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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Ε.Γ. οικ. 107
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορ−

ροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτι−
κής Μακεδονίας .

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 7 του Ν. 3199/2003 «Προστασία 

και διαχείριση των υδάτων −Εναρμόνιση με την Οδη−
γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄280), όπως 
το άρθρο 7 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. 
ζ) του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 (Α΄29).

2. Το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 «Κύρωση της από 
31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  
και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 29).

3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 54) και ειδικότερα των 
άρθρων 13,14 και 15 αυτού.

4. Το άρθρο 10 (παρ. 2, 3 και 6) του Π.Δ. 51/2007 «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.. κ.λπ.» (Α΄ 54).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ./τος 63/2005 (Α΄ 98).

6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (Α΄ 152).

7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμοί Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).

9. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

10. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄ 221) και του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄56).

11. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας....στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας.... κ.λπ.» (Α΄ 147).

12. Την υπ’ αριθμ. Υ 46/2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Β΄679).

14. Την με αρ. 41620/10.09.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού 
του Κων/νου Τριάντη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 433).

15. Την κοινή υπουργική απόφαση 107017/2006 «Εκτίμη−
ση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδί−
ων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ 'σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225).

16. Την υπ’ αριθμ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επι−
τροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφε−
ρειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β΄ 1383), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την υπ’ αριθμ. 172593/24−12−2013 κοινή υπουργική 
απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυ−
τικής Μακεδονίας.
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18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 145159/29−01−2014 Πράξη θεώ−
ρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορ−
ροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Μακεδονίας και Εισήγηση από την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την έγκρισή του από την Εθνική 
Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003.

19. Το από 30 Ιανουαρίου 2014 πρακτικό Συνεδρίασης 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Η απόφαση αυτή εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 
7 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 1 (περ. ζ) του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 
(Α΄ 29), καθώς και του άρθρου 10 (παρ. 2, 3, 4, 5 και 6) 
του Π.Δ. 51/2007 και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή του 
άρθρου 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρί−
ου 2000 «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» (EEL 327/1/
22−12−2000), ώστε, μέσω ενός περιβαλλοντικά ολοκληρω−
μένου στρατηγικού σχεδιασμού ορθολογικής διαχείρι−
σης και προστασίας των υδατικών πόρων του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, να προάγεται ο 
στόχος της επίτευξης της «καλής κατάστασης» των 
υδάτων που είναι και ο κύριος στόχος της ανωτέρω 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2 
Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης

1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυ−
τικής Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πα−
ράρτημα του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Το 
εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της παρα−
γράφου 1 (περ. ζ) του πέμπτου άρθρου του Ν. 4117/2013 
και των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 
51/2007 και με την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού και 
των φορέων εκπροσώπησής του τόσο κατά το στάδιο 
εκπόνησης όσο και κατά το στάδιο της οριστικής δια−
μόρφωσής του, καθώς και σύμφωνα με τις Κατευθυντή−
ριες Γραμμές για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Πο−
ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδο−
νίας, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά και εξειδικεύει 
τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 

VII του Π.Δ. 51/2007, κάνει αναφορά σε γενικές γραμμές 
στους ακόλουθους τομείς:

α) Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών του εν 
λόγω Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχών λεκανών 
απορροής ποταμών), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το 
Παράρτημα 11 του Π.Δ. 51/2007.

β) Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων 
που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην κα−
τάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.

γ) Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευό−
μενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 
6 και το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007.

δ) Χάρτη του δικτύου παρακολούθησης που συγκρο−
τούνται για τους σκοπούς του άρθρου 11 και του Πα−
ραρτήματος III του Π.Δ. 51/2007 και παρουσίαση, σε 
μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων 
Παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν 
λόγω διατάξεις, για την κατάσταση των υδάτων.

ε) Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που κα−
θορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, για 
τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προ−
στατευόμενες περιοχές.

στ) Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης 
ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 και 
το Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2007.

ζ) Περίληψη του ή των Προγραμμάτων Μέτρων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζο−
νται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.

η) Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμάτων 
και Σχεδίων Διαχείρισης για το εν λόγω Υδατικό Διαμέ−
ρισμα (περιοχή λεκανών απορροής ποταμών), τα οποία 
αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύπους υδά−
των, καθώς και περίληψη του περιεχομένου τους.

θ) Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την 
πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των απο−
τελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσε−
ων των Σχεδίων Διαχείρισης.

ι) Στοιχεία της/των αρμόδιων αρχών του εν λόγω Υδατι−
κού Διαμερίσματος (περιοχής λεκανών απορροής ποταμών).

Άρθρο 3 
Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το Παράρτημα με το αναλυτικό 
περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυ−
τικής Μακεδονίας, που ακολουθεί.
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