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ΔΗΑΓΧΓΖ.
Σν χςνο ησλ βξνρψλ ζηελ Αηηηθή, είλαη απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Διιάδα.
Δπηπιένλ, ηα λεξά ζηελ Αηηηθή θαη εηδηθφηεξα ζην Λεθαλνπέδην Αζελψλ έρνπλ ππνζηεί ηηο
επηπηψζεηο ηεο ξαγδαίαο, ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ,
κεηαπνιεκηθήο αζηηθνπνίεζεο, ηεο ζπλερηδφκελεο επέθηαζεο θαη ηεο ηεξάζηηαο αχμεζεο ησλ
ζηεγαλψλ επηθαλεηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πξσηεχνπζαο.
Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ζηε κεγάιε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη
ππφγεησλ πδάησλ, ζηελ αλεπάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζηε ξχπαλζε ηεο
ζάιαζζαο.
Σα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεγάιεο αλάγθεο ηεο πφιεο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ θαη απαηηνχζαλ πηεζηηθά επείγνπζεο απαληήζεηο,
αληηκεησπίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ, κε νξηζκέλα κεγάια «ζσζηηθά» έξγα, φπσο:
-Ζ επέθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάησλ ζηνλ πνηακφ Μφξλν θαη ζηνλ Δχελν. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, ε ΔΤΓΑΠ πδξεχεη ζήκεξα ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ Αηηηθή.
- Σν κεγάιν ΚΔΛ Φπηάιιεηαο γηα ηα ιχκαηα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ αιιά θαη πεξηνρψλ έθηφο
Λεθαλνπεδίνπ. Ζ κνλάδα ηεο Μεηακφξθσζεο, δέρεηαη βπηία απφ ηελ ππφινηπε Αηηηθή, φπνπ ηα
δίθηπα απνρέηεπζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη νη πεξηζζφηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο δελ
θαιχπηνληαη απφ βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο.
ε φιε ηελ Αηηηθή θαη ηδηαίηεξα εθηφο ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ, ην δίθηπν νκβξίσλ είλαη αηειέζηαην. Ζ
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε κηα ερζξηθή αληηκεηψπηζε ησλ ξεκάησλ.
Ζ Αηηηθή, απνηειεί ηελ πεξηθέξεηα κε ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε λεξνχ χδξεπζεο.
Κ.Α.

Τδαηηθά
δηακεξίζκαηα

Άξδεπζε

Κηελνηξνθία

Ύδξεπζε

Βηνκεραλία
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Βόξεηαο
Πεινπνλλήζνπ

401.5

6.6

41.7

3.0

03

Αλαηνιηθήο
Πεινπνλλήζνπ

324.9

4.7

22.1

351.7

04

Γπηηθήο ηεξεάο
Διιάδαο

366.5

9.0

22.4

397.9

06

Αηηηθήο

99.0

2.5

400.0

17.5

519.0

07

Αλαη. ηεξεάο
Διιάδαο

773.7

9.9

165.9*

12.6

962.1

Λνηπέο**

ύλνιν
452.8
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Πεγή: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΝΔΡΟΤ Χ ΦΤΗΚΟ ΠΟΡΟ» Γξ Γ. Μηγθίξνο, Καζ.Γεωινγίαο ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

