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Συντομογραφία
ΙΕΥ
ΙΝΑΛΕ
ΙΤΥΣ
ΚΚ
ΚΠΣ
ΚΥΑ
ΚΥΥ
ΛΑΠ
ΜΕΣ
ΜΙΠ
ΜΚΟ
ΜΟΔ
ΜΠΕ
ΜΠΠ
ΜΥΗΕ
Ν
ΝΔ
ΝΕΟ
ΟΔ
ΟΕΒ
ΟΠΑΑΧ
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΠΠ
ΟΠΣ
ΟΠΥ
ΟΤΑ
ΠΑΑ
ΠΑΣΕΓΕΣ
ΠΔ
ΠΕ
ΠΕΔ
ΠΕΟ
ΠΕΠ
ΠΕΠΔ
ΠΕΡΠΟ
ΠΛΑΠ
ΠΜ
ΠΟΑΥ
ΠΟΤΑ
ΠΠ
ΠΠΠ
ΠΠΧΣΑΑ
ΠΥΚ
ΡΑΕ
ΣΔΚΠ
ΣΔΛΑΠ / ΣΔ
ΣΜΠΕ
ΣΠΕ
ΣΤΑΚΟΔ
ΣΧΟΟΑΠ
ΤΕΔΚ
ΤΕΕ
ΤΚ

Ερμηνεία
Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα
Καθοδηγητικό Κείμενο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
Λεκάνη Απορροής Ποταμού
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση
Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Μέγιστο Οικολογικό Δυναμικό
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών
Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο
Νόμος
Νομοθετικό Διάταγμα
Νέα Εθνική Οδός
Οδηγίες
Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων
Οικολογικά Ποιοτικά Πρότυπα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/EK)
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
Προεδρικό Διάταγμα
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Παλαιά Εθνική Οδός
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης
Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης
Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού
Πρόγραμμα Μέτρων
Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
Προστατευόμενη(ες) Περιοχή(ές)
Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιοχές Υδάτων Κολύμβησης
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
Σχέδιο Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τοπική Κοινότητα
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Συντομογραφία
ΤΚΣ
ΤΛ
ΤΟΕΒ
ΤΣ
ΤτΕ
ΤΥΣ
ΥΑ
ΥΔ
ΥΜΕ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΠΑΑΤ
ΥΠΑΝ
ΥΠΕΚΑ
ΥΠΕΝ
ΥΠΕΞ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΥΜΕΔΙ
ΥΣ
ΥΥΣ
ΦΕΚ
ΦΥΣ
ΧΑΔΑ
ΧΟΚ
ΧΣ
ΧΥΤΑ
AR
BQEs
EQR
GD
GIG
MED‐GIG
NR
PAR
PNR
SCI
SPA
WFD
WG ECOSTAT
WISE

Ερμηνεία
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
Τεχνητή Λίμνη
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Ταμείο Συνοχής
Τράπεζα της Ελλάδος
Τεχνητό Υδατικό Σύστημα
Υπουργική Απόφαση
Υδατικό Διαμέρισμα
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υδατικό Σύστημα
Υπόγειο Υδατικό Σύστημα
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
Φυσικό Υδατικό Σύστημα
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
At Risk (Σε κίνδυνο)
Στοιχεία Βιολογικής Ποιότητας
Ecological Quality Ratio (λόγος οικολογικής απόκλισης)
Guidance Document
Geographical Intercallibration Group (Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης)
Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης της Μεσογειακής οικοπεριοχής
Not at Risk (Όχι σε κίνδυνο)
Probably At Risk (Πιθανόν σε κίνδυνο)
Probably Not at Risk (Πιθανόν όχι σε κίνδυνο)
Site of Community Importance
Special Protection Area
Water Framework Directive
Ομάδα Εργασίας για την Οικολογική Κατάσταση
Water Information System of Europe
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

ΓΕΝΙΚΆ

Το παρόν αποτελεί το αναλυτικό κείμενο τεκμηρίωσης «Καθορισμός και καταγραφή αρμοδίων
αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους» και συντάσσεται στο πλαίσιο
εκπόνησης της μελέτης «Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 /
Μ.1: ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01), ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03)».(Παραδοτέο Π1)

1.2

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ

Το παρόν περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των απαιτούμενων, από το Παράρτημα I της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, πληροφοριών σχετικά με τις αρμόδιες αρχές, τόσο για την προστασία και διαχείριση
των υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας και του Ν. 3199/2003, όσο και για επιμέρους
θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, με περιγραφή των
αρμοδιοτήτων τους και τη νομοθεσία όπου αυτές καθορίσθηκαν. Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ ορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη για κάθε
αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 8 της Οδηγίας:
i.

Όνομα και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής — Το επίσημο όνομα και διεύθυνση της αρχής
που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

ii.

Γεωγραφική κάλυψη της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού — Τα ονόματα των
κυριότερων ποταμών στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, μαζί με ακριβή περιγραφή
των ορίων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει κατά το
δυνατόν να είναι διαθέσιμα για να εισαχθούν στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)
ή/και στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της Επιτροπής (GISCO).

iii.

Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής — Περιγραφή του νομικού καθεστώτος της αρμόδιας
αρχής και, κατά περίπτωση, σύνοψη ή αντίγραφο του καταστατικού της, της συνθήκης
ίδρυσής της ή ισοδυνάμου νομικού εγγράφου.

iv.

Αρμοδιότητες — Περιγραφή των νομικών και των διοικητικών αρμοδιοτήτων κάθε αρμόδιας
αρχής και του ρόλου της σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

v.

Κατάλογος μελών — Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για άλλες
αρμόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος των φορέων αυτών μαζί με μια περίληψη των
θεσμικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισμού.

vi.

Διεθνείς σχέσεις — Όταν η περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού εκτείνεται στο έδαφος
περισσότερων του ενός κρατών μελών ή περιλαμβάνει έδαφος τρίτων κρατών, απαιτείται
περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του
συντονισμού.”

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 2: Συνοπτική παρουσίαση Υδατικού Διαμερίσματος, στο οποίο περιγράφονται τα βασικά
χαρακτηριστικά του Υδατικού Διαμερίσματος, οι λεκάνες απορροής ποταμού του ΥΔ και
καταγράφονται τα επιφανειακά υδατικά συστήματα και τα υπόγεια υδατικά συστήματα.
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Κεφάλαιο 3: Αρμόδιες Αρχές για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στο οποίο δίνονται
πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σε Εθνικό και
Περιφερειακό επίπεδο και η χωρική τους αρμοδιότητα.
Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρχές και Φορείς που σχετίζονται με τη Διαχείριση Υδάτων, στο οποίο δίνονται
πληροφορίες για τις αρχές ή/και τους φορείς που εμπλέκονται σε επιμέρους θέματα διαχείρισης
υδάτων.
Δεδομένου ότι το ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) εκτείνεται εξ’ ολοκλήρου εντός της Ελληνικής
Επικράτειας και δεν συνδέεται υδρολογικά και υδρογεωλογικά με λεκάνες απορροών άλλων χωρών,
δεν τίθεται θέμα συντονισμού με άλλες χώρες.
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
2.1

ΛΕΚΆΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΉΣ ΠΟΤΑΜΏΝ

Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) εκτείνεται γεωγραφικά στη βόρεια
Πελοπόννησο. Εντός των ορίων του βρίσκονται, επίσης, τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος.
Στα νότια, συνορεύει με τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και Ανατολικής Πελοποννήσου (EL01 και
EL03 αντίστοιχα).Η συνολική έκταση του Διαμερίσματος είναι 7.397 χλμ2. Από διοικητικής άποψης,
σε αυτή την έκταση περιλαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οι Περιφερειακές Ενότητες
Αργολίδας, Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου. Το Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρειας Πελοποννήσου οριοθετείτε στο χερσαίο τμήμα του από τον υδροκρίτη που ξεκινά από το
ακρωτήριο Κατάκολο, συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Φολόη, Λάμπεια, Ερύμανθο, Αροάνεια, στο
υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του
Ολιγύρτου, Λύρκειου και Ονείων, και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι μέσω των κορυφών
Τραπεζώνα και Πολίτη στην Κορινθία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 (παρ. 13) της Οδηγίας, ως Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) ορίζεται: «η
εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών
ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο
ποταμού, εκβολές ή δέλτα».
Οι Λεκάνες Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227), Πείρου – Βέργα – Πηνειού
(EL0228) και Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245) συγκροτούν το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-10)
Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, όπως ισχύει (Χάρτης 1, Πίνακας 2-1).
Χάρτης 1.

Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02)

EL0245
EL0245
EL0228

EL0227

EL0245
EL0129

EL0330

EL 02

EL0132

EL0333

EL0331

EL0331

Πίνακας 2-1.

Λεκάνες Απορροής υπαγόμενες στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02)
Λεκάνη Απορροής
Κωδικός Έκταση (χλμ2)
Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου EL0227
3.685
Πείρου – Βέργα – Πηνειού
EL0228
2.423
Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου
EL0245
1.289
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Η Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227) βρίσκεται στο
βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Στα νότιά της βρίσκονται οι Λεκάνες Απορροής
Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL0331) και Οροπεδίου Τρίπολης (EL0330)του Υδατικού Διαμερίσματος
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) καθώς και η Λεκάνη Απορροής Αλφειού (EL0129) του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) ενώ στα δυτικά της βρίσκεται η Λεκάνη Απορροής
Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228).Η έκταση της Λεκάνης Απορροής των Ρεμάτων Παραλίας Βορ.
Πελοποννήσου είναι 3.685 χλμ2.Η εν λόγω λεκάνη εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες
Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής είναι στα δυτικά οι ορεινοί
όγκοι των Δήμων Πατρέων και Ερυμάνθου (δυτικά του Παναχαϊκού όρους), στα νότια ο
ορεογραφικός άξονας Ερύμανθος – Χελμός (Αροάνεια) – Ολίγυρτος – Λύρκειο – Ονείων –
Τραπεζώνα, στα ανατολικά ο Σαρωνικός Κόλπος και στα βόρεια ο Κορινθιακός Κόλπος.
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-2) παρουσιάζονται οι Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες, σε ό,τι
αφορά τους οικισμούς τους, βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εντός των ορίων της Λεκάνης
Απορροής των Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227).
Πίνακας 2-2.

Διοικητική διάρθρωση της Λεκάνης Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου
(EL0227)
Περιφερειακή Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού της
Ενότητα
ΔΕ στη ΛΑΠ*
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΛΕΑΣ
100,00%
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ
15,35%
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΟΥ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΙΝΕΟΥ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΛΕΟΝΤΙΟΥ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΦΑΡΡΩΝ
0,07%
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
95,98%
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
44,88%
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΡΙΟΥ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΟΧΑΣ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
86,19%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
94,47%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
100,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ
100,00%
*Σημειώνεται ότι κριτήριο για την ανωτέρω κατάταξη αποτελεί ο defacto πληθυσμός 2011 και οι οικισμοί που
εμπίπτουν στα όρια της ΛΑΠ, και όχι οι εκτάσεις.

Η Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228) βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της
Πελοποννήσου. Στα ανατολικά της βρίσκεται η Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ.
Πελοποννήσου (EL0227) ενώ στα νότια και νοτιοανατολικά της βρίσκεται η Λεκάνη Απορροής
Αλφειού (EL0129) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01). Η έκταση της
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Λεκάνης Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού είναι 2.423 χλμ2. Η υπό εξέταση Λεκάνη εκτείνεται
στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής είναι στα
ανατολικά οι ορεινοί όγκοι των Δήμων Πατρέων και Ερυμάνθου (δυτικά του Παναχαϊκού όρους),
στα νότια οι ορεινοί όγκοι Φολόης, Λάμπειας και Ερυμάνθου, στα δυτικά ο πορθμός Ζακύνθου, στα
βορειοδυτικά ο Κόλπος Κυλλήνης και στα βόρεια ο Πατραϊκός Κόλπος.
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-3) παρουσιάζονται οι Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες, σε ό,τι
αφορά τους οικισμούς τους, βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εντός των ορίων της Λεκάνης
Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228).
Πίνακας 2-3.
Διοικητική διάρθρωση της Λεκάνης Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
Περιφερειακή Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού της
Ενότητα
ΔΕ στη ΛΑΠ*
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΜΗΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΛΑΡΙΣΟΥ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΟΒΡΗΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΩΛΕΝΙΑΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΦΑΡΡΩΝ
99,93%
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
0,74%
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
100,00%
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
55,12%
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΙΑΣ
5,70%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΟΛΟΗΣ
24,16%
ΗΛΕΙΑΣ
ΉΛΙΔΑΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΉΛΙΔΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΙΑΡΔΑΝΟΥ
100,00%
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
11,65%
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
34,37%
*Σημειώνεται ότι κριτήριο για την ανωτέρω κατάταξη αποτελεί ο defactoπληθυσμός 2011 και οι οικισμοί που
εμπίπτουν στα όρια της ΛΑΠ, και όχι οι εκτάσεις.

Η Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245) είναι νησιωτική. Βρίσκεται στο
Ιόνιο πέλαγος και περιλαμβάνει τα ομώνυμα νησιά καθώς και τις νήσους Στροφάδες. Η έκταση της
ΛΑΠ είναι 1.289 χλμ2και αντιστοιχεί στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και
Ζακύνθου.
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-4) παρουσιάζονται οι Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες βρίσκονται
εντός των ορίων της Λεκάνης Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245).
Πίνακας 2-4.
Περιφερειακή
Ενότητα
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διοικητική διάρθρωση της Λεκάνης Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού της
ΔΕ στη ΛΑΠ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΛΥΚΩΝ
100,00%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΩΝ
100,00%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ
100,00%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΛΑΤΙΩΝ
100,00%
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Περιφερειακή
Ενότητα
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2.2
2.2.1

Δήμος

Δημοτική Ενότητα

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
ΛΑΓΑΝΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
ΕΡΙΣΟΥ
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΟΜΑΛΩΝ
ΠΑΛΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΣΑΜΗΣ

Ποσοστό πληθυσμού της
ΔΕ στη ΛΑΠ
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΆ ΎΔΑΤΑ
Ποταμοί

Οι κύριοι ποταμοί του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) είναι ο Πηνειός και ο
Πείρος. Πέρα από αυτούς, υπάρχουν κι άλλοι μικρότεροι ποταμοί ή ρέματα, που στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης θεωρούνται αρκετά σημαντικοί, ώστε να συγκροτήσουν ποτάμια υδατικά
συστήματα. Στον ακόλουθο χάρτη(Χάρτης 2) απεικονίζονται οι κυριότεροι ποταμοί και ρέματα του
Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), καθώς και οι σημαντικότεροι από τους
παραποτάμους τους. Κατόπιν, δίνονται ανά ΛΑΠ στοιχεία για καθέναν από τους εν λόγω ποταμούς
και ρέματα.
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Χάρτης 2.

