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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά

Το παρόν αποτελεί το αναλυτικό κείμενο τεκμηρίωσης "Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων
αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους" της 1ης Αναθεώρησης του
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ)
Κρήτης (EL13) και συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης Κατάρτιση 1 ης 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 (επτά μελέτες) - Μ.6: «Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (GR 13)»
(Παραδοτέο Π1).

1.2

Αντικείμενο του Κειμένου Τεκμηρίωσης (Παραδοτέο 1)

Το παρόν αναλυτικό κείμενο τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των απαιτούμενων,
από το Παράρτημα I της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πληροφοριών σχετικά με τις αρμόδιες αρχές για την
προστασία και διαχείριση των υδάτων και σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 8 της Οδηγίας,
ήτοι:
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 (ΥΔ), στο οποίο περιγράφονται τα
βασικά χαρακτηριστικά του Υδατικού Διαμερίσματος, οι λεκάνες απορροής ποταμών 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: Αρχές και Φορείς που σχετίζονται με τη Διαχείριση Υδάτων, στο οποίο δίνονται
πληροφορίες για τις αρχές ή/και τους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο που εμπλέκονται έμμεσα
στη Διαχείριση των Υδάτων.
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2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

2.1

Περιγραφή του ΥΔ

Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13) βρίσκεται νότια της Ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και
βρέχεται βόρεια από το Βόρειο Κρητικό και νότια από το Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το ΥΔ
περιλαμβάνει την ομώνυμη νήσο μαζί με τα μικρά νησιά όπως Γαύδος, Γαυδοπούλα, Δία,
Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι, Διονυσάδες, Σπιναλόγκα και Παξιμάδι, εκ των οποίων τα περισσότερα
είναι ακατοίκητα.
Η έκταση του ΥΔ ανέρχεται σε 10.350,71km2, εκ των οποίων τα 8.327,10 km2 αφορούν στο χερσαίο
τμήμα του και τα 2.023,61 km2 σε παράκτια ύδατα. Η ακτογραμμή του ΥΔ ανέρχεται σε 1.757,92 km
(συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιών).
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Το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης
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Η νήσος Κρήτη χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και τέσσερα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα με
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού (3/4 της επιφάνειας περίπου) είναι
ορεινό.
Στο κέντρο του νησιού εκτείνεται το υψηλότερο ορεινό συγκρότημα του, ο Ψηλορείτης ή Ίδη, με
υψηλότερη κορυφή τον Τίμιο Σταυρό (2.452 m). Στα βόρειά του, με μεγαλύτερες και απόκρημνες
κλίσεις, σχηματίζεται η κοιλάδα του Μυλοπόταμου και ακόμη βορειότερα ο ορεινός όγκος του
Κουλούκωνα (μέγιστο υψόμετρο 1.083 m) που καταλήγει, με απότομες κλίσεις, στη βόρεια ακτή.
Στα νότια και ανατολικά του, με ηπιότερες κλίσεις, σχηματίζονται η κοιλάδα της Μεσσαράς και αυτή
του Ηρακλείου, που περικλείεται νοτιότερα, από τον επιμήκη ορεινό όγκο των Αστερουσίων
(μέγιστο υψόμετρο 1.231 m), ο οποίος καταλήγει με λιγότερο απότομες κλίσεις στη νότια ακτή.
Στο Ανατολικό τμήμα του νησιού βρίσκεται το όρος Δίκτη με υψόμετρο 2.148 m, με το Οροπέδιο
Λασιθίου στο βορειοδυτικό τμήμα της, να καταλαμβάνει όλο το εύρος του νησιού, με πιο απότομες
κλίσεις στα νότια και ηπιότερες προς τις άλλες κατευθύνσεις, και, τέλος, ακόμη πιο ανατολικά
εκτείνονται τα Λασιθιώτικα Όρη ή Όρη της Θρυπτής ή Όρη της Σητείας, με υψόμετρο 1.476 m. Τις
μεγάλες οροσειρές πλαισιώνουν μικρότεροι ορεινοί όγκοι.
Στους πρόποδες και τα πρόβουνα των αναφερόμενων ορεινών όγκων διαμορφώνονται τα πεδινά,
εύφορα τμήματα του νησιού.
Βόρεια των Λευκών Ορέων και της Ίδης, αναπτύσσεται εκτεταμένη επιμήκης πεδιάδα, από το
δυτικότερο άκρο του νησιού, την περιοχή Καστελλίου Κίσσαμου, έως και την περιοχή της Αξού, στο
Μυλοπόταμο, η οποία περιλαμβάνει στο εσωτερικό της πολλές λοφώδεις εξάρσεις, αλλά και
φαράγγια, προς την περιοχή του Ρεθύμνου.
Νότια και ανατολικά από την Ίδη και δυτικά και βόρεια από τη Δίκτη, αναπτύσσονται αντίστοιχα η
πεδιάδα της Μεσσαράς η οποία είναι η μεγαλύτερη και πιο συμπαγής του νησιού και αυτή των
Ηρακλείου – Μαλλίων, με επίσης πολλές λοφώδεις εξάρσεις στο εσωτερικό της.
Νότια της Δίκτης, αναπτύσσεται η πεδιάδα της Ιεράπετρας και ανατολικά της η πεδιάδα του Αγίου
Νικολάου ενώ βόρεια και ανατολικά από τα Λασιθιώτικα Όρη η πεδιάδα της Σητείας και του
Παλαικάστρου αντίστοιχα.
Μεγάλο τμήμα των ακτών της Κρήτης, κυρίως στο Νότιο τμήμα της, είναι βραχώδεις, απόκρημνες
και δύσκολα προσπελάσιμες. Ανάμεσά τους σχηματίζονται εκτεταμένες ή και μικρότερες παραλίες
