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Η ΟΔΗΓΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ ‘‘για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων’’, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, θέσπισε, για πρώτη φορά, πλαίσιο για την προστασία των 
επιφανειακών, υπογείων και παράκτιων/μεταβατικών υδάτων συνολικά σε επίπεδο Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί μια συνολική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και 
διαχείρισης των υδατικών πόρων  και συνιστά το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται 
στον τομέα των υδάτων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνδυάζει ποιοτικούς, 
οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών 
(ποταμών και λιμνών), των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων και θέτει 
ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών. Επιπλέον, επαναπροσδιορίζει την έννοια της Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα δέλτα, τις εκβολές ποταμών και τα παράκτια 
οικοσυστήματα. 

Παράλληλα, αντιμετωπίζονται συνολικά όλες οι χρήσεις και υπηρεσίες ύδατος, 
συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη 
κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς. Η Οδηγία ενισχύει και 
διασφαλίζει τη συμμετοχή του κοινού με τη δημιουργία συστηματικών και ουσιαστικών 
διαδικασιών διαβούλευσης. Παράλληλα, προωθεί την αειφόρο και ολοκληρωμένη διαχείριση 
των διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταμών. Στο ίδιο πλαίσιο, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
δημιουργεί και εισάγει νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση κινδύνων από τις πλημμύρες και 
την ξηρασία 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ενσωματώνει διάφορες Κοινοτικές Οδηγίες που σχετίζονται με τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος και την προστασία των υδάτων σε διάφορα επίπεδα, και που 
στην πλειονότητά τους αποτελούν θυγατρικές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, (Οδηγίες  
91/271/ΕΟΚ, 91/676/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 98/83/ΕΚ, κλπ.) καθώς και νέες Οδηγίες μεταγενέστερες 
της 2000/60/ΕΚ (2006/7/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, 2008/105/ΕΚ, 2009/90/ΕΚ, κλπ.), που έχουν κατά 
κύριο λόγο συμπληρωματικό χαρακτήρα. 

Με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα 
για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο τη σταδιακή επίτευξη της ‘‘καλής κατάστασης’’ 
όλων των υδάτων.  

Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή 
Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Τα Σχέδια Διαχείρισης 
περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση 
των υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και το Παράρτημα VI της Οδηγίας. Τα Σχέδια 
Διαχείρισης τίθενται σε διαβούλευση με το κοινό και τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με το 
Άρθρο 14 της Οδηγίας, προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν. 

Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα πρώτα Σχέδια 
Διαχείρισης, που έχουν εγκριθεί, αφορούν στο 1ο Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015) και ισχύουν 
μέχρι την αναθεώρησή τους Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα καταρτισθούν με την 1η 
Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών 
Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αφορούν 
στο 2ο Κύκλο Διαχείρισης (20016-2021). 

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να κατατοπίσει σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των φορέων 
που έχουν σχέση με το νερό και που μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του, 
δηλαδή για την ενεργό συμμετοχή όλων μας.  
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                        
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ 

Η Ελλάδα έχει μεταφέρει πλήρως την Οδηγία στην εθνική της νομοθεσία με το 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 Π.Δ. 
51/2007.  

Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Νόμου 3199/2003, έχουν εκδοθεί επιμέρους 
Αποφάσεις, όπως η ΚΥΑ 140384/19.8.2011 (ΦΕΚ Β’ 2017) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων 
(σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους, κατά το άρθρο 
4, παράγραφος 4 του Ν.3199/2003», η Απόφαση 706/16.07.2010 της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων (ΦΕΚ Β’ 1383/2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και 
ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους», σε εφαρμογή 
του Άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2007, όπως αυτή ισχύει μετά την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας που αφορά τον 1ο 
Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015), κ.α. Άμεσα συναφές με την εφαρμογή της Οδηγίας είναι και 
το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο ενσωματώνονται μεταγενέστερες ή θυγατρικές Οδηγίες, όπως 
η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/25.9.2009 (ΦΕΚ Β’ 2075), σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, με την οποία 
ενσωματώθηκε η Θυγατρική Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με «την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 17 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κ.α. 

Σε σχέση με την εφαρμογή των επιμέρους απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, έχουν 
ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Έχουν προσδιορισθεί και καταγραφεί, με την Απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-
2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010), της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη 
διαχείριση και προστασία τους», οι επιμέρους Λεκάνες Απορροής Ποταμών και τα 
Υδατικά Διαμερίσματα (περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών) όπως αυτή ισχύει μετά 
την έγκριση των Πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 
Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.  