Κυριότεροι ποταμοί Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
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Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
Ο Πίνακας 2-5 περιέχει στοιχεία που αφορούν στους κυριότερους ποταμούς και ρέματα της ΛΑΠ
(EL0227). Παρουσιάζονται στοιχεία όπως το μήκος της κύριας κοίτης κάθε ποταμού/ρέματος και η
έκταση των λεκανών απορροής τους. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κυριότερων ποταμών
και ρεμάτων της ΛΑΠ Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227).
Πίνακας 2-5.
Κυριότεροι ποταμοί στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
ΟΝΟΜΑ
ΜΗΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ (χλμ) ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ (χλμ2)
ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π.
47,82
386,60
ΑΣΩΠΟΣ Π.
38,24
281,28
ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ Π.
37,51
254,35
ΤΡΙΚΑΛΙΤΙΚΟΣ Π.
31,98
177,77
ΡΑΙΖΑΝΗ Ρ.
23,58
165,70
ΠΟΤΑΜΙΑ Ρ.
9,59
162,91
ΚΡΑΘΙΣ Π.
32,58
153,97
ΚΡΙΟΣ Π.
20,32
113,88
ΓΛΑΥΚΟΣ Π.
26,31
109,38
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π.
22,83
95,85
ΜΕΓΑΝΕΙΤΑΣ Ρ.
16,01
81,75
ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ρ.
4,32
74,59
ΔΕΡΒΕΝΙΟ Ρ.
8,12
68,17
ΦΟΝΙΣΣΑ Ρ.
13,00
53,08
ΣΚΟΥΠΑIΙΚΟ Ρ.
10,83
46,39
ΧΑΡΑΔΡΟΣ Ρ.
7,61
36,74
ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΟ Ρ.
6,69
14,08

Ποταμός Σελινούς
Η λεκάνη του Σελινούντα έχει έκταση περίπου 387 χλμ2 και αναπτύσσεται κυρίως στους
ανθρακικούς σχηματισμούς Ερύμανθου και Παναχαϊκού. Το καρστικό σύστημα που αναπτύσσεται
στους σχηματισμούς αυτούς αποτελεί την κύρια τροφοδοσία του ποταμού. Ο Σελινούς πηγάζει από
το όρος Ερύμανθος, στην περιοχή της Βλασίας, και χύνεται στον Κορινθιακό Κόλπο, κοντά στα
Βαλιμίτικα. Το συνολικό μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 48 χλμ και τη διαδρομή του
σχηματίζει φαράγγι 14 χλμ. Στο χωριό Λαπαναγοί, η κοίτη του στενεύει πολύ και σχηματίζει μικρή
λίμνη, η οποία είναι πλούσια σε ψάρια.
Ποταμός Ασωπός
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού έχει έκταση περίπου 281 χλμ2 και το μήκος της κύριας
κοίτης του είναι περίπου 42 χλμ. Ο ποταμός πηγάζει από το όρος Φαρμακάς και, με κατεύθυνση
προς τα βορειοανατολικά, εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, νοτιοδυτικά του Κιάτου. Στον Ασωπό
εκτρέπονται τα νερά του καρστικού συστήματος Στυμφαλίας, τα οποία κατά τη θερινή περίοδο
χρησιμοποιούνται για την άρδευση εκτάσεων των κάμπων Κιάτου και Βόχας. Περίπου 2 χλμ
νοτιοανατολικά από τον οικισμό Παραδείσι της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνιών, σε στένωση του
ποταμού Ασωπού, εντοπίζεται η θέση φράγματος υπό κατασκευή. Η έκταση της λίμνης θα
ανέρχεται, μετά το πέρας κατασκευής των έργων και την πλήρωσή της με νερό, σε 1,3 χλμ2 περίπου
και η έκταση της λεκάνης της σε περίπου 245 χλμ2.
Ποταμός Βουραϊκός
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Βουραϊκού βρίσκεται στην Αχαΐα και έχει έκταση περίπου 254
χλμ2.Το μήκος της κύριας κοίτης του ποταμού είναι περίπου 38 χλμ. Οι πηγές του βρίσκονται στις
δυτικές παρυφές του Χελμού και στις ανατολικές του όρους Καλλιφώνι. Η εκβολή του γίνεται στον
Κορινθιακό Κόλπο, βορειοδυτικά του Διακοπτού. Το φαράγγι του Βουραϊκού έχει μήκος περίπου 20
χλμ.
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Ποταμός Τρικαλίτικος
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Τρικαλίτικου έχει έκταση περίπου 178 χλμ2 και το μήκος της
κύριας κοίτης του είναι περίπου 32 χλμ. Ο ποταμός πηγάζει από το όρος Κυλλήνη (Ζήρεια) και, με
κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά, εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές του
Ξυλοκάστρου.
Ρέμα Ραιζάνη
Η λεκάνη απορροής του ρέματος Ραιζάνη έχει έκταση περίπου 166 χλμ2 και το μήκος της κύριας
κοίτης του είναι περίπου 24 χλμ. Οι πηγές του ρέματος βρίσκονται στην Κλένια της Δημοτικής
Ενότητας Τενέας. Η εκβολή του γίνεται στον Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές μεταξύ Λεχαίου και
Βραχατίου.
Ρέμα Ποταμιά
Το ρέμα Ποταμιά βρίσκεται ανατολικά του ρέματος Ραιζάνη. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση
περίπου 163 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 10 χλμ. Το ρέμα εκβάλλει στον
Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές της Κορίνθου.
Ποταμός Κράθις
Ο Κράθις είναι ποταμός της Αχαΐας, και βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ακράτας. Η έκταση της
λεκάνης του είναι περίπου 154 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του ποταμού είναι περίπου 33
χλμ. Στη διαδρομή του περνά από τη λίμνη Τσιβλού, η οποία δημιουργήθηκε το 1912 όταν μια
μεγάλη κατολίσθηση έφραξε την κοίτη του. Οι πηγές του, γνωστές ως Ύδατα Στυγός, βρίσκονται στις
δυτικές παρυφές του Χελμού. Έχει, όμως, και δεύτερη πηγή στο δάσος της Ζαρούχλας. Ο ποταμός
χύνεται στον Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές βορειοδυτικά της κοινότητας Κραθίου.
Ποταμός Κριός
Ο ποταμός Κριός βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Κράθι. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση
περίπου 114 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 20 χλμ. Πηγάζει από τις δυτικές
παρυφές του Χελμού και εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές της Αιγείρας.
Ποταμός Γλαύκος
Η λεκάνη του Γλαύκου έχει έκταση περίπου 109 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι
περίπου 26 χλμ. Ο ποταμός πηγάζει από το Παναχαϊκό όρος και στη διαδρομή του τροφοδοτείται
από διάφορες πηγές. Εκβάλλει στη νοτιοανατολική πλευρά του Πατραϊκού Κόλπου, στις ακτές της
Πάτρας. Το 1927 στο χωριό Γλαύκος κατασκευάστηκε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Γλαύκου
για την ηλεκτροδότηση της Πάτρας. Κατασκευάστηκε, επίσης, φράγμα και τεχνητή λίμνη, η οποία
ανήκε στον τέως Δήμο Πατρέων. Από το 1953, η εκμετάλλευσή του πέρασε στη ΔΕΗ.
Ποταμός Φοίνικας
Η λεκάνη απορροής του Φοίνικα έχει έκταση περίπου 96 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του
είναι περίπου 23 χλμ. Πηγάζει από το Παναχαϊκό όρος και εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο,
βορειοδυτικά των Σελιανιτίκων.
Ρέμα Μεγανείτας
Η λεκάνη του Μεγανείτα έχει έκταση περίπου 82 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι
περίπου 16 χλμ. Το ρέμα πηγάζει από το Παναχαϊκό όρος και εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο,
βορειοδυτικά του Αιγίου.
Ρέμα Κυρίλλου
Το ρέμα Κυρίλλου είναι ένα μικρό ρέμα, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνιών,
δυτικά του ποταμού Ασωπού. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περίπου 75 χλμ2 και το μήκος της
κύριας κοίτης του είναι περίπου 4 χλμ. Εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές του Κιάτου.
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Ρέμα Δερβένιο
Το ρέμα Δερβένιο είναι ένα μικρό ρέμα, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης,
ανατολικά του ποταμού Κριού. Η λεκάνη του έχει έκταση περίπου 68 χλμ2 και το μήκος της κύριας
κοίτης του είναι περίπου 8 χλμ. Το ρέμα πηγάζει από τη δυτική πλευρά του όρους Μαύρο και
εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, στις ακτές του χωριού Δερβένι.
Ρέμα Φόνισσα
Το ρέμα Φόνισσα βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου, δυτικά του ποταμού Τρικαλίτικου.
Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περίπου 53 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι
περίπου 13 χλμ. Πηγάζει από τις βορειοδυτικές παρυφές του όρους Κυλλήνη και εκβάλλει στον
Κορινθιακό Κόλπο, ανατολικά του χωριού Κάτω Λουτρό.
Ρέμα Σκουπαίικο
Το ρέμα Σκουπαίικο βρίσκεται μεταξύ των ρεμάτων Δερβένιο και Φόνισσα, που περιγράφηκαν
νωρίτερα. Η λεκάνη του έχει έκταση περίπου 46 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι
περίπου 11 χλμ. Το ρέμα πηγάζει από το όρος Μαύρο και εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, στις
ακτές μεταξύ των χωριών Σαρανταπηχιώτικα και Λυκοποριά.
Ρέμα Χάραδρος
Το ρέμα Χάραδρος είναι ένα μικρό ρέμα, το οποίο βρίσκεται βόρεια του ποταμού Γλαύκου. Η
λεκάνη απορροής του έχει έκταση περίπου 37 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου
8 χλμ. Πηγάζει από τις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού όρους και εκβάλλει στον Πατραϊκό
Κόλπο, νοτιοδυτικά του Ρίου.
Ρέμα Θολοπόταμο
Το ρέμα Θολοπόταμο βρίσκεται μεταξύ των ποταμών Κράθις και Κριός. Η λεκάνη του έχει έκταση
περίπου 14 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 7 χλμ. Η εκβολή του γίνεται στον
Κορινθιακό Κόλπο, βορειοδυτικά της Αιγείρας.
Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
Ο Πίνακας 2-6περιέχει στοιχεία που αφορούν στους κυριότερους ποταμούς και ρέματα της ΛΑΠ
(EL0228). Συγκεκριμένα, στον πίνακα αναγράφεται το μήκος της κύριας κοίτης κάθε
ποταμού/ρέματος και η έκταση της λεκάνης απορροής του. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια σύντομη
περιγραφή για καθένα από τα σημαντικότερα ποτάμια και ρέματα της ΛΑΠ Πείρου – Βέργα –
Πηνειού (EL0228).
Πίνακας 2-6.
ΟΝΟΜΑ
ΠΗΝΕΙΟΣ Π.
ΠΕΙΡΟΣ Π.
ΜΑΝΝΑ Ρ.
ΒΕΡΓΑΣ Ρ.
ΙΟΡΔΑΝΟΣ Ρ.

Κυριότεροι ποταμοί στη Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
ΜΗΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ (χλμ) ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ (χλμ2)
80,88
911,56
42,61
489,74
19,52
143,75
21,55
122,15
22,80
103,01