με άμμο, βότσαλα, αμμοθίνες, αρμυρίκια και καλαμώνες. Οι μεγάλες ή και μικρότερες πεδιάδες της
Κρήτης, καθώς και οι μικρές κοιλάδες τροφοδοτούνται με νερό, από τους ορεινούς υδροσυλλέκτες
και από πολλούς, μικρούς σχετικά ποταμούς, αλλά και πλήθος χειμάρρων και φαραγγιών. Λίμνες
δεν υπάρχουν στην Κρήτη, εκτός από την μικρή λίμνη του Κουρνά.
Ο τύπος κλίματος της Κρήτης, είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του χερσαίου
Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίως η νοτιοανατολική
Κρήτη. Σύμφωνα με τα συνοπτικά για τον Ελληνικό χώρο κλιματολογικά χαρακτηριστικά η περιοχή
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιοκλιματικών ορόφων με σημαντικές διακυμάνσεις από τα ανατολικά
προς τα δυτικά και από τα πεδινά προς τα ορεινά.
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H πεδινή ζώνη της Κρήτης αποτελεί κλιματικά μια μετάβαση από το μεσογειακό προς το ημιερημικό
κλίμα. Χαρακτηρίζεται από μικρό ύψος βροχοπτώσεων, ήπιο χειμώνα και ξηρή περίοδο μεγάλης
διάρκειας. Το θέρος, λόγω της θαλάσσιας αύρας και των ετησίων ανέμων είναι σχετικά δροσερό και
διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Θερμότεροι μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
Στην περιοχή αυτή, δεν παρατηρείται ποτέ παγετός και η θερμοκρασία σπάνια πέφτει κάτω από
0οC. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις είναι ήπιες. Η ορεινή ζώνη της Κρήτης εμφανίζει μεγαλύτερες
θερμοκρασιακές αποκλίσεις, μέση ετήσια θερμοκρασία 2-3οC χαμηλότερη από την πεδινή ζώνη. Η
μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα (Ιούλιος) είναι στα επίπεδα της μέσης θερμοκρασίας του
θερμότερου μήνα των πεδινών σταθμών, η μέση όμως θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα
(Φεβρουάριος) είναι περί τους 3oC χαμηλότερη.
Η μέση ατμοσφαιρική σχετική υγρασία είναι σε ολόκληρη την βόρεια Κρήτη, ελάχιστη τον Ιούνιο και
μέγιστη τον Δεκέμβριο ενώ στη νότια Κρήτη η ελάχιστη μέση μηνιαία σχετική υγρασία εμφανίζεται
τον Ιούλιο Στη βόρεια Κρήτη η μέση ελάχιστη σχετική υγρασία μειώνεται από τα δυτικά προς τα
ανατολικά.
Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων Κρήτης» η μέση
ετήσια βροχόπτωση (περιόδου επαναφοράς 2 ετών) στο ΥΔ ανέρχεται σε 927 mm που αντιστοιχεί
σε 7,69 δισ. κυβικά μέτρα κατακρημνισμάτων σε ετήσια βάση (πάνω από το 60% της ποσότητας
αυτής χάνεται ως εξατμισοδιαπνοή). Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι στην ανατολική Κρήτη κατά
22% μικρότερη σε σχέση με τη Δυτική. Η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει αύξηση από τα
ανατολικά προς τα δυτικά και από νότια προς βόρεια. Η μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι μέγιστη
τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και ελάχιστη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι οποίοι είναι σχεδόν
άνομβροι σε ολόκληρη την πεδινή Κρήτη. Το 25% περίπου της ετήσιας βροχόπτωσης συμβαίνει
στους περισσότερους σταθμούς της Κρήτης στη διάρκεια του βροχερότερου μήνα. Αντίστοιχα, ο
μηνιαίος αριθμός ημερών βροχής κυμαίνεται μεταξύ 15 ημερών περίπου κατά τους μήνες
Δεκέμβριο και Ιανουάριο και 0,3 ημέρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο αριθμός των ημερών
βροχής δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ορεινών και των πεδινών περιοχών. Ο μέσος αριθμός
ημερών βροχής στην Κρήτη ανέρχεται σε 90 περίπου ημέρες (25% του έτους).
Το έντονο ανάγλυφο του Υδατικού Διαμερίσματος, οι μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών
κατακρημνισμάτων, η έκταση του νησιού και η πολύπλοκη γεωλογική δομή του δημιουργούν
ποικιλία στην διακίνηση του νερού τόσο του επιφανειακού όσο και του υπόγειου. Ως αποτέλεσμα
αυτών παρατηρείται η ανάπτυξη πολλών υδρολογικών λεκανών που η έκτασή τους δεν ξεπερνά τα
600 km2. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη
διακύμανση των παροχών του. Λίγα είναι τα ρέματα που διατηρούν ροή σ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου και τροφοδοτούνται κυρίως από πηγαία νερά.
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Το ΥΔ υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης (100%), η οποία αποτελείται από τέσσερις (4)
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ): Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Ο πραγματικός
πληθυσμός του ΥΔ σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2011 ανέρχεται σε 682.928 άτομα.
Πίνακας 2-1

Διοικητική Διαίρεση ΥΔ και πληθυσμιακά στοιχεία Απογραφής 2011

ΠΕ/Δήμος
ΠΕ Ηρακλείου
Δ. Αρχανών - Αστερουσίων
Δ. Βιάννου
Δ. Γόρτυνας
Δ. Ηρακλείου
Δ. Μαλεβιζίου
Δ. Μίνωα Πεδιάδας
Δ. Φαιστού
Δ. Χερσονήσου
ΠΕ Λασιθίου
Δ. Αγίου Νικολάου
Δ. Ιεράπετρας
Δ. Οροπεδίου Λασιθίου
Δ. Σητείας
ΠΕ Ρεθύμνου
Δ. Αγίου Βασιλείου
Δ. Αμαρίου
Δ. Ανωγείων
Δ. Μυλοπόταμου
Δ. Ρεθύμνης
Χανίων
Δ. Αποκορώνου
Δ. Γαύδου
Δ. Καντάνου - Σελίνου
Δ. Κισσάμου
Δ. Πλατανιά
Δ. Σφακίων
Δ. Χανίων
Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης

Μόνιμος Πληθυσμός 2011
305.490
16.692
5.563
15.632
173.993
24.864
17.563
24.466
26.717
75.381
27.074
27.602
2.387
18.318
85.609
7.427
5.915
2.379
14.363
55.525
156.585
12.807
152
5.431
10.790
16.874
1.889
108.642
623.065

Πραγματικός Πληθυσμός 2011
338.052
16.780
5.679
15.680
175.113
29.062
17.829
24.572
53.337
75.995
28.033
27.450
2.357
18.155
97.059
8.484
5.843
2.382
17.464
62.886
171.822
15.660
158
5.645
11.009
20.972
2.224
116.154
682.928
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2.2

Καταγραφή και Οριοθέτηση Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ

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».
Το ΥΔ Κρήτης, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό και την υπ. αριθ. 706/16.7.2010 Απόφαση της
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/2010 και διόρθωση ΦΕΚ 1572/Β/2010), αποτελείται από
τρείς (3) Λεκάνες Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), τα χαρακτηριστικά των οποίων εμφανίζονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2-2

Κωδικός
EL1339
EL1340
EL1341
EL13

Λεκάνες Απορροής Ποταμών ΥΔ Κρήτης
Ονομασία
Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων
– Ρεθύμνου - Ηρακλείου
Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων –
Ρεθύμνου - Ηρακλείου
Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης
Σύνολο ΥΔ Κρήτης

Υψόμετρα (m)
Μέγιστο
Ελάχιστο

Έκταση
(km2)

Μέσο

3.643,71

438,92

2.452,09

0

2.798,03

475,15

2448,02

0

1.885,36
8.327,10

346,73
480,51

2122,66
2.452,09

0
0

Επισημαίνεται ότι σε σχέση με το 1ο εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ έγινε μικρή χωρική διόρθωση μεταξύ των
ΛΑΠ EL1340 και EL1341.
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2.2.1

ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339)

Η ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339) διοικητικά υπάγεται
στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων (43%), Ηρακλείου (29%), Ρεθύμνου (25%) και Λασιθίου (3%).
Νότια οριοθετείται από τα ορεινά συγκροτήματα των Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη, στα
Ανατολικά από το όρος Δίκτη ενώ Βόρεια και Δυτικά από Βόρειο Κρητικό Πέλαγος. Η ΛΑΠ
συγκεντρώνει το 73% του πραγματικού πληθυσμού της Κρήτης καθώς σε αυτή βρίσκονται τα
μεγαλύτερα αστικά κέντρα του νησιού, ήτοι το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο με πραγματικούς
πληθυσμούς 2011, 140.413, 54.636 και 36.305 άτομα αντίστοιχα.
Τα σημαντικότερα ποτάμια της ΛΑΠ είναι ο Ταυρωνίτης, ο Κερίτης, ο Αποσελέμης το Σφακορύακο, ο
Τσιχλιανός, ο Γίφλος, ο Κοιλιάρης, ο Αλμυρός Χανίων, ο Κουρνιώτης, ο Μουσέλας, ο Πετρές, ο
Μυλοπόταμος, το Φόδελε, ο Γαζανός, ο Γιόφυρος και ο Καρτερός. Επί των ποταμών Αποσελέμη και
Σφακορύακου έχουν κατασκευαστεί φράγματα με αποτέλεσμα τη δημιουργία των τεχνητών λιμών
Αποσελέμη και Ποταμών αντίστοιχα.
Οι ποταμοί Ταυρωνίτης και Κερίτης, με έκταση υδρολογικής λεκάνης περί τα 130 και 180 km 2
αντίστοιχα, συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης
περιοχής του Ν. Χανίων. Ο Ποταμός Αποσελέμης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Νομού
Ηρακλείου και πηγάζει από τις ΒΔ κλιτύες της Δίκτης. Ο Αποσελέμης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο
ποσοστό των νερών των δυτικών πλαγιών της Δίκτης (νερά των οροπεδίων Καθαρού και Λασιθίου).
Η υδρολογική λεκάνη του Αποσελέμη τροφοδοτείται μέσω καταβοθρών από την κλειστή
υδρολογική λεκάνη του οροπεδίου Λασιθίου.
Εντός της ΛΑΠ βρίσκεται και η φυσική λίμνη Κουρνά. Η λίμνη δημιουργείται από την παρεμπόδιση
του υπόγειου νερού, που κατεβαίνει από τον όγκο των Λευκών Ορέων, από τα αδιαπέραστα
πετρώματα και την κατάκλιση του φυσικού κοιλώματος. Η λίμνη τροφοδοτείται από την πηγή Αμάτι
και αποστραγγίζεται προς τον ποταμό Δέλφινα (Κουρνιώτη).
2.2.2

ΛΑΠ Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1340)

Η ΛΑΠ Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1340) διοικητικά υπάγεται
στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου (49%), Χανίων (29%), Ρεθύμνου (21%) και Λασιθίου (1%).
Βόρεια οριοθετείται από τα ορεινά συγκροτήματα των Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη, στα
Ανατολικά από το όρος Δίκτη και Νότια από Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Η ΛΑΠ συγκεντρώνει το 11%
του πραγματικού πληθυσμού της Κρήτης. Οι σημαντικότεροι οικισμοί από πλευράς πληθυσμιακού
μεγέθους της ΛΑΠ είναι οι Μοίρες και το Τυμπάκι με πραγματικό πληθυσμό (2011) 6.305 και 5.276
άτομα αντίστοιχα.
Εντός της ΛΑΠ βρίσκεται η πεδιάδα της Μεσσαράς και οι δύο μεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες του
νησιού, του Γεροπόταμου και του Αναποδάρη έκτασης 578 και 517 km2 αντίστοιχα. Στην Μεσσαρά
καλλιεργούνται κυρίως ελαιώνες και λιγότερο αμπέλια και κηπευτικά. Μια χαμηλή ανύψωση του
εδάφους στο χωριό Ασήμι χωρίζει τη Μεσσαρά σε δυο λεκάνες, την κάτω και την άνω O
Γεροπόταμος, διασχίζει την πεδιάδα της Κάτω Μεσσαράς και εκβάλλει στον κόλπο της Μεσσαράς.
Σε παραπόταμο του Γεροποτάμου έχει κατασκευαστεί το φράγμα της Φανερωμένης, με σκοπό την
άρδευση της πεδιάδας. Η Άνω Μεσσαρά διαρρέεται από τον ποταμό Αναποδάρη στους
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παραποτάμους του οποίου υπάρχουν τα μικρά φράγματα (Παρτίρων, Αμουργέλων, Δαμανιών,
Αρμανωγείων και Ινίου) και λιμνοδεξαμενές (Καραβάδο και Σκινιά). Επίσης, υπό κατασκευή
βρίσκεται το φράγμα της Πλακιώτισσας κοντά στο ομώνυμο χωριό.
Άλλο ποτάμια της ΛΑΠ είναι ο Πλατύς, ο οποίος έρχεται από το νομό Ρεθύμνης και εκβάλλει στην
Αγία Γαλήνη και ο Κουρταλιώτης στα νότια του νομού Ρεθύμνης, γνωστός για το φαράγγι του.
Στο νομό Χανίων βρίσκονται ο Κακοδικιανός, ο Πελεκανιώτης και το Φαράγγι της Σαμαριάς. Το
Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί περιοχή σημαντική για τη βιοποικιλότητα και έχει ανακηρυχθεί σε
Εθνικό Δρυμό.
2.2.3