 Έχουν καταρτισθεί, εγκριθεί και υποβληθεί στην ΕΕ 
(http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart13) τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών όλων (και των 14) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας για την 
περίοδο (2009-2015). Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης περιλαμβάνουν όλες τις 
αναλυτικές πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 13 και το Παράρτημα VII της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 Έχουν συνταχθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Δεκέμβριος 2014) και υποβληθεί 
στην ΕΕ η Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου ‘‘Εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών’’.  

 Έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των 
υδάτων της χώρας (http://nmwn.ypeka.gr/), το οποίο περιλαμβάνει πάνω από τα 2000 
σημεία παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων. 

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart13
http://nmwn.ypeka.gr/
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 Έχει συσταθεί και λειτουργεί το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, στο οποίο 
καταγράφεται η απολήψιμη ποσότητα ύδατος από τα σημεία υδροληψίας που έχουν 
αδειοδοτηθεί για τις διάφορες χρήσεις στα 14 Υδατικά Διαμερίσματος της χώρας. 

 Συντάσσονται οι ετήσιες εκθέσεις για την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των 
επιφανειακών (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων) και υπόγειων υδάτων 
κάθε Υδατικού Διαμερίσματος της χώρας, με βάση τα δεδομένα από τη λειτουργία του 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. 

 Εκπονείται από την ΕΓΥ μελέτη για τα θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 
ύδατος. 

 Έχει συσταθεί, με τη με Αρ. Πρωτ. οικ.1282/19-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΑΥΗ0-ΝΒΒ) Απόφαση 
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, η ‘‘Εθνική Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων (ΕΓΥ) για τον καθορισμό των μεθόδων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης 
όλων των κατηγοριών επιφανειακών υδάτων’’. 

 Εκπονούνται οι μελέτες για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ οι οποίες αναμένεται να θέσουν επιπλέον 
περιβαλλοντικούς στόχους και Μετρα για την προστασία και διαχείρισης των υδατικών 
συστημάτων από τον κινδυνο των πλημμυρών με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ 

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί και άλλες δράσεις/μελέτες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες 
περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
τα αποτελέσματά τους ήταν χρήσιμα για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας που αφορούν τον 1ο Κύκλο 
Διαχείρισης (2009-2015), αλλά οι μελέτες αυτές παραμένουν και ως πηγή άντλησης 
πληροφοριών και δεδομένων και για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, όπως  η 
‘‘Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών πόρων’’, η ‘‘Κατάρτιση 
Μητρώου Χρηστών Ύδατος’’, κ.α. 

 

1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΠΟΤΑΜΩΝ 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό 
εργαλείο προγραμματισμού αλλά και τον κεντρικό μηχανισμό αναφοράς της χώρας προς την 
ΕΕ. Στα Σχέδια Διαχείρισης, καθορίζονται τα ρεαλιστικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν 
προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι στόχοι της Οδηγίας- Πλαίσιο εν 
γένει, αιτιολογώντας παράλληλα οποιαδήποτε παρέκκλιση. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται 
και ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα Σχέδια Διαχείρισης που καταρτίζονται στο πλαίσιο της 1ης 
Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών, για κάθε ένα από 
τα Υδατικά της Διαμερίσματα (ακόλουθος Χάρτης), αφορούν στην περίοδο (2016-2021). 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες 
ενέργειες: 

 Επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των επιφανειακών 
(ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων. 

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

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

 Επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων όπως έχουν περιληφθεί στα 
εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης, καθώς και των επιπτώσεών τους.  

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

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

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

 Εκτίμηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
Οδηγίας, όπως είχαν καθορισθεί στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης. 

 Αναθεώρηση των Προγραμμάτων βασικών και συμπληρωματικών Μέτρων για την 
προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων κάθε ΥΔ, όπως περιλαμβάνονται 
στα εγκεκριμένα/πρώτα Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και στο 
Παράρτημα VI της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 12 και Παράρτημα VIII του ΠΔ 51/2007),  

 Επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων νερού (συμπεριλαμβανομένης 
της κοστολόγησης με τις αναμενόμενες νέες κατευθύνσεις της ΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της μελέτης «Υπολογισμός ανάκτησης κόστους από τις υπηρεσίες 
ύδατος» και με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα από τις σχετικές υπηρεσίες νερού. 