Ποταμός Πηνειός
Η λεκάνη του Πηνειού, με συνολική έκταση περίπου 912 χλμ2, είναι η μεγαλύτερη λεκάνη της ΛΑΠ
(EL0228), αλλά και του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02). Η λεκάνη
αποστραγγίζεται από τον Πηνειό, ο οποίος διασχίζει την ορεινή και ημιορεινή Ηλεία και καταλήγει
σήμερα στην τεχνητή λίμνη του ομώνυμου φράγματος (τοποθεσία Κέντρο). Η τεχνητή λίμνη του
Πηνειού αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη της Πελοποννήσου, με επιφάνεια περίπου ίση με 20 χλμ2. Η
έκταση της λεκάνης της ισούται με 719 χλμ2 περίπου.
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Ο Πηνειός (Άνω Πηνειός) μαζί με τον κυριότερο παραπόταμό του, τον Πηνειαίο Λάδωνα (δεν έχει
σχέση με τον Λάδωνα της Αρκαδίας), ρέουν με διεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά,
κάνοντας πολλούς ελιγμούς, και συμβάλλουν στη μέση της κοιλάδας της Ήλιδας, κοντά στο χωριό
Αγραπιδοχώρι. Ο Άνω Πηνειός έχει τις πηγές του στο όρος Ερύμανθος. Από εκεί συνεχίζει την
πορεία του περνώντας κοντά από το χωριό Σκιαδά και, αφού δεχτεί και τα νερά άλλων χειμάρρων,
ενώνεται με τον Λάδωνα. Ο Άνω Πηνειός λέγεται και ποτάμι της Ξενίας. Ο Πηνειαίος Λάδωνας (ή
Λαγανέικο ποτάμι), πηγάζει νοτιότερα από τις πηγές του Άνω Πηνειού και συγκεκριμένα από τα
απόκρημνα βουνά της Δίβρης. Περνάει από το Οροπέδιο της Φολόης προτού ενωθεί με τον Άνω
Πηνειό. Μετά το φράγμα, ο Πηνειός ρέει βόρεια της Αρχαίας Ήλιδας, κατά μήκος μιας μεγάλης και
εύφορης κοιλάδας για να καταλήξει στη μεγάλη πεδιάδα του κόλπου της Γαστούνης. Στη συνέχεια,
αλλάζοντας πορεία προς τα νοτιοανατολικά, εκβάλλει στον κόλπο Χελωνάτα. Το συνολικό μήκος της
κύριας κοίτης του Πηνειού είναι περίπου 81 χλμ. Στο συνολικό σύστημα της λεκάνης απορροής
διακρίνονται πλήθος μεγάλων και μικρών παραποτάμων, εκτεινόμενων εκατέρωθεν της κύριας
κοίτης του, σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι τα ρέματα Βελιτσαίικο, Βυλισσός και
Σκουροπόταμος.
Ποταμός Πείρος
Η λεκάνη του Πείρου, συνολικής έκτασης περίπου 490 χλμ2, αναπτύσσεται στη δυτική Αχαΐα.
Αποστραγγίζεται από τον ποταμό Πείρο, ο οποίος πηγάζει από το όρος Ερύμανθος και έχει ροή καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πεδινό τμήμα της λεκάνης (κάμπος Κάτω Αχαΐας) συμβάλλουν δύο
σχετικά μεγάλοι χείμαρροι, τα ρέματα Παραπείρος και Σερδίνη. Ο Πείρος εκβάλλει, εν τέλει, στον
Πατραϊκό κόλπο, στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Το συνολικό μήκος της κύριας κοίτης του ποταμού
είναι περίπου 43 χλμ.
Στον π. Παραπείρο γίνονται εργασίες για την κατασκευή του φράγματος Αστερίου. Κατά την
παρούσα φάση, το μεγαλύτερο μέρος των έργων του φράγματος έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται
η διαμόρφωση της Ε.Ο. Πάτρας-Λεβιδίου για να κατακλυστεί η περιοχή. Η έκταση της λίμνης θα
ανέρχεται, μετά το πέρας κατασκευής των έργων και την πλήρωσή της με νερό, σε 1,6 χλμ2 περίπου
ενώ η έκταση της λεκάνης της είναι περίπου 104 χλμ2.
Ρέμα Μάννα
Η λεκάνη απορροής του ρέματος έχει έκταση περίπου 127 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του
είναι περίπου 18 χλμ. Οι πηγές του βρίσκονται στους ορεινούς όγκους της Δημοτικής Ενότητας
Λαρισού, κοντά στο χωριό Ματαράγκα, και η εκβολή του γίνεται στο υδατικό σύστημα της
λιμνοθάλασσας Καλογριάς.
Ρέμα Βέργας
Η λεκάνη απορροής του ρέματος Βέργας έχει έκταση περίπου 122 χλμ2 και το μήκος της κύριας
κοίτης του είναι περίπου 22 χλμ. Το ρέμα εκβάλλει στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, στις ακτές του
Κόλπου της Κυλλήνης.
Ρέμα Ιαρδανός
Το ρέμα Ιαρδανόςεντοπίζεται νότια του ποταμού Πηνειού. Η λεκάνη του ρέματος έχει συνολική
επιφάνεια περίπου 103 χλμ2 και το μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 23 χλμ. Το ρέμα
πηγάζει από τα ορεινά της Δημοτικής Ενότητας Πύργου και εκβάλλει στις ακτές της Σκαφιδιάς.
Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
Ο Πίνακας 2-7 περιέχει στοιχεία που αφορούν στο ρέμα Αγ. Ειρήνης, το οποίο αποτελεί το
κυριότερο ρέμα στη ΛΑΠ (EL0245). Συγκεκριμένα, στον πίνακα αναγράφεται το μήκος της κύριας
κοίτης του και η έκταση της λεκάνης απορροής του. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια σύντομη
περιγραφή του ρέματος.
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Πίνακας 2-7.
ΟΝΟΜΑ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ρ.

Κυριότερος ποταμός στη Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
ΜΗΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ (χλμ) ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ (χλμ2)
3,49
61,72

Ρέμα Αγίας Ειρήνης
Το ρέμα Αγίας Ειρήνης βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων της Κεφαλονιάς. Πηγάζει από
τους ορεινούς όγκους της Δημοτικής Ενότητας και, ακολουθώντας πορεία νοτιοανατολική, εκβάλλει
στο στενό της Ιθάκης, στις ακτές του χωριού Αγία Ευφημία.
2.2.2

Λίμνες και ταμιευτήρες (ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου)

Στον ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 3)απεικονίζονται οι κυριότερες λίμνες του υπό εξέταση Υδατικού
Διαμερίσματος (EL02) και, κατόπιν, δίνονται ανά ΛΑΠ στοιχεία που τις αφορούν, όπως η έκτασή
τους και η έκταση της λεκάνης απορροής τους. Σημειώνεται ότι, κατά την παρούσα 1η Αναθεώρηση
των Σχεδίων Διαχείρισης, οι τεχνητές λίμνες Ασωπού, Αστερίου και Πηνειού αντιμετωπίζονται ως
ποτάμια ΙΤΥΣ, καθώς αποτελούν εσωποτάμιους ταμιευτήρες που σχηματίζονται λόγω κατασκευής
των αντίστοιχων φραγμάτων. Συγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται ως ποτάμια ΙΤΥΣ, αλλά
τυπολογούνται και ταξινομούνται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των λιμναίων ΥΣ, καθώς οι λίμνες
είναι η κατηγορία φυσικών επιφανειακών υδάτων με την οποία προσομοιάζουν. Η προσέγγιση αυτή
γίνεται καθ’ υπόδειξη του WFD Reporting Guidance 2016 και έχει ως αποτέλεσμα τον
επαναπροσδιορισμό ορισμένων επιφανειακών ΥΣ σε σχέση με τα 1α Σ.Δ., όπου οι εσωποτάμιοι
ταμιευτήρες εξετάζονταν ως λιμναία ΥΣ.
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Χάρτης 3.

Κυριότερες λίμνες Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
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Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
Ο Πίνακας 2-8 περιέχει στοιχεία για τις κυριότερες λίμνες στη ΛΑΠ (EL0227). Συγκεκριμένα, στον
πίνακα αναγράφεται η έκταση κάθελίμνης και η έκταση της λεκάνης απορροής της.
Πίνακας 2-8.

Κυριότερες λίμνες και ταμιευτήρες (ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου) στη Λεκάνη Απορροής
Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ (χλμ2)
ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΛΙΜΝΗΣ (χλμ2)
ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
3,6
222,3
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΦΕΝΕΟΥ
0,5
17,0
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΣΩΠΟΥ
1,3
244,6

Η λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνιών και αποτελεί
τμήμα του οροπεδίου που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της ΠΕ Κορινθίας. Περιβάλλεται από τα
όρη Κυλλήνη (Ζήρεια), Ολίγυρτος, Μαυροβούνιο και Γκαρρία. Η επιφάνεια της λίμνης είναι περίπου
ίση με 3,5 χλμ2 ενώ η λεκάνη της έχει έκταση περίπου 222 χλμ2. Ωστόσο, η επιφάνειά της
παρουσιάζει εποχικές διακυμάνσεις και κατά καιρούς αποξηραίνεται εντελώς. Κάτι τέτοιο είχε
συμβεί κατά την περίοδο της ξηρασίας των ετών 1989-1990.Τότε η περιοχή της λίμνης είχε
χρησιμοποιηθεί για αγροτικές καλλιέργειες από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών.
Η τεχνητή λίμνη Φενεού ή λίμνη Δόξα βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φενεού, σε υψόμετρο
περίπου 900μ. Ο ταμιευτήρας δημιουργήθηκε το 1998 με την κατασκευή του φράγματος Δόξα. Η
επιφάνεια της λίμνης είναι περίπου ίση με 0,5 χλμ2 ενώ η λεκάνη της έχει έκταση περίπου 17 χλμ2.
Η τεχνητή λίμνη Ασωπού θα αποτελεί ουσιαστικά τον ταμιευτήρα που θα δημιουργηθεί μετά την
κατασκευή του φράγματος στη λεκάνη Ασωπού στην Κορινθία. Η περιοχή των έργων βρίσκεται στα
όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Σικυωνιών και Βέλου. Η θέση του υπό κατασκευή φράγματος
εντοπίζεται σε στένωση του ποταμού Ασωπού, περίπου 2 χλμ νοτιοανατολικά από τον οικισμό
Παραδείσι της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνιών. Η έκταση της λίμνης θα ανέρχεται, μετά το πέρας
κατασκευής των έργων και την πλήρωσή της με νερό, σε 1,3 χλμ2 περίπου και η έκταση της λεκάνης
της σε περίπου 245 χλμ2.
Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
Ο Πίνακας 2-9, που ακολουθεί, περιέχει στοιχεία για τις κυριότερες λίμνες στη ΛΑΠ (EL0228).
Συγκεκριμένα, στον πίνακα αναγράφεται η έκταση κάθε λίμνης και η έκταση της λεκάνης απορροής
της.
Πίνακας 2-9.

Κυριότερες λίμνες και ταμιευτήρες (ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου) στη Λεκάνη Απορροής
Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ (χλμ2)
ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΛΙΜΝΗΣ (χλμ2)
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ
19,9
718,5
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
1,6
103,8

Η τεχνητή λίμνη του Πηνειού αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη της Πελοποννήσου, με επιφάνεια
περίπου ίση με 20χλμ2. Η έκταση της λεκάνης της ισούται με 719 χλμ2 περίπου. Η λίμνη εντοπίζεται
βορειοανατολικά της Αμαλιάδας και ανατολικά της αρχαίας Ήλιδας. Το εγγειοβελτιωτικό αυτό έργο
δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετία του ‘70 και χρησιμοποιείται για την άρδευση του κάμπου της
Ηλείας.
Η τεχνητή λίμνη Αστερίου θα αποτελεί ουσιαστικά τον ταμιευτήρα που θα δημιουργηθεί μετά την
κατασκευή του φράγματος στον Παραπείρο. Το υπό κατασκευή φράγμα Αστερίου θα υδροδοτήσει
το πολεοδομικό συγκρότημα Πάτρας, τη ΒΙΠΕ Πάτρας και τους οικισμούς της ΒΔ Αχαΐας στις
Δημοτικές Ενότητες Ωλενίας, Μόβρης, και Φαρρών. Η περιοχή των έργων βρίσκεται στα όρια των
Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου. Η έκταση της λίμνης θα ανέρχεται, μετά το πέρας
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κατασκευής των έργων και την πλήρωσή της με νερό, σε 1,6 χλμ2 περίπου και η έκταση της λεκάνης
της σε περίπου 104 χλμ2.
Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
Στη ΛΑΠ (EL0245) δεν εντοπίζονται λίμνες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 χλμ2.
2.2.3

Μεταβατικά ύδατα

Στον ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 4) απεικονίζονται τα μεταβατικά ύδατα του Υδατικού Διαμερίσματος
Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) και, κατόπιν, ακολουθεί ο διαχωρισμός τους ανά ΛΑΠ καθώς και
σύντομη περιγραφή τους. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι κατά την κατάρτιση των Σχεδίων
Διαχείρισης είχαν χαρακτηριστεί ως μεταβατικά ΥΣ και εκβολές ποταμών μη σαφώς σχηματισμένων,
λαμβάνοντας ακτίνα 500μ προς το θαλάσσιο χώρο για ποτάμια με μέση ετήσια απορροή
μεγαλύτερη των 100εκ.μ3. Κατά την παρούσα 1η Αναθεώρηση των Σ.Δ. τα εν λόγω συστήματα
παύουν να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά μεταβατικά ΥΣ, καθώς δεν αποτελούν, σύμφωνα και με
το ΕΛΚΕΘΕ, μεταβατικά ύδατα, και ενσωματώνονται στο εκάστοτε παράκτιο ΥΣ όπου ανήκουν.
Οπότε, ως μεταβατικά ύδατα χαρακτηρίζονται οι σημαντικότερες λιμνοθάλασσες και τα δέλτα των
ποταμών.
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Χάρτης 4.

Μεταβατικά ύδατα Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
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Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-10) καταγράφονται τα κυριότερα μεταβατικά ύδατα της ΛΑΠ
(EL0227) καθώς και η έκτασή τους. Μετά τον πίνακα, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των
μεταβατικών αυτών υδάτων.
Πίνακας 2-10.

Μεταβατικά ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2)
ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
0,2

Η λιμνοθάλασσα της Αλυκής Αιγίου βρίσκεται στο ακρωτήριο Γύφτισσα στον Κορινθιακό Κόλπο,
βορειοανατολικά του Αιγίου. Καλύπτει μία έκταση ίση με 0,2 χλμ2 περίπου και πρόκειται για ένα
πολύ σημαντικό οικοσύστημα, που συγκεντρώνει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τυπικού
υγροτόπου.
Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-11) καταγράφονται τα κυριότερα μεταβατικά ύδατα της ΛΑΠ
(EL0228) καθώς και η έκτασή τους. Μετά τον πίνακα, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των
μεταβατικών αυτών υδάτων.
Πίνακας 2-11.