ΛΑΠ Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341)

Η ΛΑΠ Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341) διοικητικά υπάγεται στις Περιφερειακές Ενότητες
Λασιθίου (89%) και Ηρακλείου (11%). Δυτικά οροθετείται από το όρος Δίκτη, Νότια από το Νότιο
Κρητικό πέλαγος και Βόρεια από το Βόρειο Κρητικό Πέλαγος. Η ΛΑΠ συγκεντρώνει το 16% του
πραγματικού πληθυσμού της Κρήτης. Οι σημαντικότεροι οικισμοί από πλευράς πληθυσμιακού
μεγέθους της ΛΑΠ είναι η Ιεράπετρα, ο Άγιος Νικόλαος, ο Λιμένας Χερσονήσου, η Σητεία και τα
Μάλλια με πραγματικούς πληθυσμούς (2011) 12.262, 11.458, 10.624, 9.215 και 6.808 άτομα
αντίστοιχα. Εντός της ΛΑΠ βρίσκεται η πεδιάδα της Ιεράπετρας. Η ΛΑΠ δεν έχει ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο. Τα σημαντικότερα ποτάμια της ΛΑΠ είναι ο Αλμυρός Λασιθίου, ο
Πεντέλης, το ρέμα Χοχλακιάς, το Ζάκρου Φαράγγι, ο Μύρτος, ο Καλαμαυκιανός και Μπραμιανός,
επί του οποίου έχει κατασκευαστεί ομώνυμο αρδευτικό (κυρίως) φράγμα.

2.3

Καταγραφή και Οριοθέτηση Κύριων Ποταμών

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης: Χαρακτηρισμός, τυπολογία, τυπο-χαρακτηριστικές
συνθήκες αναφορές και αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης όλων των κατηγοριών
επιφανειακών υδατικών συστημάτων (Παραδοτέο Π6), εντοπίζονται :
•

Στη ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339), εξήντα ένα
(61) ποτάμια ΥΣ με συνολικό μήκος 333,7 Km και δύο ταμιευτήρες (Ποταμών και Αποσελέμη)
συνολικής έκτασης 2,35 km2.

•

Στη ΛΑΠ Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1340), σαράντα δύο
(42) ποτάμια ΥΣ με συνολικό μήκος 257,8 Km και δύο ταμιευτήρες (Πλακιώτισσας και
Φανερωμένης) συνολικής έκτασης 2,38 km2.

•

Στη ΛΑΠ Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341), δεκαπέντε (15) ποτάμια ΥΣ με συνολικό
μήκος 71,8 Km και ένας ταμιευτήρας (Μπραμιανών) συνολικής έκτασης 0,98 km 2.

Στο ΥΔ Κρήτης αναγνωρίστηκαν συνολικά εκατόν δεκαοκτώ (118) ποτάμια Υδατικά Συστήματα (ΥΣ)
με συνολικό μήκος 663,2 Km και πέντε (5) ταμιευτήρες συνολικής έκτασης 5,71 km 2.
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2.4

Καταγραφή και Οριοθέτηση Κύριων Λιμνών

Στο ΥΔ αναγνωρίστηκε ένα λιμναίο φυσικό ΥΣ, η Λίμνη Κουρνά, έκτασης 0,72 km 2, η οποία βρίσκεται
στη ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339).

2.5

Καταγραφή και Οριοθέτηση Μεταβατικών ΥΣ

Στο ΥΔ Κρήτης και συγκεκριμένα στη ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου Ηρακλείου (EL1339) αναγνωρίστηκαν 4 μεταβατικά ΥΣ, συνολικής έκτασης 0,17 km2. Πρόκειται για
τις εκβολές των ποταμών Ταυρωνίτη, Κερίτη, Κοιλιάρη και Μουσέλα.

2.6

Καταγραφή και Οριοθέτηση Παράκτιων ΥΣ

Στο ΥΔ Κρήτης αναγνωρίστηκαν 25 παράκτια ΥΣ ως κάτωθι:
•

Στη ΛΑΠ Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339), δέκα (10)
παράκτια ΥΣ συνολικής έκτασης 778,3 km2.

•

Στη ΛΑΠ Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1340), έξι (6)
παράκτια ΥΣ συνολικής έκτασης 499,5 km2.

•

Στη ΛΑΠ Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341), εννέα (9) παράκτια ΥΣ συνολικής έκτασης
745,7 km2.

