίας και προδιαγραφών για τον
προσδιορισμό της οικολογικής παροχής ποτάμιων ΥΣ, σε εφαρμογή του
σχετικού μέτρου της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ

(ταξινόμηση της κατάστασης όλων των
υδατικών συστημάτων και του
δυναμικού των ΙΤΥΣ/ΤΥΣ)

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος
(υπηρεσίες ύδατος και κόστος
υπηρεσιών)

5. Προσδιορισμός του οικολογικού δυναμικού όλων των ΙΤΥΣ/ΤΥΣ που είναι
σε άγνωστη κατάσταση (σύμφωνα και με τη μέθοδο Prague approach), με
την προϋπόθεση της υλοποίησης του σχετικού μέτρου της 1ης
Δ/νσεις Υδάτων
Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ ‘‘Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του Καλού
Οικολογικού Δυναμικού σε ΙΤΥΣ’’
1. Επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης και του επιπέδου ανάκτησης
Δ/νσεις Υδάτω
κόστος των υπηρεσιών ύδατος
2. Επικαιροποίηση προσδιορισμού περιβαλλοντικού κόστους και κόστος
Δ/νσεις Υδάτων
πόρου
1. Διαμόρφωση/επικαιροποίηση μεθοδολογίας για τον καθορισμό
περιβαλλοντικών στόχων και εξαιρέσεων, με την επανεξέταση των
προδιαγραφών εφαρμογής των εξαιρέσεων του άρθρου 4.5 (λιγότερο
αυστηροί περιβαλλοντικοί στόχοι)

ΕΓΥ

22/12/2020

22/12/2020
22/12/2020

22/12/2019

Περιβαλλοντικοί στόχοι και Εξαιρέσεις
(μέχρι το 2027)
2. Επανεξέταση των περιβαλλοντικών στόχων και των εξαιρέσεων για κάθε
Δ/νσεις Υδάτων
υδατικό σύστημα

1. Καταγραφή της πορείας εφαρμογής των Προγραμμάτων Μέτρων της 1ης
Δ/νσεις Υδάτων, ΕΓΥ
Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ ανά ΥΔ και ενημέρωση της ΕΕ
Πρόγραμμα (βασικών και
συμπληρωματικών) μέτρων

2. Επαναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Μέτρων ανά ΥΔ, σε συνέργεια με
αντίστοιχες δράσεις άλλων σχετικών Ενωσιακών Οδηγιών (Πλημμύρες,
Δ/νσεις Υδάτων
Θαλάσσια Στρατηγική, κλπ.)

1. Μόνο για τα ΥΔ που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ΛΑΠ: Καταγραφή
Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για όσων ενεργειών έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ,
Δ/νσεις Υδάτων, ΕΓΥ
τις διασυνοριακές ΛΑΠ
στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες για τις διασυνοριακές
ΛΑΠ
Διαφοροποιήσεις σε σχέση με την 1η
1. Καταγραφή των κύριων διαφοροποιήσεων σε σχέση με την 1η
ΕΓΥ
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ

Διαμόρφωση και διαβούλευση ΣΜΠΕ

1. Διαμόρφωση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Δ/νσεις Υδάτων
σε επίπεδο ΥΔ
2. Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΔΙΠΑ
(ΣΜΠΕ)

Η εφαρμογή του σχετικού μέτρου της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ θα γίνει
από τις Δ/σεις Υδάτων, σε συνεργασία με την ΕΓΥ και με βάση τη
μεθοδολογία ‘‘Προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων (ΙΤΥΣ) και
τεχνητών (ΤΥΣ) υδατικών συστημάτων’’
Η οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος θα υλοποιηθεί, σε
συνεργασία με την ΕΓΥ βάσει της μεθοδολογίας που αναφέρεται στην
135527/2017 Απόφαση της ΕΕΥ σχετικά με τους κανόνες κοστολογησης
και τιμολογησης υπηρεσιών ύδατος.
Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής λιγότερο αυστηρών ή
εναλλακτικών περιβαλλοντικών στόχων, δεδομένου ότι το όριο για την
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας είναι το 2027 και επομένως οι
εξαιρέσεις του 4.4 (παράταση προθεσμίας) δεν μπορούν πλέον να
εφαρμοσθούν