Μεταβατικά ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙΟΥ
7,0
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΚΟΠΟΣ
5,7
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΑΠΑ (ΆΡΑΞΟΣ)
4,0

Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου
Το Κοτύχι (ή Νέβυθος) είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη λιμνοθάλασσα της Πελοποννήσου.
Πρόκειται για μια υφάλμυρη παραλιακή ρηχή (30-40εκ.) λιμνοθάλασσα, που βρίσκεται λίγα
χιλιόμετρα βόρεια του ακρωτηρίου της Κυλλήνης. Καλύπτει έκταση 7 χλμ2 περίπου και είναι η
μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα που παραμένει στη δυτική Πελοπόννησο, μετά την αποξήρανση της
λιμνοθάλασσας της Αγουλινίτσας. Η επιφάνειά της παρουσιάζει έντονη εποχική διακύμανση, που
εξαρτάται από την ετήσια βροχόπτωση. Το ίδιο συμβαίνει και με το βάθος της, το οποίο μπορεί να
φτάσει σε σημεία και το 1,5μ σε περιόδους μεγάλης βροχόπτωσης. Η λιμνοθάλασσα τροφοδοτείται
από σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού που εισρέουν από διάφορα μικρά ρέματα, εκ των οποίων
τα μεγαλύτερα είναι το Μπρατζελέικο, ο Γούβος, ο Συκιάς και η Τρικοκκιά. Αυτά τα ρέματα
εισέρχονται στη λιμνοθάλασσα, κυρίως από τη νότια και την ανατολική της πλευρά. Στο κέντρο της
δυτικής πλευράς της υπάρχει ένα άνοιγμα πλάτους 30μ περίπου, που συνδέει τη λιμνοθάλασσα με
το Ιόνιο πέλαγος. Η αλατότητα του νερού τείνει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και το βάθος του
μειώνεται εξαιτίας της απόθεσης φερτών υλικών από τα εισρέοντα ρέματα. Τα ρέματα αυτά
χρησιμοποιούνται επίσης ως αποστραγγιστικά κανάλια της γύρω καλλιεργούμενης γης. Κατά τα
τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο τμήμα της γύρω περιοχής είναι καλλιεργήσιμη γη και υπάρχει
μόνο μια στενή φυσική ζώνη γύρω από τη λιμνοθάλασσα.
Λιμνοθάλασσες Πρόκοπος και Παπά (Άραξος)
Οι λιμνοθάλασσες Πρόκοπος, έκτασης περίπου 5,7 χλμ2, και Παπά (Άραξος), έκτασης περίπου 4
χλμ2, μαζί με τα έλη της Λάμιας και το δάσος της Στροφυλιάς συγκροτούν ένα σύνθετο παράκτιο
οικοσύστημα, τμήμα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς (ΚΥΑ 12365/2009, ΦΕΚ
159/Δ/29-4-2009). Η περιοχή βρίσκεται στη ΒΔ Πελοπόννησο και καταλαμβάνει μια παραλιακή ζώνη
μήκους 22 χλμ περίπου και μέσου πλάτους 1.500μ. Εξάλλου, αποτελεί Ζώνη Ειδικής προστασίας και
περιοχή πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα.
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Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
Στη Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245), η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου
συγκροτεί σύστημα μεταβατικών υδάτων, έκτασης περίπου 1,2 χλμ2. Η λιμνοθάλασσα βρίσκεται
στην Κεφαλονιά, νοτιοανατολικά του μυχού του κόλπου του Αργοστολίου, και αποτελεί έναν
σημαντικό υγροβιότοπο για τα πτηνά και τα ψάρια.
Πίνακας 2-12.

2.2.4

Μεταβατικά ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΥ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
1,2

Παράκτια ύδατα

Στον ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 5)παρουσιάζονται τα παράκτια ύδατα του Υδατικού Διαμερίσματος
Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) και, μετά το σχήμα, ακολουθεί ο διαχωρισμός τους ανά ΛΑΠ.
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Χάρτης 5.

Παράκτια ύδατα Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
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Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται στοιχεία για τα παράκτια ύδατα της ΛΑΠ (EL0227). Τα στοιχεία αυτά
αφορούν στην έκταση που καταλαμβάνουν τα παράκτια ύδατα καθώς και στο μήκος της
ακτογραμμής, στην οποία αντιστοιχούν. Η σειρά, με την οποία αναγράφονται στον πίνακα,
αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία συναντώνται κατά μήκος των παραλίων της ΛΑΠ, ξεκινώντας
από το ανατολικότερο σημείο της και καταλήγοντας στο δυτικότερο.
Πίνακας 2-13. Παράκτια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2)
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (χλμ)
ΌΡΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
132,6
54,9
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
831,9
139,7
ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ
1,0
9,7

Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται στοιχεία για τα παράκτια ύδατα της ΛΑΠ (EL0228). Τα στοιχεία αυτά
αφορούν στην έκταση που καταλαμβάνουν τα παράκτια ύδατα καθώς και στο μήκος της
ακτογραμμής, στην οποία αντιστοιχούν. Η σειρά, με την οποία αναγράφονται στον πίνακα,
αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία συναντώνται κατά μήκος των παραλίων της ΛΑΠ, ξεκινώντας
από το βορειοανατολικότερο σημείο της και καταλήγοντας στο νοτιοδυτικότερο.
Πίνακας 2-14. Παράκτια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2)
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (χλμ)
ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
317,0
59,5
ΑΚΡ. ΑΡΑΞΟΥ
11,7
8,3
ΚΟΛΠΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
108,4
43,6
ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
86,2
56,2

Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται στοιχεία για τα παράκτια ύδατα της ΛΑΠ (EL0245). Τα στοιχεία αυτά
αφορούν στην έκταση που καταλαμβάνουν τα παράκτια ύδατα καθώς και στο μήκος της
ακτογραμμής, στην οποία αντιστοιχούν. Η σειρά, με την οποία αναγράφονται στον πίνακα,
αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία συναντώνται κατά μήκος των παραλίων της Κεφαλονιάς-Ιθάκης,
Ζακύνθου και Στροφάδων νήσων, ξεκινώντας από το βορειότερο σημείο κάθε νησιού και
ακολουθώντας ωρολογιακή φορά γύρω απ’ αυτό. Οι εφτά πρώτες γραμμές του πίνακα αντιστοιχούν
στις ακτές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, οι τέσσερις επόμενες στη Ζάκυνθο και η τελευταία στις
Στροφάδες νήσους.
Πίνακας 2-15. Παράκτια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΑΣΗ (χλμ2)
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (χλμ)
ΔΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
216,4
188,5
ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
222,3
191,0
ΑΚΡ. ΜΟΥΝΤΑ
7,0
4,9
ΑΝΑΤ. ΌΡΜΟΣ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ
21,5
15,7
ΔΥΤ. ΌΡΜΟΣ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ
40,5
30,4
ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΝΗΣΟΙ
43,2
29,3
ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
42,6
56,4
ΔΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
168,7
116,4
ΑΝΑΤ. ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
83,5
65,2
ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
61,3
37,0
ΑΚΡ. ΜΑΡΑΘΙΑ
6,4
4,6
ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ
25,4
11,7
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2.3

ΥΠΌΓΕΙΑ ΎΔΑΤΑ

Αρχικό κριτήριο για το διαχωρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων αποτελεί η υδρολιθολογική
συμπεριφορά των σχηματισμών που φιλοξενούν τις υπόγειες υδροφορίες. Διακρίνονται έτσι οι
παρακάτω κατηγορίες:
• Καρστικά συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού
γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά) που προέρχεται κυρίως
από τη διάλυση των ανθρακικών σχηματισμών. Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες υδροφορίες
που φιλοξενούνται στους ασβεστολίθους και τα μάρμαρα.
• Κοκκώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού
γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες
υδροφορίες που φιλοξενούνται στις σύγχρονες και νεογενείς αποθέσεις.
• Ρωγματώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου
νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, διακλάσεις, τεκτονισμένες ζώνες
κλπ). Περιλαμβάνονται εδώ οι ασθενείς υπόγειες υδροφορίες τοπικού χαρακτήρα που
φιλοξενούνται στο μανδύα αποσάθρωσης και στις ζώνες τεκτονισμού των στρωμάτων του
φλύσχη, των φυλλιτών χαλαζιτών, των σχιστολίθων και των στρωμάτων Τυρού.
Κάποια από τα υπόγεια υδατικά συστήματα περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός τύπους
υδροφοριών (καρστικός, κοκκώδης, ρωγματώδης).
Πέραν των αρχικών αυτών υδρολιθολογικών κριτηρίων διαχωρισμού, λαμβάνονται επίσης υπόψη
στοιχεία έκτασης, σπουδαιότητας, χρήσεων, πιέσεων, αλληλεξαρτήσεις με επιφανειακά συστήματα
και οικοσυστήματα, υφαλμύρινσης κλπ.
Στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακας 2-16, Πίνακας 2-17 και Πίνακας 2-18) παρατίθενται τα υπόγεια
υδατικά συστήματα των εξεταζόμενων ΛΑΠ, ενώ στη συνέχεια δίνεται ο Χάρτης 6 με τον
υδρολιθολογικό χάρτη του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), όπου
διακρίνονται οι επιμέρους τύποι υδροφοριών.
Πίνακας 2-16.

Υπόγεια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL0227)
Κωδικός
Ονομασία
Είδος υδροφορέα
EL0200120 Σύστημα Πάτρας - Ρίου
Κοκκώδης
EL0200130 Σύστημα Παναχαϊκού
Καρστικός
EL0200140 Σύστημα Βόρειας Αχαϊας
Κοκκώδης, Καρστικός
EL0200150 Σύστημα Ζαρούχλας
Καρστικός, Κοκκώδης
EL0200160 Σύστημα Βάλτου - Εβροστίνας Κοκκώδης
EL0200170 Σύστημα Βόρειας Κορινθίας Κοκκώδης
EL0200180 Σύστημα Κορφιώτισσας
Καρστικός
EL0200190 Σύστημα Κορίνθου - Κιάτου
Κοκκώδης
EL0200200 Σύστημα Αραχναίου
Καρστικός
EL0200210 Σύστημα Νεμέας
Κοκκώδης
EL0200220 Σύστημα Ζήρειας
Καρστικός
EL0200230 Σύστημα Φενεού
Κοκκώδης
EL0200240 Σύστημα Καλαβρύτων
Κοκκώδης, Καρστικός
EL0200250 Σύστημα Βόρειου Ερύμανθου Καρστικός

Πίνακας 2-17. Υπόγεια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EL0228)
Κωδικός
Ονομασία
Είδος υδροφορέα
EL0200060 Σύστημα Πηνειού
Κοκκώδης
EL0200070 Σύστημα Κυλλήνης
Κοκκώδης
EL0200080 Σύστημα Δυτικής Αχαΐας
Κοκκώδης
EL0200090 Σύστημα – π.Λαρισσού
Κοκκώδης
EL0200100 Σύστημα Μόβρης
Ρωγματώδης
EL0200110 Σύστημα π.Πείρου
Κοκκώδης
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Κωδικός
Ονομασία
EL0200260 Σύστημα Δυτικού Ερύμανθου
Πίνακας 2-18.

Είδος υδροφορέα
Καρστικός

Υπόγεια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245)
Κωδικός
Ονομασία
Είδος υδροφορέα
EL0200010 Σύστημα Κεφαλονιάς
Καρστικός
EL0200020 Σύστημα Ληξουρίου - Σκάλας
Κοκκώδης
EL0200030 Σύστημα Ιθάκης
Καρστικός
EL0200040 Σύστημα Βραχίωνα
Καρστικός
EL0200050 Σύστημα Ζακύνθου
Κοκκώδης
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Χάρτης 6.

Υδρολιθολογικός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου

EL0228

EL0227

EL0245
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Χάρτης 7.

Μορφολογικός και Διοικητικός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
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3
3.1

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ
ΓΕΝΙΚΆ

Με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου
2000 θεσπίστηκε το κοινοτικό πλαίσιο δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Το εθνικό
δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με την εν λόγω Οδηγία με τις διατάξεις του Νόμου 3199/2003
(ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή
του. Τροποποιήσεις του Ν. 3199/2003 έχουν γίνει με τους Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-06), Ν.
4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/5-2-13) και Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-14). Ο Νόμος 3199/2003
εφαρμόζεται για την προστασία και διαχείριση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 3199/2003 ορίστηκε η σύσταση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
Αρμοδιότητές της είναι η χάραξη της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, η
παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής της και η έγκριση των εθνικών προγραμμάτων
προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας μετά από εισήγηση του Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων. Το
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων συγκροτείται, σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Με το υπ’ αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-07) Προεδρικό Διάταγμα καθορίστηκαν τα μέτρα και οι
διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων».
Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη δημοσίευση του Ν. 3199/2003 και του Προεδρικού
Διατάγματος 51/2007 έως σήμερα έλαβαν χώρα ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις που
οδήγησαν σε αλλαγές τίτλων των αρμοδίων αρχών ή των υπηρεσιών που προΐστανται αυτών καθώς
και σε ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων τους σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/7-10-09) πρωθυπουργική Απόφαση το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετονομάστηκε σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Με το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015)
συστάθηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου
μεταφέρθηκαν μεταξύ άλλων και οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Ακολούθως, με το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ
114/Α/22-9-15) μετονομάστηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τον τίτλο αυτό διατηρεί έως σήμερα.
Επίσης, με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» επανασχεδιάστηκαν οι Δήμοι και οι
Περιφέρειες σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης,
δημιουργήθηκαν 13 νέες Περιφέρειες, προερχόμενες από τη συνένωση των καταργούμενων πρώην
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και επαρχείων. Δεδομένου ότι ο ολοκληρωμένος επανασχεδιασμός
των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης προϋπέθετε τη συνάρθρωση τους με την κρατική αποκεντρωμένη
διοίκηση, στη θέση των 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, 7
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Σύμφωνα με τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), οι εκ του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) περί
προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται
μεταξύ της Κρατικής Διοίκησης και των αιρετών Περιφερειών.
Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και
διαχείρισης και οι αιρετές περιφέρειες κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Πιο
συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των μέτρων για την προστασία των υδάτων
ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ ο έλεγχος τήρησης αυτών, όπως και ο έλεγχος της
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διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για
την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, ο έλεγχος των
σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα ασκείται από την Περιφέρεια και τους
Δήμους.
Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζονται διαγραμματικά οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σχήμα 3-1.

Αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Στον παρακάτω πίνακα δίδεται μια εποπτική εικόνα του ρόλου που διαδραματίζει κάθε αρμόδια
αρχή ανά θεματικό αντικείμενο, στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.
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Κατάρτιση ΣΔΛΑΠ

Κατάρτιση ΠΜ

Εφαρμογή μέτρων

Συμμετοχή του κοινού

Επιβολή κανονισμών

Συντονισμός εφαρμογής

Υποβολή στοιχείων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Β Β
Β
Β
Β
Υπ Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Διεύθυνση Υδάτων
Σ Σ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Υπ. Εξωτερικών
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υπ. Υγείας
Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Υπ. Εσωτερικών
Δήμοι
Περιφέρειες
Β: Βασικός ρόλος, Σ: Συμπληρωματικός ρόλος, -: Κανένας ρόλος

Αξιολόγηση κατάστασης
υπόγειων υδάτων

Αξιολόγηση κατάστασης
επιφανειακών υδάτων

Παρακολούθηση
επιφανειακών υδάτων
Παρακολούθηση
υπόγειων υδάτων

Κύριες αρμοδιότητες ανά θεματικό αντικείμενο διαχείρισης και προστασίας των υδάτων
Ρόλοι

Ανάλυση πιέσεων και
επιπτώσεων
Οικονομική ανάλυση

Πίνακας 3-1.
Αρχή

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

-

Σ

Σ

Β

Β

Β

Β

-

-

-

-

Σ
Β

-

Β
Σ

-

-

-

-

-

Β
Β
Β
Β

-

Σ
Σ
Σ
Σ

-

-

-

-

-

Β
Β
Β

Σ
Σ

Σ
Σ

-

-

Βασικό προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ της
χώρας, είναι η συναίνεση και ο αναγκαίος συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων για
την υλοποίηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ΣΔΛΑΠ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Σε
εθνικό επίπεδο, αυτό διασφαλίζεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Σε επίπεδο κεντρικής
διοίκησης, η ΕΓΥ έχει το θεσμικό ρόλο της παρακολούθησης, συνδρομής και εποπτείας των Δ/νσεων
Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πλην όμως αυτές υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Αυτή η θεσμική ιδιαιτερότητα έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:
α) αποδυναμώνεται ο εποπτικός ρόλος της ΕΓΥ, η οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την
εφαρμογή της εθνικής πολιτικής σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της
χώρας,
β) δημιουργούνται προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ,
κυρίως όταν το Υδατικό Διαμέρισμα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων της μιας
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διότι δυσχεραίνεται σημαντικά ο απαιτούμενος συντονισμός όλων
των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
γ) διασπάται η απαιτούμενη ενιαία αντιμετώπιση στην εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ
όπως θα έπρεπε για την επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητά του.
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3.2
3.2.1

ΑΡΜΌΔΙΕΣ ΑΡΧΈΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
Συνοπτική παρουσίαση

Ο N. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280) για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων εναρμονίζει το Εθνικό
Δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Με τον ως άνω Νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Οι αρμόδιες
αρχές είναι:
• Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων έχει ορισθεί ως το υψηλού επιπέδου διυπουργικό όργανο, έχει την
ευθύνη χάραξης της πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας
και αποτελείται από τους υπουργούς:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,
Υποδομών και Μεταφορών,
Οικονομικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εσωτερικών,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, και άλλοι
Υπουργοί εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους, ενώ μετέχει και ο Υπουργός
Εξωτερικών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν σε διακρατικά ύδατα.
• Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων γνωμοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα εθνικά
προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας, ενώ λαμβάνει
γνώση της Ετήσιας Έκθεσης, την οποία υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, σχετικά με την
κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την
προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το ενωσιακό
κεκτημένο. Αποτελείται από 26 μέλη (εκπροσώπους κομμάτων και φορέων) και Πρόεδρο τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων συγκαλείται από τον
Πρόεδρό του τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
• Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας
και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και
κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Η
Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της
χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους.
• Επιπλέον σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ εμπλέκονται σε Εθνικό Επίπεδο τα
ακόλουθα Υπουργεία: Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπ. Υποδομών
και Μεταφορών, Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας, Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Υπ. Εσωτερικών.
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3.2.2

Ταυτότητα

Πίνακας 3-2.
Ταυτότητα Εθνικής Αρμόδιας Αρχής
Επίσημη Επωνυμία
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Ακρωνύμιο
Ε.Γ.Υ.
Νομικό Καθεστώς
Ενιαίος διοικητικός τομέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διατάξεις Δημιουργίας και - Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων, όπως
Καθορισμού
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τους Ν.4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29) και
Αρμοδιοτήτων
Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269).
- Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 «Οργάνωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ Β’ 679), όπως ισχύουν.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση
Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδικός
11523
Πόλη
Αθήνα
Χώρα
Ελλάδα
Ιστοσελίδα
http://www.ypeka.gr/
http://wfdver.ypeka.gr/
Σημεία Επαφής
Τηλ:210 6475102, 213 1515410-1
e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr

3.2.3

Νομικό καθεστώς αρμοδιοτήτων

Εθνική Επιτροπή Υδάτων
Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280)
«Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και το Π.Δ. 51/2007 για τον
Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων χαράσσει την
πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή
της και εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Υπουργού ΠΕΚΑ και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου
Υδάτων, τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας. Η
Εθνική Επιτροπή Υδάτων μπορεί να συνιστά Γνωμοδοτικές Επιστημονικές Επιτροπές για τη στήριξη
του έργου της.
Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων υποβάλλει στη Βουλή και στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων ετήσια έκθεση
σχετικά µε την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα µε το κοινοτικό
κεκτημένο.
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων
Με το ίδιο άρθρο του ιδίου Νόμου - άρθρο 3 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280) – συνιστάται και το
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, το οποίο γνωμοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα εθνικά
προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας, ενώ λαμβάνει γνώση
της Ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, σχετικά με την κατάσταση
του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και
διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο.
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Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και
έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο με το Ν. 3199/2003. Αρχικά, η υπηρεσία αυτή συστήθηκε ως Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων που υπάγεται στο ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ
Α΄280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», ενώ η υπηρεσία
οργανώθηκε με την Κ.Υ.Α. 49139/24.11.2005 (ΦΕΚ Β’1695/02.12.2005) «Οργάνωση της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
Στη συνέχεια, η διάρθρωσή της τροποποιήθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7575/24.02.2010 (ΦΕΚ Β’
183/25.02.2010) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 49139/24−11−2005 κοινής υπουργικής απόφασης
‘’Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων’’» και η υπηρεσία μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Υδάτων και
οριστικοποίησε τη διάρθρωσή της με το άρθρο 1 παρ.4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56)
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».
Τελικά, με το πέμπτο άρθρο του Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
παρ. 1 του άρθ. 33 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α’ 94), το οποίο τροποποιεί κάποια άρθρα και
παραγράφους του Ν. 3199/2003 μετονομάζεται πλέον η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και η
οργάνωση αυτής γίνεται με το ΠΔ 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)», Κεφ.Ζ σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/21.03.2013 (ΦΕΚ Β’
679/22.03.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.2.4

Αρμοδιότητες

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και
διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών
φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους
βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής
Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, γνωστής ως Οδηγία -Πλαίσιο για τα Ύδατα, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό
δίκαιο με το Ν.3199/2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης
των υδάτων της χώρας.
Η Ειδική Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας
και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Πριν την έγκρισή τους, τα προγράμματα
εισάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμένη σε
Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του
ΥΠΕΝ.
Ειδικότερα, οι τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον συντονισμό της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.
Την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα.
Την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων.
Τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
Τη διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους.
Την εφαρμογή της Οδηγίας για τις πλημμύρες.
Τις ακτές κολύμβησης και τις γαλάζιες σημαίες.
Την εφαρμογή της Οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική.
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•

Τα διεθνή, διακρατικά και Μεσογειακά θέματα νερού.

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (πρώην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων) καθορίζονται
στο Άρθρο 4 του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) και συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της
χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους.
Καταρτίζει την ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας
που υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων στη Βουλή και στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων.
Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα
για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων.
Εισηγείται τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων και παρακολουθεί
την τήρησή τους.
Διαμορφώνει την πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους σε
συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, εποπτεύει, αξιολογεί και συντονίζει
την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής τη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων.
Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε συνεργασία με
τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεριμνά για την ανάπτυξη και τη
λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων.
Διαχειρίζεται βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και
μεριμνά για τη διαρκή της ενημέρωση.
Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού, υποχρεούται να συντάξει πλήρη και αναλυτική έκθεση
των χαρακτηριστικών της, να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην
κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, να προβεί στην οικονομική ανάλυση
κάθε χρήσης ύδατος στη λεκάνη αυτή.
Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο προστατευόμενων περιοχών.
Φροντίζει, το αργότερο έως το 2015, για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων
των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως
τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των
επιφανειακών υδάτων και καλού οικολογικού για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών και
ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, εκτός αν γι’ αυτά, τα παραπάνω είναι
δυσανάλογα δαπανηρά ή αν λόγω ανωτέρας βίας ή φυσικών αιτιών ή ατυχήματος δεν
καθίσταται εφικτό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 322/21.03.2013 (ΦΕΚ Β’ 679/22.03.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το ΠΔ 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ)», Κεφ. Ζ, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές
μονάδες:
•
•

Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος.
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.

Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για το σχεδιασμό,
τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της πολιτικής για την προστασία και τη διαχείριση του υδάτινου
περιβάλλοντος, για την οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των ποσοτικών και
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ποιοτικών χαρακτηριστικών του, καθώς και για την καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των
μετρητικών δεδομένων. Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
συγκροτείται από τα παρακάτω δύο Τμήματα:
•
•
•

Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων.
Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας-Λειψυδρίας και Διαχείρισης της Ζήτησης.
Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Ακτών Κολύμβησης.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος είναι αρμόδια για το στρατηγικό
σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και αξιολόγηση της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη
διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων
και αρχών χρήσης των υδάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τις εμπλεκόμενες δημόσιες
αρχές. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος συγκροτείται από τα παρακάτω
δύο Τμήματα:
•
•
•

Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος.
Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων.
Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος.

3.3
3.3.1

ΑΡΜΌΔΙΕΣ ΑΡΧΈΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
Συνοπτική περιγραφή

Σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης, οι αρμόδιες αρχές είναι:
• Το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο συνιστάται, σύμφωνα με το άρθρο
6 του Ν.3199/2003 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4423 (ΦΕΚ Α΄
182/27.09.2016),σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου
και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Στην περίπτωση που το
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος καταρτίζεται από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωμοδοτεί
πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει τη γνώμη του προς το Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης [ή άλλως προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά
το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47)] για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων που αυτός του υποβάλλει. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο Υδάτων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν γνωμοδοτήσει για το Σχέδιο Διαχείρισης, το δημοσιοποιεί
προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να συμμετάσχει στη δημόσια
διαβούλευση γι’ αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
• Οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, µέσω των οποίων ασκούνται οι
αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Μετά από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως αποτέλεσμα των
διοικητικών μεταρρυθμίσεων του σχεδίου «Καλλικράτης», οι Δ/νσεις Υδάτων των τέως κρατικών
Περιφερειών υπάγονται πλέον στις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται
οι ΛΑΠ του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), περιλαμβάνει 3 Δ/νσεις Υδάτων: τη Δ/νση Υδάτων
Δυτικής Ελλάδας, τη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου και τη Δ/νση Υδάτων Ιονίου. Η κάθε
Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην
αντίστοιχη Περιφέρεια και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω εξειδίκευση άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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Στο ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), τις αρμοδιότητες της Αποκ. Διοίκησης για την προστασία
και διαχείριση των υδάτων ασκεί η Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας στις ΛΑΠ Ρεμάτων Παραλίας
Βόρ. Πελοποννήσου (EL0227) και Πείρου - Βέργα - Πηνειού (EL0228) και η Δ/νση Υδάτων Ιονίου
στη ΛΑΠ Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζακύνθου (EL0245).
3.3.2

Συναρμοδιότητα

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, με την υπ’ αριθμ. οικ. 706/16.07.2010 Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄1383/02.09.2010) και ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙ αυτής, όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ
Β΄1572/28.09.2010, όρισε τις αρμόδιες, τότε κρατικές, Περιφέρειες ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού
σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας για τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων.
Έτσι, για τις ΛΑΠ του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως ισχύει μόνη αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών και οι αρμόδιες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για το υπό εξέταση Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02),
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του προαναφερθέντος διορθωτικού ΦΕΚ 1572/Β/28-9-10, όπως αυτό
επικαιροποιείται με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Πίνακας 3-3.
Λεκάνες Απορροής Ποταμών και αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Λεκάνη Απορροής
Περιφέρειες που
Αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση 1
(Κωδικός)
εκτείνονται γεωγραφικά (σύμφωνα με ΦΕΚ 1383/Β/2-9-10, 1572/Β/28-9-10 και
εντός των ορίων της ΛΑΠ 87/Α/7-6-10)
Ρεμάτων Παραλίας Βόρ. Πελοποννήσου (58,1%)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Πελοποννήσου (EL0227) Δυτικής Ελλάδας (41,9%) Ελλάδας και Ιονίου
Πείρου - Βέργα Δυτικής Ελλάδας (100%) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Πηνειού (EL0228)
Ελλάδας και Ιονίου
Κεφαλονιάς - Ιθάκης Ιονίων Νήσων (100%)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ζακύνθου (EL0245)
Ελλάδας και Ιονίου

3.3.3

Ταυτότητα

Στις 3 Λεκάνες Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02),
δηλαδή τις ΛΑΠ Ρεμάτων Παραλίας Βόρ. Πελοποννήσου (EL0227), τη ΛΑΠ Πείρου - Βέργα - Πηνειού
(EL0228) και τη ΛΑΠ Κεφαλονιάς - Ιθάκης - Ζακύνθου (EL0245), τις αρμοδιότητες της
Αποεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ασκούν οι Δ/νσεις Υδάτων
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (Πίνακας 3-4).

1

Το ΦΕΚ αναφέρεται στις τέως «κρατικές» Περιφέρειες, τις αρμοδιότητες των οποίων ασκούν, σύμφωνα με το Άρθρο 280
του Ν. 3258/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10), οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το
άρθρο 186 του ίδιου νόμου στις Αιρετές Περιφέρειες.
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Πίνακας 3-4.