2.7

Καταγραφή και Οριοθέτηση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων

Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης προσδιορίσθηκαν και οριοθετήθηκαν 91 Υπόγεια Υδατικά
Συστήματα εκ των οποίων τα 47 είναι καρστικά, τα 35 πορώδη και τα 8 ρωγμώδη.
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Εικόνα 2-3

Λεκάνες Απορροής Ποταμών και επιφανειακά Υδατικά Συστήματα ΥΔ Κρήτης
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Εικόνα 2-4

Υπόγεια Υδατικά Συστήματα του ΥΔ Κρήτης
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3

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

3.1

Γενικά

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ (άρθρο 3 παρ.2), ορίζει πως τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τις
κατάλληλες διοικητικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της κατάλληλης
αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των κανόνων της Οδηγίας μέσα σε κάθε λεκάνη απορροής
ποταμού στο έδαφός τους.
Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την
Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων, ο οποίος εναρμονίζει το Εθνικό Δίκαιο προς τις διατάξεις της
ως άνω Οδηγίας, ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Σύμφωνα με τη "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης" Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), οι εκ του Ν.3199/2003 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
διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για
την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών 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.
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Εικόνα 3-1

Διοικητική Δομή Εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Στον παρακάτω πίνακα δίδεται μια εποπτική εικόνα της φύσης του ρόλου που διαδραματίζει κάθε
αρμόδια αρχή ανά θεματικό αντικείμενο στο πλαίσια της διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.
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Πίνακας 3-1

Βαθμός εμπλοκής Αρμοδίων αρχών στη εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Κατάρτιση ΠΜ

Εφαρμογή μέτρων

Συμμετοχή του κοινού

Επιβολή κανονισμών

Συντονισμός εφαρμογής

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Σ

Σ

-

-

-

-

Σ

Σ

Β

Β

Β

Β

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ

-

Β

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Β

-

Σ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Β

-

Σ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Β

-

Σ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Β

-

Σ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Β

-

Σ

-

-

Βασικός Ρόλος
Συμπληρωματικός Ρόλος
Κανένας ρόλος

-

-

-

Β
Β
Β

Σ
Σ

Σ

-

-

Β
Σ
-

Αξιολόγηση κατάστασης
υπόγειων υδάτων

Β

Αξιολόγηση κατάστασης
επιφανειακών υδάτων

Β

Παρακολούθηση
υπόγειων υδάτων

Β

Παρακολούθηση
επιφανειακών υδάτων

Κατάρτιση ΣΔΛΑΠ

Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων του Υπ
Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Διεύθυνση
Υδάτων
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

Οικονομική ανάλυση

Β

Ανάλυση πιέσεων και
επιπτώσεων

Αρχή

Υποβολή στοιχείων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ρόλοι

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:
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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

Παρουσίαση Αρμοδίων Αρχών – Θεσμικό Πλαίσιο – Στοιχεία Αρμοδίων
Συνοπτική παρουσίαση Αρμοδίων Αρχών

Σύμφωνα με το N. 3199/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την Προστασία και Διαχείριση
των Υδάτων, ο οποίος εναρμονίζει το Εθνικό Δίκαιο προς τις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας,
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 και έχει την
ευθύνη χάραξης της πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας και
αποτελείται από τους υπουργούς:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

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

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, η οποία 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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Σε περιφερειακό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι:
Το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3199/03, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4423 (ΦΕΚ 182/A/2016), συνιστάται σε
κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για
θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Στην περίπτωση που το Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών 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 τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης [ή άλλως προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά το άρθρο 28 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)] 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 Κρήτης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται όλες οι ΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης (EL13),
περιλαμβάνει μία Διεύθυνση Υδάτων, τη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Η Διεύθυνση Υδάτων είναι
αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης και ασκεί τις
αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Επιπλέον, σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ εμπλέκονται σε Περιφερειακό Επίπεδο οι
ΟΤΑ Α και Β Βαθμού.
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3.2.2

Στοιχεία αρμοδίων αρχών

Πίνακας 3-2

Ταυτότητα Εθνικής Αρμόδιας Αρχής

Επίσημη Επωνυμία

Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Ακρωνύμιο

ΕΓΥ
Ενιαίος διοικητικός τομέας του Υπουργείου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νομικό καθεστώς

•
Διατάξεις Δημιουργίας και
Καθορισμού Αρμοδιοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Χώρα
Ιστοσελίδα
Σημεία επαφής

Πίνακας 3-3

•

Αμαλιάδος 17
11523
Αθήνα
Ελλάδα
http://www.ypeka.gr/
http://wfdver.ypeka.gr
Τηλ. 210 6475102, 213 1515410
e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr

Ταυτότητα Περιφερειακών Αρμόδιων Αρχών

Επίσημη Επωνυμία
Ακρωνύμιο
Νομικό καθεστώς
Διατάξεις Δημιουργίας και
Καθορισμού Αρμοδιοτήτων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης
ΔΥΚΡΗ
Οργανική Μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
•
•
•
•
•

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση

Ιστοσελίδα
Σημεία επαφής

Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τους Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013) και
Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).
ΠΔ 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «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.

Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τους Ν.4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013)
και Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).
N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
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.
ΠΔ 136 (ΦΕΚ 229/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης».
Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. 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΄1572/28-9-2010 διόρθωσης του Παραρτήματος II), όπως αυτή ισχύει μετά την
έγκριση των εκάστοτε Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των
Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

Πλατεία Κουντουριώτη,
71202,
Ηράκλειο Κρήτης,
Ελλάδα
http://www.apdkritis.gov.gr/
Τηλ. 2813 404136
Φαξ: 2813-404198
email: ydata@apdkritis.gov.gr
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3.3

Νομικό Καθεστώς Αρμοδιοτήτων

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στις Διατάξεις που αφορούν στη συνθήκη ίδρυσης και στον
καθορισμό διοικητικών αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών, η ταυτότητα των οποίων δόθηκε πιο
πάνω.
3.3.1