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

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

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

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

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

 



1
η 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

6 

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ                                           
ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το κάθε Σχέδιο Διαχείρισης θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες:  

1. Τις μελέτες/ προτάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικών με τα νερά, και 

2. Τις απόψεις όλων των φορέων που σχετίζονται με τα νερά, δηλαδή του συνόλου των 
πολιτών των τοπικών κοινωνιών κάθε Υδατικού Διαμερίσματος. 

Και ενώ οι εμπειρογνώμονες ήδη μελετούν και καταγράφουν τρόπους και μεθόδους για την 
ορθή διαχείριση των υδάτων της περιοχής, τώρα είναι η ώρα της καταγραφής των απόψεων 
/ προτάσεων / παρατηρήσεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Αυτή η διαδικασία ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών ή αλλιώς η 
διαδικασία διαβούλευσης ενθαρρύνεται από την Οδηγία η οποία κρίνει τη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων απαραίτητη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης και αποφασιστικής σημασίας 
για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με 
διαφάνεια. 

 

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ; 

Ως ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας από μας στο βαθμό που ο 
καθένας μας επηρεάζει και επηρεάζεται από την «καλή» κατάσταση των νερών.  

Είσαι ενδιαφερόμενος φορέας και μπορείς και πρέπει να λάβεις μέρος στη διαδικασία 
συλλογής απόψεων για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων αν: 

1. είσαι φορέας λήψης αποφάσεων, έχεις δηλαδή θεσμική αρμοδιότητα στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του νερού (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι), 

2. είσαι εμπειρογνώμονας – ειδικός, είσαι δηλαδή επιστήμονας, σύμβουλος 
εκπροσωπείς εκπαιδευτικό ίδρυμα, Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή ειδικό φορέα του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

3. είσαι χρήστης - καταναλωτής νερού, είσαι δηλαδή αγρότης ή ενεργός πολίτης, 
εκπροσωπείς βιομηχανία, επιχείρηση ή το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της 
ύδρευσης, 

4. είσαι διαχειριστής, δηλαδή εκπροσωπείς φορέα που έχει ρόλο εφαρμογής στη 
διαχείριση των υδάτων . 

 

Κατηγορίες φορέων στη συμμετοχική διαδικασία 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΤΕ, ΠΩΣ, ΠΟΥ; 

Στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=922&language=el-GRδιαβάστε και 
πείτε μας τη γνώμη σας στα εξής:  

 Έκθεση ληπτέων μέτρων διαβούλευσης (η παρούσα έκθεση)  

 Κατάλογος κοινωνικών εταίρων που έχουν σχέση με το νερό  

 Κειμένων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών   

 

α) είτε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης 
ύδατος, 

β) είτε στέλνοντας οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:  

info.egy@prv.ypeka.gr  

 

Επίσης, παρακολουθείστε τις Ημερίδες Διαβούλευσης και τα Ενημερωτικά Σεμινάρια που 
θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες πόλεις της χώρας (οι ημερομηνίες θα αναρτώνται στην 
παραπάνω ιστοσελίδα) 

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες: 

 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας,  κα. Μ. Παπανίκα  

Τηλ.: 210 6931265, 210 6931310  

fax : 210.6994357 

e-mail : info.egy@prv.ypeka.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.egy@prv.ypeka.gr
mailto:info.egy@prv.ypeka.gr
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ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ; 

Η διατύπωση οποιωνδήποτε παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων / κριτικής σχετικά με τη 

διαχείριση των υδάτων και ειδικά με τον τρόπο που η διαχείριση πρόκειται να οργανωθεί και 

να υλοποιηθεί μας είναι πολύτιμη.  

 Το νερό είναι ο πολυτιμότερος φυσικός μας πόρος και το έχουμε όλοι ανάγκη, εμείς 

και οι επόμενες γενιές. 

 Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και χρησιμοποιούμε το νερό μπορεί και πρέπει να 

βελτιωθεί. 

 Στα επόμενα χρόνια θα τεθούν οι βάσεις χρήσης και διαχείρισης των νερών μας για 

τις προσεχείς δεκαετίες. 

 

 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ!!! 

 