Ταυτότητα Αρμόδιων Αρχών Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας
Πελοποννήσου (EL02)
Επίσημη Επωνυμία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Διεύθυνση
Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
Ακρωνύμιο
Δ.Υ.Δ.ΕΛ.
Νομικό Καθεστώς
Οργανική Μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔιατάξειςΔημιουργίας - Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων, όπως
και Καθορισμού
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τους Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29) και Ν. 4315/2014
Αρμοδιοτήτων
(ΦΕΚ Α΄ 269).
-Π.Δ. 51/2007 για τον Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ.
- Ν.3852/2010 (ΦEΚ Α’ 87) Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
- Π.Δ. 139/2010 (ΦEΚ Α’ 232) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
- Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ Β΄1383/2-92010 «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των
αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και ΦΕΚ Β΄1572/28-92010 διόρθωσης του Παραρτήματος II), όπως αυτή ισχύει μετά την έγκριση των
εκάστοτε Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων της χώρας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχυδρομική
Αθηνών 105
διεύθυνση
Ταχ. Κωδικός
26504
Πόλη
Ρίο Πατρών
Χώρα
Ελλάδα
Ιστοσελίδα
www.apd-depin.gov.gr
Σημεία Επαφής
Τηλ: 2613623640
Φαξ: 2610 6236669
e-mail: ydat@apd-depin.gov.gr
Επίσημη Επωνυμία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Διεύθυνση
Υδάτων Ιονίου
Ακρωνύμιο
Δ.Υ.ΙΟΝ.
Νομικό Καθεστώς
Οργανική Μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΔιατάξειςΔημιουργίας - Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων, όπως
και Καθορισμού
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τους Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29) και Ν. 4315/2014
Αρμοδιοτήτων
(ΦΕΚ Α΄ 269).
-Π.Δ. 51/2007 για τον Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ.
- Ν.3852/2010 (ΦEΚ Α’ 87) Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
- Π.Δ. 139/2010 (ΦEΚ Α’ 232) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
- Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ Β΄1383/2-92010 «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των
αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και ΦΕΚ Β΄1572/28-92010 διόρθωσης του Παραρτήματος II), όπως αυτή ισχύει μετά την έγκριση των
εκάστοτε Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων της χώρας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
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Αλυκές Ποταμού
49100
Κέρκυρα
Ελλάδα
www.apd-depin.gov.gr
Τηλ: 26613 61639
Φαξ: 26613 61553
e-mail: lagadas@1745.syzefxis.gov.gr

Νομικό Καθεστώς

Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με το άρθρο 6 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4117/2013 (ΦΕΚ Α΄29),
άρθρο 5, παρ.1, εδάφιο στ και το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α’ 94), άρθ. 33, παρ. 1 και το Π.Δ. 51/2007 για
τον Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνιστάται σε κάθε
Αποκεντρωμένη Διοίκηση το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης το οποίο γνωμοδοτεί
πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει τη γνώμη του προς το Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης [ή άλλως προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά το
άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47)] για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων
που αυτός του υποβάλλει. Το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν γνωμοδοτήσει
για το Σχέδιο Διαχείρισης, το δημοσιοποιεί προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενο
του και να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση γι’ αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει το
Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με την ΚΥΑ 110957/26.03.2010 (ΦΕΚ Β’394/6.4.2010) καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των
Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων (Π.Σ.Υ.), νυν Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και ο τρόπος δημοσιοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης του άρθρου 7 του Ν. 3199/2003 και
συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση.
Διευθύνσεις Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του
Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και του
Π.Δ. 51/2007 για τον Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Κύρια
αρμοδιότητά τους είναι η προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκει
στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται. Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 3, ορίζεται
ότι αν λεκάνη απορροής ποταμού εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, οι
ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού, ενώ με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των Περιφερειών και ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία
άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών.
Τα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3199/2003 (Α΄
280), και σύμφωνα με το Ν. 4117/2013, Άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α’
94), άρθ. 33, παρ. 1. όπου στο Ν. 3199/2003 αναφέρεται Περιφέρεια νοείται στο εξής
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σύμφωνα με το Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και
με την Εγκύκλιο αριθ. οικ. 150673/13-7-2011 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ
«Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των
υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010», οι εκ του Ν. 3199/03 περί προστασίας και διαχείρισης των
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υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της Κρατικής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και των αιρετών Περιφερειών. Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης
της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και οι Περιφέρειες κυρίως με την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Εκτός από τις αρμοδιότητες που απονέμονται στις
Περιφέρειες με το Ν. 3852/10 όλες οι λοιπές αρμοδιότητες παραμένουν στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 280, παρ.1 του Ν. 3852/10.
Τα Τμήματα που συγκροτούν τις Διευθύνσεις Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και οι
αρμοδιότητες που τους αντιστοιχούν καθορίζονται στο Άρθρο 9 του Π.Δ. 139 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-10).
Συγκεκριμένα, κάθε Διεύθυνση Υδάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
• Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
• Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων
• Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας
3.3.5

Αρμοδιότητες

Διευθύνσεις Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διεύθυνση Υδάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
•

•
•
•
•

•

•

Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, την
προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή
εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικίνδυνων ουσιών
προτεραιότητας, την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού βάσει μακροπρόθεσμης
προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην
άντληση νερού από τους υδροφόρους και τον εμπλουτισμό τους, το μετριασμό των επιπτώσεων
από πλημμύρες και ξηρασίες και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που
προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές.
Εξειδικεύει και εφαρμόζει μακροχρόνια και μεσοχρόνια προγράμματα προστασίας και
διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού.
Καταρτίζει Σχέδια Διαχείρισης και Προγράμματα Μέτρων.
Εφαρμόζει τα Σχέδια Διαχείρισης και τα Προγράμματα Μέτρων και συντάσσει ετήσια έκθεση
εφαρμογής τους. Η ετήσια έκθεση διαβιβάζεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Καταρτίζει μητρώο προστατευόμενων περιοχών, το οποίο επανεξετάζεται και ενημερώνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, και το οποίο, διαβιβάζει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων
προκειμένου να καταρτιστεί Εθνικό Μητρώο προστατευόμενων περιοχών.
Μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, στις διαδικασίες προστασίας και
διαχείρισης των υδάτων, και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης
των Σχεδίων Διαχείρισης. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Υδάτων θέτει στη διάθεση του κοινού,
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, για τη διατύπωση παρατηρήσεων : το χρονοδιάγραμμα
και το πρόγραμμα εργασιών για την εκπόνηση του Σχεδίου, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την
έναρξη της περιόδου την οποία αφορά το σχέδιο, τα Προγράμματα Μέτρων, ενδιάμεση
επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων που εντοπίστηκαν στη λεκάνη
απορροής ποταμού, τουλάχιστον δύο έτη πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά
το Σχέδιο Διαχείρισης.
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων και τα
αποστέλλει στη βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Παρακολουθεί και ελέγχει
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

τις ποιοτικές παραμέτρους και την ποσοτική κατάσταση των υδάτων, την οικολογική κατάσταση
των επιφανειακών υδάτων, καθώς και την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών.
Συντονίζει όλους τους φορείς για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των
υδάτων.
Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιείται : ανάλυση των χαρακτηριστικών της
κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και οικονομική
ανάλυση της χρήσης των υδάτων.
Μεριμνά για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά,
υπόγεια και παράκτια ύδατα.
Εφαρμόζει μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή μέσω του ορισμού οριακών τιμών
εκπομπής και προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας.
Εφαρμόζει Πρόγραμμα Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση, καθώς και απορρύπανσης των
υδάτων.
Σχεδιάζει και επιβάλλει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών.
Επιβάλλει μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών
τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα
υπόγεια ύδατα.
Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 3199/03 και ελέγχει την εφαρμογή
τους.
Επιβάλλει σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, που είναι πιθανό να
υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την
προστασία τους.
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4

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Πέρα από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες
(εθνικές ή περιφερειακές) που εμπλέκονται σε επιμέρους θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με τη διαχείριση των υδατικών πόρων (π.χ. με το σχεδιασμό, κατασκευή ή λειτουργία έργων χρήσης
νερού ή την παροχή υπηρεσιών ύδατος). Στουςπίνακες που ακολουθούν έχουν καταγραφεί ανά
ΛΑΠ όλες αυτές οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή φορείς και δίνεται σύντομη περιγραφή των
αρμοδιοτήτων τους καθώς και η νομοθεσία με την οποία καθορίστηκαν.
Όπως προαναφέρθηκε, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, στην
οποία αφενός βρίσκεται τμήμα της Λεκάνης Απορροής Ποταμού, αλλά η οποία αφετέρου δεν έχει
καθοριστεί ως αρμόδια. Επίσης, σε κάθε Περιφέρεια, πέρα από τη Διεύθυνση Υδάτων, η οποία είναι
αρμόδια βάσει του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) για την προστασία και διαχείριση των
υδάτων, υπάρχουν και άλλες Διευθύνσεις στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν και θέματα
σχετικά με τη διαχείριση υδάτων και ως εκ τούτου πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρούσα
ενότητα.

4.1

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πίνακας 4-1.

Αρμόδιες υπηρεσίες για επιμέρους θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο

Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
- Π. Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α’ / 09-10-2017) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας
- Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 197/6-6-03) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
και άλλες διατάξεις»
-Ν. 3370/05( ΦΕΚ 176 Α/11-7-05) « Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Κύριες Αρμοδιότητες
Υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, τον έλεγχο των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και την παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Προστασία της Δημόσιας
Υγείας.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και την
παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για τον
προγραμματισμό, έκδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων,
κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν στην προστασία και εξυγίανση του πόσιμου νερού,
στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων, στη διασφάλισης ποιότητας των συνθηκών
μεταφοράς και αποθήκευσης νερού, στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της
ποιότητας των πόσιμων υδάτων , στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών,
υπόγειων και θαλάσσιων υδάτων , στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας
των υδάτων ακτών κολύμβησης, στη λειτουργία και ποιότητα του νερού των κολυμβητικών
δεξαμενών.
Αναλυτικότερα με βάση το Π. Δ. 121/2017 οι αρμοδιότητες του τμήματος που σχετίζονται άμεσα
με τα ύδατα είναι οι ακόλουθες:
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Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
1. Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των
υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων
2. Η προστασία και εξυγίανση του πόσιμου ύδατος και των υδρεύσεων με υγειονομική
προστασία, επεξεργασία και απολύμανση.
3. Ο εποπτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
ανά την Επικράτεια.
4. Η εναρμόνιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με τις οικείες Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης».
5. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων ποιότητας πόσιμου ύδατος, καθώς και η σύνταξη
εκθέσεων ποιότητας πόσιμου ύδατος της Επικράτειας και η υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ενωσιακό Δίκαιο, (Οδηγία 98/83
ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει).
6. Η δημοσίευση των στοιχείων ποιότητας του πόσιμου ύδατος της Επικράτειας, προς ενημέρωση
των καταναλωτών.
7. Η μελέτη και η προετοιμασία δεδομένων για τη συμμετοχή του Υπουργείου σε διεθνούς
επιπέδου συσκέψεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Π.Ο.Υ, Ο.Η.Ε.) για θέματα εφαρμογής της Οδηγίας
98/83/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Η έκδοση υγειονομικών διατάξεων και η εναρμόνιση του νομοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου με το Ενωσιακό Δίκαιο για την ρύθμιση της παρακολούθησης και ελέγχου της
ποιότητας των εμφιαλωμένων επιτραπέζιων υδάτων, σε όλα τα στάδια (παραγωγή, διακίνηση,
κατανάλωση) καθώς και των φυσικών μεταλλικών υδάτων.
9. Η γνωμοδότηση για την αναγνώριση φυσικών μεταλλικών υδάτων με έκδοση σχετικής
Υπουργικής Απόφασης αναγνώρισης, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ (Οδηγίες 80/777/ΕΚ,
96/70/ΕΚ, 2003/40/ΕΚ, 2009/54/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
10. Η μελέτη και η προετοιμασία στοιχείων και δεδομένων για τη συμμετοχή του Υπουργείου σε
διεθνείς συσκέψεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Π.Ο.Υ, Ο.Η.Ε.) για θέματα εφαρμογής των Οδηγιών
80/777/ΕΚ, 96/70/ΕΚ, 2003/40/ΕΚ, 2009/54/ΕΚ.
11. Ο υγειονομικός έλεγχος των εμφιαλωτηρίων της χώρας.
12. Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής
υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν:
i. Στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων
υδάτων από τη ρύπανση που οφείλεται σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες.
ii. Στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών
κολύμβησης (υγειονομική προστασία, ρύπανση ή μόλυνση από φυσικές ή τεχνητές πηγές
ή από διάθεση επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων αποβλήτων).
iii. Στον καθορισμό των απαιτήσεων ποιότητας (μικροβιολογικής, χημικής ραδιολογικής) των
ιαματικών υδάτων.
iv. Στην εξυγίανση και προαγωγή των αποχετεύσεων.
13. Η έκδοση κανονιστικών πράξεων περί καταλληλότητας ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας.
14. Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων
και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των
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Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
υδάτων και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων,
τοξικών υγρών αποβλήτων, κ.ά.
15. Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής
υγειονομικών διατάξεων και προγραμμάτων, που αφορούν:
i. Στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών.
ii. Στην ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.
iii. Στην ασφάλεια των λουσμένων.
iv. Στις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης νερού.
16. Η παροχή τεχνικής συνδρομής σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγιεινής Περιβάλλοντος και άλλων
Δημόσιων Φορέων, για θέματα:
i. Δειγματοληψιών πόσιμου ύδατος.
ii. Απαιτήσεων λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των κολυμβητών.
iii. Συστημάτων διάθεσης αποβλήτων-λυμάτων και ύδρευσης ξενοδοχείων, κάμπινγκ και
κατασκηνώσεων.
iv. Ελέγχων εμφιαλωμένων υδάτων στα εμφιαλωτήρια και στο εμπόριο.
ν. Απαιτήσεων ποιότητας και επεξεργασίας του νερού των δημοσίων χώρων (Νοσοκομείων,
Ξενοδοχείων, κ.λπ.) για την πρόληψη των λεγεωνελλώσεων.
vi. Καθορισμού των όρων προστασίας των ιαματικών πηγών.
17. Η αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μονάδων Επεξεργασίας
Αστικών Λυμάτων, Παιδικών Κατασκηνώσεων, υδραυλικών έργων που αφορούν σε ύδρευση
και αποχέτευση καθώς πολεοδομήσεων παραθεριστικών οικισμών.
18. Η μελέτη, η αξιολόγηση και η προετοιμασία δεδομένων για τη συμμετοχή της χώρας σε
Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για
θέματα επιπτώσεων στην Υγεία από την περιβαλλοντική ρύπανση και την εκπόνηση,
σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων Περιβάλλοντος και Υγείας (ΝΕΗΑΡ,
CEHAPE) σε θέματα Ύδρευσης-Αποχέτευσης.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
-Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α 187 - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 227 /11 Οκτ. 1988): Οργανισμός Υπουργείου
Γεωργίας
- Π.Δ.97/17 (ΦΕΚ 138/Α/15-09-2017) : Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων
Εγγειοβελτιωτικών έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών πόρων