Εθνικές Αρμόδιες Αρχές

Εθνική Επιτροπή Υδάτων
Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3199/2003 «Προστασία και
διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και το ΠΔ 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 – 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.
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και
έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/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, ενώ
η υπηρεσία οργανώθηκε με την ΚΥΑ 49139/24.11.2005 (ΦΕΚ 1695/Β/2005) «Οργάνωση της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
Στη συνέχεια, η διάρθρωσή της τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 7575/24.02.2010 (ΦΕΚ
183/Β/2010) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 49139/24−11−2005 κοινής υπουργικής απόφασης
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‘’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 ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010)
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009».
Τελικά, με το πέμπτο άρθρο του Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την παρ. 1 του άρθ. 33 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), 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 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)», Κεφ.Ζ σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/21.03.2013 (ΦΕΚ
679/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.3.2

Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές

Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με το άρθρο 6 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4117/2013, άρθρο 5,
παρ.1, εδάφιο στ και το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), άρθ. 33, παρ. 1 και το ΠΔ 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.
Η συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του,
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Με την ΚΥΑ 110957/26.03.2010 (ΦΕΚ 394/Β/2010) καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των
Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων (ΠΣΥ), 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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου
5 του Ν.3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και του ΠΔ 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
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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 και
σύμφωνα με το Ν. 4117/2013, Άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014),
άρθ. 33, παρ. 1. όπου στο Ν. 3199/2003 αναφέρεται Περιφέρεια νοείται στο εξής Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «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 «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. 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.
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
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 (Τμήμα
Υδροοικονομίας ή Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας). Με το Ν.3852/2010 και την
τροποποίηση αυτού (Ν.4071/2012) ορισμένες αρμοδιότητες των περιφερειών μεταβιβάζονται
στους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους της χώρας.
Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οργανώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9
του ΠΔ 136 (ΦΕΚ 229/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». Η Διεύθυνση
Υδάτων έχει έδρα το Ηράκλειο και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης
έδρα το Ηράκλειο:
•

Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

•

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων,

•

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας
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3.4
3.4.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Εθνική Αρμόδια Αρχή – 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 2000/60/ΕΚ, 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 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
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 2000/60/ΕΚ.
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.
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.
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•
•

•
•
•

•
•

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 679/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ
132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/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
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
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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.

3.4.2

Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 του ΠΔ
136 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α/2010), είναι αρμόδια ιδίως
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης και ασκεί τις αρμοδιότητες
που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το Άρθρο 280 του Ν.3852/2010
(ΦEΚ 87/Α/2010). 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.
Η Διεύθυνση Υδάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α)

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.

β)

Εξειδικεύει και εφαρμόζει μακροχρόνια και μεσοχρόνια προγράμματα προστασίας και
διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού.

γ)

Καταρτίζει Σχέδια Διαχείρισης και Προγράμματα Μέτρων (βλ. παρακάτω).

δ)

Εφαρμόζει τα Σχέδια Διαχείρισης και τα Προγράμματα Μέτρων και συντάσσει ετήσια έκθεση
εφαρμογής τους. Η ετήσια έκθεση διαβιβάζεται στην ΕΓΥ.
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ε)

Καταρτίζει μητρώο προστατευόμενων περιοχών το οποίο επανεξετάζεται και ενημερώνεται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και το οποίο, διαβιβάζει στην ΕΓΥ προκειμένου να καταρτιστεί
Εθνικό Μητρώο προστατευόμενων περιοχών.

στ)

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.

ζ)

Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων και
τα αποστέλλει στη βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Παρακολουθεί και
ελέγχει τις ποιοτικές παραμέτρους και την ποσοτική κατάσταση των υδάτων, την οικολογική
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων, καθώς και την κατάσταση των προστατευόμενων
περιοχών, όπως ειδικότερα καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 15.

η)

Συντονίζει όλους τους φορείς για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των
υδάτων.

θ)

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.

ι)

Μεριμνά για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά,
υπόγεια και παράκτια ύδατα.

ια)

Εφαρμόζει μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή μέσω του ορισμού οριακών τιμών
εκπομπής και προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας.

ιβ)

Εφαρμόζει Πρόγραμμα Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση, καθώς και απορρύπανσης των
υδάτων.
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ιγ)

Σχεδιάζει και επιβάλλει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών.

ιδ)

Επιβάλλει μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών
τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα
υπόγεια ύδατα.

ιε)

Εκδίδει τις άδειες Άδειες χρήσεως νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του και ελέγχει
την εφαρμογή τους.

ιστ)

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.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, επιβάλλονται περιορισμοί ή άλλα μέτρα στη χρήση των υδάτων
και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Σχεδίου
Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων και Παρακολούθησης.
Επίσης, οι Άδειες επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ
145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποστέλλουν αντίγραφα των αδειών
επαναχρησιμοποίησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα
παρακολούθησης και ελέγχου των αδειών επαναχρησιμοποίησης. Η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιεί τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των απαιτήσεων που
προβλέπονται στην άδεια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Το προβλεπόμενο από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ καταρτίζεται από την
αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη του τέως Περιφερειακού
Συμβουλίου Υδάτων και νυν Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη
γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
Ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι δυνατόν το Σχέδιο
Διαχείρισης ΛΑΠ να καταρτίζεται, να αναθεωρείται ή να ενημερώνεται από την Ειδική Γραμματεία
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή το
Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον
προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία δημοσιοποίησης που περιγράφεται παρακάτω. Κατά την
κατάρτιση, τελική επεξεργασία, αναθεώρηση ή ενημέρωση του Σχεδίου Διαχείρισης η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία που εκπροσωπούνται στην Εθνική Επιτροπή
Υδάτων.

Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

29

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση της 1ηςΑναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13)

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού
και των φορέων εκπροσώπησης του, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κατά τη διαδικασία
εκπόνησης, αναθεώρησης ή ενημέρωσης του Σχεδίου Διαχείρισης. Για το σκοπό αυτόν προβαίνει σε
δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου Διαχείρισης θέτοντας στη διάθεση του εν λόγω κοινού και
των φορέων όλα τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Ειδικότερα:
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάρτηση του προσχεδίου Διαχείρισης
απευθύνοντας πρόσκληση προς το ενδιαφερόμενο κοινό και τους φορείς εκπροσώπησης του για να
λάβουν γνώση του περιεχομένου του προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και να
υποβάλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους. Η δημοσιοποίηση του προσχεδίου
Διαχείρισης μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χρησιμοποιώντας κάθε άλλο επιπλέον πρόσφορο μέσο.
Για τη διατύπωση και υποβολή παρατηρήσεων και απόψεων παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον έξι
(6) μηνών από τη δημοσιοποίηση του. Οι παρατηρήσεις του κοινού και των φορέων λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης.»
Η Διεύθυνση Υδάτων έχει έδρα το Ηράκλειο και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία
έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο:
α)

Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, το οποίο είναι αρμόδιο
ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας
των υδάτων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποιοτικών παραμέτρων και την
ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών, τη διαχείριση της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης, την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων
εκπομπών ρύπων στα ύδατα, την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη
ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων, το σχεδιασμό όλων των αναγκαίων
προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την κατάρτιση και εφαρμογή
των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων, καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας
έκθεσης εφαρμογής τους, την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων
πλημμύρας, κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών
συστημάτων, το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες, την κατάρτιση
μητρώου προστατευόμενων περιοχών και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που
προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, για να πραγματοποιείται η ανάλυση των
χαρακτηριστικών κάθε υδατικού διαμερίσματος, η επισκόπηση των επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων και η οικονομική ανάλυση της
χρήσης των υδάτων.

β)

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση
αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους (όπως προβλέπονται στα
Άρθρα 11 και 16 του ν. 3199/2003), την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού
δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων, την
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επιβολή 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, καθώς και το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με
τη χρήση και την προστασία των υδάτων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών
και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων.
γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα
για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων
Διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, καθώς
και τη διοικητική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

3.5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων με την υπ’ αριθμ. οικ. 706/16.07.2010 Απόφαση (ΦΕΚ 1383/Β/2010 και
ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙ αυτής, όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1572/Β/2010), όρισε τις
αρμόδιες, τότε κρατικές, Περιφέρειες ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα
της χώρας. Έτσι, για τις ΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/7.6.2010), μόνη αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
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4

ΑΡΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Πέρα από τις αρμόδιες αρχές 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. Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για τις αρχές αυτές.

4.1
4.1.1

Αρχές Αρμόδιες για Επιμέρους Θέματα Διαχείρισης Υδάτων σε Εθνικό Επίπεδο
Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
•

ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/2017) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας

•

Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 197/Α/2003) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας και άλλες διατάξεις»

•

Ν. 3370/05(ΦΕΚ 176/Α/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

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 ΠΔ 121/2017 οι αρμοδιότητες του τμήματος που σχετίζονται άμεσα με
τα ύδατα είναι οι ακόλουθες:
1.

Η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των
υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων
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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, ΠΟΥ, ΟΗΕ) 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, ΠΟΥ, ΟΗΕ) 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).
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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
Αττικής.

14.

Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων
και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των
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:

16.

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.

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.

v.

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 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
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θέματα επιπτώσεων στην Υγεία από την περιβαλλοντική ρύπανση και την εκπόνηση,
σύμφωνα με τον ΠΟΥ, των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων Περιβάλλοντος και Υγείας (ΝΕΗΑΡ,
CEHAPE) σε θέματα Ύδρευσης-Αποχέτευσης.
4.1.2

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων - Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών
έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών πόρων
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
•

ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017) : Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

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.

•

‘Έλεγχος, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες μελετών:
(1)

Επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης αυτών σε
αποδέκτες στην περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων.
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(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 ΠΔ 97/2017 οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού
Εγγειοβελτιωτικών έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών πόρων, που σχετίζονται άμεσα 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.
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•

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.

•

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
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•

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.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής - Τμήμα Προστασίας Φυσικών
Πόρων από αγροτικές δραστηριότητες
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
•

ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017): Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

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
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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 ΥΠΑΑΤ 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.

•

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
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
•

ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017): Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κύριες Αρμοδιότητες
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 Αλιείας, την

Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

39

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Κατάρτιση της 1ηςΑναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13)

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 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

Αρχές Αρμόδιες για Επιμέρους Θέματα Διαχείρισης Υδάτων σε Περιφερειακό
Επίπεδο

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 Κρήτης

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το ΠΔ 136 (ΦΕΚ 229/Α/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι οι κάτωθι:
•

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των
αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης είναι αρμόδιο
ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής
πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το συντονισμό των ενεργειών για την
παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη διαδικασία προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

•

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων. 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
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υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.
•

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 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. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας
στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 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. 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.

•

Διεύθυνσεις Δασών. 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.
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4.2.2

Περιφέρεια Κρήτης

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το ΠΔ 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών
Ενοτήτων οι οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση των υδάτων είναι η κάτωθι:

•

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης. 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. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:
α.

Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την
Περιφέρεια Κρήτης.

β.

Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την
Περιφέρεια Κρήτης.

γ.

Τμήμα Υδροοικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την
Περιφέρεια Κρήτης.

δ.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με
έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

ε.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα
τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

στ.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα
το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

ζ.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα
Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες του τομέα περιβάλλοντος οι
οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ανάγονται
ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην
εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας.
Στο Τμήμα Υδροοικονομίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που αφορούν ιδίως την προστασία
και διαχείριση των υδάτων, όπως, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμετοχή σε
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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 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.
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, 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 Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. 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.

•

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κρήτης. 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. Τα Τμήματα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης είναι αρμόδια για την
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για 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, για την εξασφάλιση
της υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης
αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης και για τη λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινής
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περιβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς και για αρμοδιότητες δημόσιας
υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.
•

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. 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. Στο Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 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.

•

Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης – Τμήματα Δομών
Περιβάλλοντος. Στα Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των
Περιφερειακών Ενοτήτων 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 (ΓΟΕΒ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

•

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κρήτης. 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 καθώς
και στην άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική
Διοίκηση

•

Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης. Οι Διευθύνσεις ασκούν σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και
βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης και εμπορίου, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και
διά βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Το Τμήματα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
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.