22/12/2020

Εφαρμογή της επικαιροποιημένης (σύμφωνα με την ανωτέρω δράση)
μεθοδολογίας: ‘‘Προσδιορισμός των ‘‘εξαιρέσεων’’ των παραγράφων 4
έως 6, του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (4.4 – 4.6)’’, καθώς και της
μεθοδολογίας ‘‘Προσδιορισμός των ‘‘εξαιρέσεων’’ της παραγράφου 7,
του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (4.7), περί νέων τροποποιήσεων’’

Απρίλιος 2019

Υποβολή από την ΕΓΥ έκθεσης προς την ΕΕ, μέσω του WISE, στο πλαίσιο
της κάλυψης της σχετικής υποχρέωσης

22/12/2020

Η επαναδιαμόρφωση θα γίνει σε συνεννόηση με την ΕΓΥ και με βάση και
τα αποτελέσματα από την καταγραφή της πορείας εφαρμογής των
Προγραμμάτων Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ

22/12/2020

Δεκέμβριος 2020

Σε αντιστοίχηση με τις πληροφορίες που καταγράφηκαν στην 1η
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ

Ιούλιος 2021
Δεκέμβριος 2021

Συνεχής διαδικασία

Έχει δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα (wfdver.ypeka.gr) και γεωπύλη
(http://wfdver.ypeka.gr/el/geoportal-gr/), για την παροχή ψηφιακών
αρχείων και γεωχωρικών δεδομένων της ΟΠΥ. Τα γεωχωρικά δεδομένα
παρέχονται μέσω υπηρεσιών απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και
αναζήτησης, ενώ τα μεταδεδομένα είναι σύμφωνα με την Οδηγία INSIRE.
Διασφάλιση διασυνδέσης αντίστοιχων ιστοσελίδων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων με την ιστοσελίδα διαβούλευσης της ΕΓΥ.

Δ/νσεις Υδάτων

Μέσα στο 2021

Πραγματοποίηση ημερίδων Διαβούλευσης, ανά ΥΔ. Οι ημερομηνίες και οι
απαιτούμενες διαδικασίες θα καθορίζονται σε συνεννόηση με την ΕΓΥ.

Δ/νσεις Υδάτων

Νοέμβριος 2021

Καταγραφή όλων των παρατηρήσεων που υποβάλλονται κατά τη
διαβούλευση και του τρόπου ενσωμάτωσής τους. Θα δοθούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές από την ΕΓΥ.

1. Διασφάλιση των υπηρεσιών επικαιροποίησης των ψηφιακών και
γεωχωρικών δεδομένων της ιστοσελίδας και της γεωπύλης

ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων

2. Διενέργεια συναντήσεων/ημερίδων Διαβούλευσης
3. Καταγραφή των αποτελεσμάτων διαβούλευσης, σύμφωνα με
συγκεκριμένες προδιαγραφές

Δράσεις διαβούλευσης Προσχεδίων
Διαχείρισης

Υποβολή της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ
στην ΕΕ

1. Διαμόρφωση των οριστικών κειμένων, ανά ΥΔ, της 2ης Αναθεώρησης
ΣΔΛΑΠ

Δ/νσεις Υδάτων

2. Συμπλήρωση των απαιτούμενων βάσεων δεδομένων με βάση τις
προδιαγραφές του WISE

ΕΓΥ

Μέχρι Δεκέμβριο 2021

Μέχρι Μάρτιο 2022

Συγκέντωση όλων των κεφαλαίων, πληροφοριών και αποτελεσμάτων
διαβούλευσης και διαμόρφωση των οριστικών κειμένων
Η συμπλήρωση των βάσεων δεδομένων γίνεται με συγκεκριμένες
προδιαγραφές της ΕΕ και η υποβολή τους στο WISE γίνεται από την ΕΓΥ.

Παρατηρήσεις:
1. Οι επιμέρους δράσεις θα εξειδικεύονται περεταίρω με την πορεία υλοποίησης της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ.
2. Για όλες τις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιούνται από τις Δ/νσεις Υδάτων, θα δίνονται από την ΕΓΥ συγκεκριμένες αναλυτικές κατευθύνσεις, με βάση και τα σχετικά Guidance Documents της ΕΕ.