-

Τμήμα

Σχεδιασμού

Κύριες Αρμοδιότητες
Κατάρτιση σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και η μέριμνα για το συντονισμό, την εφαρμογή και
τη χρηματοδότηση αυτών, μέριμνα για την εφαρμογή ενιαίων και τυποποιημένων μεθόδων
δειγματοληψίας υδάτων και η επιτόπια εκτέλεση προσδιορισμών ορισμένων παραμέτρων
ποιότητας υδάτων, τήρηση αρχείου αναλύσεων υδάτων, που προορίζονται για τη γεωργία, η
συγκέντρωση, η πινακοποίηση, η στατιστική επεξεργασία και η μέριμνα για τη μηχανογράφηση
των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας υδάτων με προγράμματα καθώς και η αποστολή αυτών
σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς (ΕΟΚ, ΟΑΣΑ κα.), καθορισμός, σε
συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, των ενδεικτικών και υποχρεωτικών τιμών των παραμέτρων
ποιότητας υδάτων, που προορίζονται για αρδευτική χρήση, ανάλογα με τις εδαφικές
καλλιεργητικές και κλιματικές συνθήκες και των κατά περιοχή εφαρμοζομένων μεθόδων
άρδευσης, μέριμνα για τη λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, σε συνεργασία με
αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των αρδευτικών υδάτων και την αποφυγή της ρύπανσης
και της εξάντλησης των υδατικών πόρων της χώρας, συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς, για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και κατανομής των υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις
ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γεωργικές χρήσεις από άποψη ποιότητας και όπου είναι ανάγκη
και ποσότητα των υδάτων, επισήμανση των πηγών ρύπανσης των υδάτων, η γνωμοδότηση για
κάθε επέμβαση που αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τη φυσική κατάσταση των υδάτων και η λήψη
προληπτικών και κατασταλτικών της ρύπανσης και της εξάντλησης μέτρων στους υδατικούς
πόρους που προορίζονται για τη γεωργίας, καθορισμό της χρήσης των επιφανειακών υδάτων,
καθώς και των όρων διάθεσης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, σε
συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες , για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των υδάτων που
προορίζονται για γεωργικές χρήσεις, καθώς και την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων.
‘Έλεγχο, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες μελετών:
(1) Επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης αυτών σε αποδέκτες στην
περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων.
(2) Επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και εκμεταλλεύσεων και διάθεσης αυτών
σε υδατικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
Συμμετοχή και συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, για την οριοθέτηση βιοτόπων (υγροβιότοποι
σύμβασης ΡΑΜΣΑΡ και άλλοι βιότοποι) καθώς και για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής
ισορροπίας στις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, με την εκτέλεση και ανάθεση μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων. Συνεργασία στα
πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των διεθνών οργανισμών και των διακρατικών συμφωνιών,
καθώς και η συμμετοχή στις εργασίες και τα προγράμματα αυτών, σχετικά με την προστασία από
τη ρύπανση και την εξάντληση των υδατικών γεωργικών πόρων.
Αναλυτικότερα με βάση το Π. Δ. 97/2017 οι αρμοδιότητες του τμήματος που σχετίζονται άμεσα
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με τα ύδατα είναι οι ακόλουθες:
−

Ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε εγγειοβελτιωτικά έργα, η ορθολογική
διαχείριση των υδατικών της πόρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες-φορείς, και η
συμμετοχή στην κατάρτιση αντίστοιχων πολυετών προγραμμάτων.

−

Η εξέταση, σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, προγραμμάτων μελέτης
και κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων, για την προσαρμογή τους σε ευρύτερους
στόχους ή προγράμματα.

−

Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων μελέτης και εκτέλεσης εγγειοβελτιωτικών έργων, η
μέριμνα για την έγκριση, τη χρηματοδότηση και την αναθεώρησή τους, καθώς και η
παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

−

Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση στοιχείων εγγειοβελτιωτικών έργων και
μελετών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και η μέριμνα
χρηματοδότησής τους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και διεθνών
χρηματοδοτικών οργανισμών.

−

Η κατάρτιση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων με την Ε.Ε. εγγειοβελτιωτικών
έργων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) και η παρακολούθηση αυτών, τόσο από πλευράς
οικονομικού όσο και φυσικού αντικειμένου.

−

Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων πορείας κατασκευής των έργων καθώς και
στοιχείων αξιοποίησής τους μετά την αποπεράτωσή τους με σκοπό τη διερεύνηση της
οικονομικής σκοπιμότητας αυτών καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων απαραίτητων
για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής των νέων εγγειοβελτιωτικών έργων.

−

Η αξιολόγηση των επενδύσεων των κατασκευασθέντων εγγειοβελτιωτικών έργων και της
επίτευξης του στόχου της επένδυσης καθώς και η αξιολόγηση της οικονομικής
συμμετοχής των οργάνων της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών στην κατασκευή των
εγγειοβελτιωτικών έργων μετά την αποπεράτωσή τους.

−

Η σύνταξη εκθέσεων ολοκληρώσεως μετά την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων.

−

Η τήρηση Μητρώου εγγειοβελτιωτικών έργων.

−

Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για
την εκπόνηση γεωργοτεχνικοοικονομικών, εδαφολογικών και οικονομικής σκοπιμότητας
μελετών όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και μελετών κοστολόγησης
αρδευτικού νερού, βελτίωσης παθογενών εδαφών, αντιδιαβρωτικής προστασίας εδαφών
και γενικά μελετών αρδευτικών και εδαφολογικών θεμάτων.

−

Η μέριμνα για κατάρτιση προδιαγραφών προσδιορισμού των αρδευτικών αναγκών των
καλλιεργειών.

−

Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ορθολογική διαχείριση και
κατανομή του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού, τον καθορισμό των απαιτούμενων
ποσοτήτων για αρδευτική χρήση και των προτεραιοτήτων σε περίπτωση ανταγωνιστικών
απαιτήσεων.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
−

Η κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προγραμμάτων ελέγχου
ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για άρδευση, καθώς και η μέριμνα για το
συντονισμό και την εφαρμογή τους.

−

Η μέριμνα για την εφαρμογή ενιαίων και τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας
υδάτων που προορίζονται για άρδευση, η εργαστηριακή καθώς και η επιτόπια εκτέλεση
προσδιορισμών παραμέτρων ποιότητας υδάτων, η τήρηση αρχείου αναλύσεων υδάτων,
που προορίζονται για τη γεωργία, η συγκέντρωση, η πινακοποίηση, η στατιστική
επεξεργασία και η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των αποτελεσμάτων ελέγχου
ποιότητας υδάτων, καθώς και η αποστολή αυτών σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και
διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε, ΟΟΣΑ κ.α.).

−

Ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, των ενδεικτικών και υποχρεωτικών
τιμών των παραμέτρων ποιότητας υδάτων, που προορίζονται για αρδευτική χρήση,
ανάλογα με τις εδαφικές, καλλιεργητικές και κλιματικές συνθήκες και των κατά περιοχή
εφαρμοζομένων μεθόδων άρδευσης.

−

Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των υδάτων, η γνωμοδότηση για κάθε επέμβαση που
αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τη φυσική κατάσταση των υδάτων, η μέριμνα για τη λήψη
διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, ή και άλλων προληπτικών και κατασταλτικών της
ρύπανσης μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των
αρδευτικών υδάτων και την αποφυγή της ρύπανσης των υδατικών πόρων της χώρας.

−

Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία καθορισμού
των όρων διάθεσης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, όταν
αυτά προορίζονται για άρδευση, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας, για τη
διασφάλιση της καταλληλότητας των υδάτων που προορίζονται για γεωργικές χρήσεις,
καθώς και την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων

−

Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στον έλεγχο των μελετών:
επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης αυτών σε αποδέκτες
στην περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων, και επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών
βιομηχανιών και εκμεταλλεύσεων και διάθεσης αυτών σε υδατικούς πόρους που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία.

−

Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία οριοθέτησης
βιοτόπων και γενικότερα προστατευόμενων περιοχών, καθώς και γενικότερα της
εξασφάλισης περιβαλλοντικής ισορροπίας στις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.

−

Η σύνταξη γνωμοδότησης επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για κάθε υδατικό
διαμέρισμα και λεκάνη απορροής ποταμού.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής - Τμήμα Προστασίας Φυσικών
Πόρων από αγροτικές δραστηριότητες
Κύριες Αρμοδιότητες
Η μέριμνα για την προστασία από τη ρύπανση και υποβάθμιση των εδαφικών και υδατικών
πόρων που προορίζονται για τις ανάγκες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας καθώς
και της γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής από κάθε μορφής γεωργική
δραστηριότητα.
−

Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία των
εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών
προγραμμάτων.

−

Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία του
περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο εθνικών και
συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων.

−

Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η ενημέρωση και ο έλεγχος όλων των Περιφερειακών
Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων
αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς
και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής.

−

Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών των παραπάνω Περιφερειακών
Υπηρεσιών π.χ. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων ή των ομολόγων τους με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο αλλά
και με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια στα καθήκοντά
τους για την καλύτερη υλοποίηση των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας
ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής.

−

Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΠΑΤ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την Ενωσιακή νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδατικών
και εδαφικών πόρων και συγκεκριμένα της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».

−

Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ για τη λήψη μέτρων ώστε να
διασφαλίζεται η εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των υδάτων από
τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Συμμετοχή σε επιτροπές με το ΥΠΕΝ και άλλα
υπουργεία προκειμένου να εκδοθούν τα Προγράμματα Δράσης ανά ευπρόσβλητη ζώνη
της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης».

−

Καθορισμός προτεραιοτήτων σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και εισήγηση προτάσεων για την
ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των εδαφοϋδατικών
πόρων αναφορικά με τη χρήση τους στη γεωργία.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
−

Διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην Οδηγία Πλαίσιο για τα
ύδατα (2000/60) και συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συνδιαμόρφωση
απαραίτητου θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ.

−

Εισήγηση προτάσεων για το σχεδιασμό του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην
τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων σε ότι αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και
της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής
συμμόρφωσης της ΚΑΠ.

−

Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για
το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα I της
ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της
φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων.

Γενική Διεύθυνση Αλιείας
Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας, έχει στρατηγικό σκοπό την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα μέσα
από την ανάπτυξη της συλλεκτικής αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με στόχους τη βέλτιστη
διαχείριση των αλιευτικών πόρων, και την πάταξη της Παράνομης Λαθραίας Άναρχης (ΠΛΑ)
Αλιείας, την εφαρμογή κανόνων διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του τομέα, την
εφαρμογή του ελέγχου στις αλιευτικές δραστηριότητες και τα προϊόντα του τομέα αλιείας, την
ανάπτυξη συνεργασιών με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την προώθηση θεμάτων στο
πλαίσιο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών.
Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
−

Α. Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής

−

Β. Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων

−

Γ. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών

−

Δ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων.
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4.2

ΑΡΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται οι επιμέρους λοιπές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που εμπλέκονται έμμεσα στη διαχείριση των υδάτων αλλά και οι υπηρεσίες των
Περιφερειών οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Εθνική
νομοθεσία για τη διαχείριση των Υδάτων όπως για τους ελέγχους διαχείρισης υπόγειων και
επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων καθώς επίσης και τους ελέγχους των σημειακών και
διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα.
4.2.1

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 3852/2010 (ΦEΚ Α΄87), Π.Δ. 139 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-10) (Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κύριες Αρμοδιότητες
Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, κατάρτιση και έγκριση
του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του
αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφαρμογή μέτρων,
προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της
χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων
Κύριες Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού,
καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας.
Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των
εργασιών αναδασμού –εποικισμού, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη,
έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη
συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.
β) Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση
άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων
και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης
των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση,
επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής,
καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών
ρυθμίσεων.
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Κύριες Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την
εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του
προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο
Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς
της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Κύριες Αρμοδιότητες
Είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και
αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των
ζημιών.
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Κύριες Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
είναι αρμόδια για θέματα τεχνικής υποστήριξης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων
έργων.
Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση απόφασης για την
παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δήμους, την
παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την
ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία
προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού. Επίσης, είναι αρμόδιο να παρέχει την
απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων για θέματα
αρμοδιότητάς της.

4.2.2

Περιφέρειες

Τα Τμήματα Υδροοικονομίας και τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου οργανώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α’ 224) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στα οποία ορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες αυτών, και
τα αντίστοιχα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οργανώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.
132/2010 (ΦΕΚ Α΄225) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας».
Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με την Εγκύκλιο αριθ. οικ. 150673/13-7-2011 της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών
της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010», οι εκ του Ν.3199/03 περί προστασίας
και διαχείρισης των υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της
Κρατικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των αιρετών Περιφερειών. Οι αρμοδιότητες των
Περιφερειών καταγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων οι
οποίες εμπλέκονται έμμεσα στη διαχείριση των υδάτων.
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Περιφέρεια Πελοποννήσου & Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 3852/2010 (ΦEΚ Α΄87), Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α’ 224) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Πελοποννήσου» & Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ Α΄225) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας».
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Κύριες Αρμοδιότητες
Κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας είναι:
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της
εδαφικής της περιφέρειας.
β) Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το
σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο
περιφέρειας.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό
πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Κύριες Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση
της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω
πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της
υγείας και της ευεξίας του ατόμου.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κύριες Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον
έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και
έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του
αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων,
προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και
ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της
περιφέρειας.
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Περιφέρεια Πελοποννήσου & Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Κύριες Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των
τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση
των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Στα
Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση
και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και
στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά
αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας,
καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.),
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Κύριες Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανάγονται ιδίως
στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με τη
κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων
και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και
την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη
μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον
τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Υδροοικονομίας Περιφέρειας
Στο Τμήμα Υδροοικονομίας υπάγονται αρμοδιότητες που αφορούν ιδίως στην προστασία και
διαχείριση των υδάτων, όπως:
•

•
•
•
•
•
•

η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμετοχή σε προγράμματα διαπεριφερειακών ή
διμερών συμφωνιών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση και
προστασία των υδάτων,
η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται στα επιμέρους σχέδια διαχείρισης
και προγράμματα,
η έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για
τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους,
η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα
προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων,
η μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά,
υπόγεια και παράκτια ύδατα,
η εφαρμογή και η επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών,
η επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιμετώπιση
αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις
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Περιφέρεια Πελοποννήσου & Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ουσιών στα υπόγεια ύδατα και η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να
διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων από μη
πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων, καθώς και για συστήματα
αποχετεύσεως στα κτίρια.

Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδος και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας , Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 3852/2010 (ΦEΚ Α΄87), Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α’ 224), Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ Α΄225)
Διευθύνσεις Δασών
Κύριες Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Δασών ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη δασική
ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, την εκτέλεση δασοτεχνικών
έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού. Οφείλει να βρίσκεται σε
συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας / Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Κύριες Αρμοδιότητες
Κύριες αρμοδιότητες των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας είναι:
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της
εδαφικής της περιφέρειας.
β) Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το
σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο
περιφέρειας.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό
πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήματα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
Στα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων υπάγονται οι
αρμοδιότητες του τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγονται ιδίως :
•

στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία,
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Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδος και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας , Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
• στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
• στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και
• αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην περιφερειακή
ενότητα.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Κύριες Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των
τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση
των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Στα
Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση
και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και
στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά
αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας,
καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.),
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων
Κύριες Αρμοδιότητες
Τα τμήματα είναι αρμόδια ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου,
μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν
θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Κύριες Αρμοδιότητες
Είναι αρμόδιες ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών
προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και για την εκπόνηση και
αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των
ανωτέρω προγραμμάτων, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών
περιφερειακού επιπέδου, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της
και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, τη σύνταξη τομεακών και λοιπών
προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για
την ένταξή τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών
και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κατάρτιση μελετών και
εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης
του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας / Τμήμα Αλιείας
Κύριες Αρμοδιότητες
Το Τμήμα Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των
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Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδος και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας , Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθωμένου
ιχθυοτροφείου, το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις, την έκδοση απόφασης
επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και την έκδοση απόφασης
εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφαπτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και τον
καθορισμό των όρων της σύμβασης.
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας / Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου
Κύριες Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανάγονται ιδίως
στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της
δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την
έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την
επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ», οι ορεινοί – μειονεκτικοί δήμοι ασκούν επιπλέον, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία
με την οικεία περιφέρεια ορισμένες αρμοδιότητες, κάποιες από τις οποίες αφορούν τον έλεγχο και
τη διαχείριση των υδάτων. Ως ορεινοί − μειονεκτικοί δήμοι εννοούνται οι δήμοι στους οποίους
περιλαμβάνονται ως δημοτικές ή τοπικές κοινότητες οι Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στην Οδηγία
85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των
μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ
συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριζομένων ως ορεινών δήμων της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
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4.2.3

Λοιποί φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτων

Πέρα από τις αρχές που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες– φορείς που
εμπλέκονται σε επιμέρους θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των υδατικών
πόρων (π.χ. με το σχεδιασμό, κατασκευή ή λειτουργία έργων χρήσης νερού ή την παροχή
υπηρεσιών ύδατος). Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες ή φορείς και δίνεται σύντομη περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους καθώς και οι διατάξεις
με την οποία καθορίστηκαν αυτές.
Πίνακας 4-2.

Πίνακας Φορέων και Αρμόδιων Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών
πόρων

Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ)
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 3704/1957 (ΦΕΚ 98/Α/4-6-57)
Κύριες Αρμοδιότητες
Αντικείμενο του είναι η αξιοποίηση των πεδινών κλπ. εκτάσεων καθώς και των εκτάσεων που
κατακλύζονται στην περιοχή της Στυμφαλίας, ιδιαίτερα η βελτίωση και επέκταση των αρδεύσεων,
μέσω της ενιαίας διοίκησης και διαχείρισης των υδάτων, της πρόσφορης ρύθμισης της χρήσης και
της κατανομής τους, της κανονικής συντήρησης, λειτουργίας και βελτίωσης του αρδευτικού
δικτύου και της εκτέλεσης των αναγκαίων έργων, για την επαύξηση της παρεχόμενης ποσότητας
υδάτων για άρδευση και για την αξιοποίηση και προστασία των αρδευομένων και όσων πρόκειται
να αρδευθούν εκτάσεων.

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού- Αλφειού,
Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Κριού, Μαρμάρων, Πορροβίτσης,
Αρραβωνίτσας, Βουντένης, Πούντας. Ζήριας, Καμαρών, Ν.Ερινέου, Βουραϊκού, Κερτέζης,
Πασσίου, Κραθίου, Γλαύκου, Σαραβαλίου, Χαράδρου, Καλαμιάς, Πλατάνου, Ακράτας Φενεού,
Στενού,Λυγιάς, Δερβενίου-Πεταλούς, Στομίου-Σαρανταπήχού, Αρκούδας-Μουλκίου, Άνω
Διμηνίου, Μελισσίου, Ζόγερι-Μουλκίου, Βελίνας, Σκουπέικου, Καρυωτικών – Ξυλοκάστρου,
Ρίζας, Καμαρίου, Κάτω Λουτρού, Πιτσών, Βουταίνης,
Αμαλιάδας-Ροβιάτας, Γαστούνης, Ισώματος, Κάτω Αχαϊας, Μυρτιουντίων,
Χαλανδρίτσαης,Σκιαδά, Κ.Αλισσού
Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές Μάννας, Γελινιάτικων, Νεμέας
Διοικούσες Επιτροπές Αρδευτικού Έργου Σελινούντα, Κουνινών, Σκεπαστού
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181/1958)
Κύριες Αρμοδιότητες
Διοίκηση των υπαγόμενων στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), υδάτων καθώς και
ρύθμιση της χρήσεως και διανομή τους, μέσω της επιβολής κανονισμών αρδεύσεως και της
λήψης άλλων απαραίτητων μέτρων.
Αστυνομία επί των υδάτων και των έργων.
Επιβολή και βεβαίωση των υποχρεώσεων των ωφελουμένων.
Εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο και τους κατ’ ιδίαν ωφελουμένους.
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Καθορισμός και είσπραξη δικαιωμάτων βοσκής επί μη διανεμηθεισών εκτάσεων στις ζώνες των
έργων ή σε αποκαλυπτόμενες γαίες, δικαιωμάτων αλιείας εντός των ποταμών και λιμνών
δικαιοδοσίας τους, ή άλλων συναφών δικαιωμάτων.
Λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη γεωργική αξιοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και μέριμνα για την εφαρμογή
πρόσφορων συστημάτων και μεθόδων εντατικής εκμετάλλευσης του εδάφους.
Για τα έργα Α’ τάξεως, αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους ΟΕΒ από το Κράτος.
Για τα έργα Β’ τάξεως, μέριμνα για τη σύνταξη μελετών και την κατασκευή ή συμπλήρωση έργων,
καθώς και η διοίκηση, συντήρηση και λειτουργία των υφιστάμενων και των έργων που πρόκειται
να εκτελεστούν κατά τα προηγούμενα.
Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων
(αφορά τους ορεινούς – μειονεκτικούς δήμους, καθώς και τους δήμους στους οποίους περιλαμβάνονται ως
δημοτικές ή τοπικές κοινότητες οι ΟΤΑ που αναφέρονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της
Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών).

Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) - άρθρο 4
Κύριες Αρμοδιότητες
Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. Έλεγχος της εκτέλεσης
εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Εξέταση
αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων
πόρων. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν
οι οικείες δασικές υπηρεσίες. Καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων.
Δημοτικές Επιχ. Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α΄191) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3731/08, παρ. 7, άρθρ. 21, (ΦΕΚ-263
Α/2008), , Ν.1065/80 ) (ΦΕΚ Α΄168), Ν.1416/84 (ΦΕΚ Α΄18)
Κύριες Αρμοδιότητες
Υποχρεωτικό αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση, η αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών
υγρών αποβλήτων (αρ.1 Ν.1069/80).
Φορείς Διαχείρισης Προστατεύμενων Περιοχών
Χελμού – Βουραϊκού, Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, Εθνικού Δρυμού Αίνου, Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-02) Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-99) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ
160/Α/16-10-86)
Κύριες Αρμοδιότητες
Πέρα από τις γενικές αρμοδιότητες των φορεών διαχείρησης, που περιγράφονται στο Άρθρο 15
του Ν. 2742/1999, βασική αρμοδιότητα του κάθε Φορέα Διαχείρισης είναι η συμμετοχή
εκπροσώπου του στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο αποτελεί
όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων, σύμφωνα με το Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Κύριες Αρμοδιότητες
Σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η πειραματική
ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερα
στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, των ορίων της
με την ατμόσφαιρα, την ακτή και το βυθό, των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών
συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα, με (α) παραγωγή προϊόντων
και παροχή υπηρεσιών, (β) υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, την
οικονομία, τον πολιτισμό, (γ) οικονομική τους εκμετάλλευση είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή και τους
εργαζόμενους σ’ αυτό ή και από τρίτους.
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.)
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Το ΕΚΒΥ έχει τις ρίζες του στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ιδρύθηκε, ως παράρτημα
του Μουσείου με έδρα τη Θέρμη του Νομού Θεσσαλονίκης, το 1991, με χρηματοδότηση της Ε.Ε.
και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, Π.Δ. 3/19-9-2002 (ΦΕΚ Β’ 1220/2002)
Κύριες Αρμοδιότητες
Ο γενικός σκοπός του είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών
πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου.
Οι ειδικοί σκοποί είναι:
• Να ενισχύει το επιστημονικό υπόβαθρο για τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.
• Να παρακολουθεί τη γένεση και την πορεία ανθρωπίνων χειρισμών στους τομείς της
γεωργίας, της αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της κατοικίας, της
αναψυχής και του τουρισμού, που ενδέχεται να βλάψουν τα πολύτιμα για τον άνθρωπο και
τη φύση οικοσυστήματα και να συμβάλλει, ώστε οι χειρισμοί αυτοί να μεταβάλλονται προς
την κατεύθυνση της αειφορίας.
• Να παρέχει επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος.
• Να ευαισθητοποιεί το κοινό για τις φυσικές, τις οικονομικές και τις πολιτιστικές αξίες των
θαλάσσιων, παράκτιων, υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστημάτων και να το ενθαρρύνει σε
θετική προς αυτά στάση.
• Να προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διατήρησης των
φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.
• Να προσφέρει στις αρμόδιες αρχές τεκμηριωμένα επιχειρήματα υπέρ της θέσπισης και
εφαρμογής μέτρων πολιτικής και νόμων που θα οδηγούν στην αειφορική ανάπτυξη, καθώς
και υπηρεσίες σχετικές με τη συνετή διαχείριση των υγροτοπικών, υδατικών, εδαφικών και
γενετικών πόρων.
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Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Κύριες Αρμοδιότητες
Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη
γεωργική, δασική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, την προστασία των καλλιεργειών, την
κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειες βελτιώσεις, την
μεταποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την αγροτική οικονομία και
κοινωνιολογία.
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Υπουργική Απόφαση Δ13/Β/Φ9.6.20/4793 (ΦΕΚ Β΄466/2000)
Κύριες Αρμοδιότητες
Εκτελεί χρέη Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, σκοπός της οποίας είναι η αποτύπωση - καταγραφή
και τελικά η γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας, με χαρτογραφήσεις, γεωχημεία,
γεωφυσική, τηλεπισκόπηση, βάσεις γεωεπιστημονικών δεδομένων κ.α.
Γνωμοδοτεί όσον αφορά τον έλεγχο και τη λειτουργία μεταλλείων, τη διαχείριση των
γεωθερμικών πεδίων και ιαματικών φυσικών πόρων όπως και για την αδειοδότηση των
εμφιαλωμένων υδάτων.
Αναδεικνύει και αξιολογεί τους ορυκτούς φυσικούς πόρους (κοιτάσματα - πετρώματα) της χώρας.
Συμβάλλει στον εντοπισμό και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας με την
εκτέλεση μελετών και έργων υδρογεωλογίας. Ερευνά, εντοπίζει, μελετά, αξιολογεί και συμβάλλει
στην αξιοποίηση των εγχώριων γεωθερμικών πεδίων και γενικότερα των ενεργειακών πρώτων
υλών.
Εκπονεί μελέτες για την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων και την αντιμετώπιση φυσικών
κινδύνων (κατολισθήσεων, σεισμών κ.α.), καθώς και για την κατάλληλη διαχείριση του
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας εμπλουτισμού
οικονομοτεχνικής αξιολόγησης πετρωμάτων και ορυκτών.

μεταλλευμάτων
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Π.Δ. 27/11 (ΦΕΚ 430/Α/14-12-26), Ν. 1486 (ΦΕΚ 161/Α/18-10-84)
Κύριες Αρμοδιότητες
Πέρα από το γενικό σκοπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που καθορίζεται στο
Άρθρο 4 του Ν. 1486/1984, βασική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της Διαχείρισης των υδατικών
πόρων στη ΛΑΠ (EL0129) είναι η συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Υδάτων, το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, σύμφωνα με το Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν.Δ. 943 (ΦΕΚ 141/Α/17-7-71), Ν. 1474 (ΦΕΚ 128/Α/7-9-84)
Κύριες Αρμοδιότητες
Πέρα από τους γενικούς σκοπούς του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που
καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν. 1474/1984, βασική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της Διαχείρισης
των υδατικών πόρων στη ΛΑΠ (EL0129) είναι η συμμετοχή εκπροσώπου του ΓΕΩΤΕΕ στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και
διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, σύμφωνα με το Ν.
3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρθηκαν στον παραπάνω πίνακα και οι
οποίες εμπλέκονται σε επιμέρους θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των
υδατικών πόρων (π.χ. με το σχεδιασμό, κατασκευή ή λειτουργία έργων χρήσης νερού ή την παροχή
υπηρεσιών ύδατος), υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά με το θέμα
της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο έρευνας, μελετών και γνωμοδοτήσεων όπως η
Ελληνική Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π), τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας, καθώς επίσης και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες. Άλλοι φορείς που εμπλέκονται ενεργά με τη
διαχείριση υδατικών πόρων είναι οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Πελοποννήσου και Δήμων
Δυτικής Ελλάδος, οι Αγροτικοί και Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί, η ΔΕΗ, οι Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις ΜΚΟ, η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων.
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