•

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης. 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.
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Το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας είναι αρμόδιο 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, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν
γένει πλούτου. Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για
την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της
εκτέλεσής τους, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης
και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους, τις εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις
ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε
συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που
αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της Περιφέρειας που
δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.
Το Τμήμα Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των
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 Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης.
Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που συνιστώνται
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για
την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής
στην περιοχή των περιφερειακών ενοτήτων, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην
περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας,
εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο ιδίως για την
υποβολή προτάσεων και μελετών για την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των
καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε επίπεδο περιφερειακής
ενότητας. Το Τμήμα Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μίσθωση με δημοπρασία των
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ιχθυοτρόφων υδάτων εν γένει, τον καθορισμό της προστατευτικής ζώνης πέριξ του
τοποθετούμενου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους, την απόφαση
αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες, την υποβολή
αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον
καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή
ιχθυοτρόφων υδάτων, τη χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και
εργαστηρίων συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων και την ίδρυση
ιχθυοσκαλών καθώς και για τον καθορισμό της έδρας αυτών.
•

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης. 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.

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017) η εποπτεία,
ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ),
των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) και των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ)
υπάγεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών (Άρθρο 186 Ν.3852/2010).
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Το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ καθορίζεται από το ΝΔ 3881/1958 και τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, το Ν.3852/2010 (ΦEΚ 87/Α/2010)
και το Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).
Κύριες Αρμοδιότητες Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
•

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.

•

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.

Κύριες Αρμοδιότητες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων αποτελούν τα κατά νόμο υπεύθυνα όργανα (άρ.12 του
ΝΔ 3881/1958) που έχουν αντικείμενο τη διαχείριση (δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση)
των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής δικαιοδοσίας τους (Β΄ και Γ΄ Τάξης).
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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.
Δημοτικές Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980), Ν.1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980), Ν.1416/84 (ΦΕΚ 18/Α/1984) και
N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008)
Κύριες Αρμοδιότητες
Υποχρεωτικό αντικείμενο των ΔΕΥΑ είναι η ύδρευση, η αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών
υγρών αποβλήτων (αρ.1 Ν.1069/80)
Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), άρθρο 4. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
4071/2012 «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 ΟΤΑ 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.
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.
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•

Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν οι
οικείες δασικές υπηρεσίες.

•

Καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων.

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν.4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/2013), ΚΥΑ Δ16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 (ΦΕΚ 1473/Β/2013).
Κύριες Αρμοδιότητες
Ο Οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Στις αρμοδιότητές του
περιλαμβάνονται:
•

Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων
βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών
αποβλήτων.

•

Η εκπόνηση των πάσης φύσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Διακρατικές Συνεργασίες της
Περιφέρειας Κρήτης.

•

Η διαχείριση φράγματος Αποσελέμη.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
Νομοθεσία Δημιουργίας & Καθορισμού Αρμοδιοτήτων
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/2009), Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Κύριες Αρμοδιότητες
Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Στις κύριες αρμοδιότητές του
περιλαμβάνονται:
•

Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της
προστατευόμενης περιοχής και του σχεδίου διαχείρισής της.

•

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής κανονιστικών όρων και περιορισμών.

•

Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και
δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του.

•

Η παροχή γνωμοδοτήσεων κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην
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περιοχή ευθύνης του, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από
τις αρμόδιες αρχές
•

Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που
περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και
είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των
προστατευόμενων περιοχών.

•

Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων.

•

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα που ανάγονται στις
αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα, καθώς και στην προστασία των περιοχών
ευθύνης τους.

•

Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η
έκδοση αδειών ξενάγησης.

•

Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.

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:
•

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΚΥΑ 188763/2011 (ΦΕΚ 2284/Β/2011) και
ΚΥΑ 919/131869/2014 2889/Β/2014) είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και
αναπτύσσει τεχνολογία για τη γεωργική, δασική, ζωϊκή 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. Ο Οργανισμός εποπτεύεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

•

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) αποσκοπεί στην προώθηση της αειφορικής
διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της
Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Οι ειδικοί σκοποί του 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.
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•

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.

•

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), που επανασυστάθηκε
πρόσφατα (ΚΥΑ 12935, ΦΕΚ 1247, 24/6/2015) διέπεται από το Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976)
όπως τροποποιήθηκε έκτοτε και ισχύει. 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 νερών. 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 μεταλλευμάτων και οικονομοτεχνικής αξιολόγησης πετρωμάτων
και ορυκτών.

•

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που δημιουργήθηκε βάσει του Ν.
2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και οργανώνεται βάσει του ΠΔ 164/2003 (ΦΕΚ 131/Α/2003),
αποσκοπεί στη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στη πειραματική
ανάπτυξη και επίδειξη, στη 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 τον βυθό, των φυσικών, χημικών, βιολογικών
και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα, με
παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που
αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, οικονομική τους εκ- μετάλλευση είτε
από το ΕΛΚΕΘΕ ή και τους εργαζόμενους σ' αυτό ή και από τρίτους.

•

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης/Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης
Περιβάλλοντος. Η μεγάλη ποικιλία και ιδιαιτερότητα των οικοσυστημάτων της Κρήτης και της
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ευρύτερης περιοχής, καθώς και η ανάγκη για την προστασία των οικοσυστημάτων αλλά και
των ειδών, μέσα σε ένα χώρο που οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν συνεχείς και
έντονες αλλαγές, έχουν διαμορφώσει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης μια ομάδα
επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε θέματα βασικής οικολογικής έρευνας, αλλά κυρίως
σε θέματα διαχείρισης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Το Εργαστήριο Οικολογίας &
Διαχείρισης περιβάλλοντος δραστηριοποιείται στην υλοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και
περιφερειακών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ενώ πραγματοποιεί
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Επίσης γνωμοδοτεί για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε περιοχές του δικτύου
NATURA 2000.
Άλλοι σχετικοί οργανισμοί είναι η Ελληνική Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), τα
τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, καθώς επίσης και τα Επιμελητήρια
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ).
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