Ζ εμέιημε ηεο Αζήλαο ζπλνδεχηεθε επί καθξφλ κε πξνβιήκαηα έιιεηςεο λεξνχ. Σηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο φκσο παξαηεξείηαη κείσζε βξνρνπηψζεσλ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε παξαηεηακέλε αλνκβξία πνπ άξρηζε ην 1990 θαη ην 1993 εμειίρζεθε ζε
ιεηςπδξία. Αλνκβξία θαηεγξάθε θαη ζε επφκελα δηαζηήκαηα, φπσο κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2008.
Σν ΡΑ 2020, ππφ ην θσο ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ αλαγθψλ, ησλ
θαηλνκέλσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη κε δεδνκέλε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ πδάησλ, επηιέγεη λα εκβαζχλεη ζην ζέκα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο. Βάζε απνηεινχλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ αξρέο θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο πνπ
πεξλνχλ απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ππνβάζκηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλαβάζκηζεο, εμνηθνλφκεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.
Σν λνκηθό πιαίζην.
α. Ο Ν. 1515/85 θαη ηα Π.Γ Πξνζηαζίαο:. Οη ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο
πδάηηλνπο πφξνπο ηνπ ΡΑ/85 ήηαλ πεξηνξηζκέλεο.
Δηδηθφηεξα ε αλαθνξά ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο πεξηνξηδφηαλ :
-Άξζξν 2, Πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο: 2α) εκεηψλεηαη ε πξνζηαζία πγξνηφπσλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία απηά
αιιά θαη ηα ξέκαηα θαη ηα ππφγεηα λεξά. 2β) ζεκεηψλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο απφ θάζε
πεγή θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ
-Άξζξν 3, παξ.3δ : Δηδηθφηεξνη ζηφρνη : Λήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία
-Άξζξν 15 , Παξάξηεκα, παξ.3.1: Πξνζηαζία Ληκλψλ Τιίθεο θαη Μαξαζψλα εηδηθά κε ζηφρν ηελ
πξφιεςε ηεο ξχπαλζήο ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηακηεπηήξεο απηνί σο
ελαιιαθηηθή ιχζε χδξεπζεο γηα ηελ πξσηεχνπζα .
Ζ πεξαηηέξσ ζεζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΡΑ Ν.1515/85 ζε ρσξηθφ επίπεδν νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηνπ
Π.Γ. Πξνζηαζίαο Κεθηζνχ πνηακνχ, Π.Γ/γκαηνο Ρέκαηνο Ακαξνπζίνπ Υαιαλδξίνπ, Π.Γ ρνηληά –
Μαξαζψλα, ζε πεξηνξηζηηθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο Λίκλεο ηνπ Μαξαζψλα θαη
ζε ζεκεηαθέο ζηελ πιεηνςεθία νξηνζεηήζεηο θαη δηεπζεηήζεηο ξεκάησλ ρσξίο λα εληάζζνληαη ζε έλα
ζπλνιηθφ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ .
β. Με ην Νόµν 3199/2003 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ
ππφγεησλ πδάησλ ζε ελαξµφληζε µε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ) 2000/60/ΔΚ,
πξαγκαηνπνηείηαη ηνκή ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πδάησλ. Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ πδάησλ θάζε πεξηνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηεο ρψξαο. Σν ΤΠΔΚΑ πνπ
εθπνλεί Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο, ε δε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ πδάησλ
αλήθεη ζηηο Πεξηθέξεηεο.
γ. Με ην Π.Γ. 51/2007 νξίδνληαη ηα «κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη
δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ»
δ. Οδεγία 2008/56/ΔΚ «Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηωλ
ζαιάζζηωλ πδάηωλ. Δπίθεηηαη ε ελζσκάησζή ηεο ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ζηε ζπλέρεηα ε
εθαξκνγή ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Οδεγία (ΟΠΤ) 2000/60/ΔΚ γηα ηελ επίηεπμε εληαίαο
αληηκεηψπηζεο ησλ παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ πδάησλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππζκέλα θαη ηνπ
ππεδάθνπο ηνπο. ηφρνο ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο
θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο έσο ην 2020.
Αξκνδηόηεηεο, όξηα, Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα: χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Τδάησλ (ΦΔΚ 1383/Β/2010)θαη (ΦΔΚ 1572/Β/28.9.2010), ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Αηηηθήο ππάγεηαη
ε νλνκαδφκελε Λεθάλε Απνξξνήο Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο (GR26). Απηή ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα
ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη σο πξνο ηελ έθηαζε, πεξηιακβάλεη:
Σν 89,31% ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν 8,8% ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, φπνπ ε πεξηθέξεηα
Αηηηθήο δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ κέξνπο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Αξγνιηθνχ Κφιπνπ (GR31)
πνπ αθνξά ζηα λεζηά : Πφξνο, Ύδξα, πέηζεο, πεηζνπνχια, Γνθφο, Κχζεξα θαη Αληηθχζεξα.
Σν 1,33% Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη ην 0,55% ηεο Πεξηθέξεηαο
Ννηίνπ Αηγαίνπ.
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Αληίζεηα, ε αξκνδηφηεηα ηνπ 20,43% ηεο ιεθάλεο ηνπ Αζσπνχ(GR25), θαζψο θαη ηνπ 0.19% ηεο
ιεθάλεο απνξξνήο Βνησηηθνχ Κεθηζνχ (GR23), πνπ αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο,
αλήθεη πιένλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
Σέινο, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη ζπλαξκνδηφηεηα κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ
δηαρείξηζε ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Δπήλνπ (GR20) θαη Μφξλνπ (GR21), ηνπ Τδαηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, ιφγσ ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Αζήλαο.
Τδαηηθά όξηα ΡΑ: Παξά ηηο δηαθνξέο δηνηθεηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ νξίσλ κεηαμχ φκνξσλ
πεξηθεξεηψλ θαη Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ην ΡΑ ρξεηάδεηαη λα ξπζκίζεη, εληφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
θαη ξπζκίζεσλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ , ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηεη.
Σέινο, απαηηείηαη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη κέηξσλ Γηαρείξηζεο Τδάησλ πνπ ζα
πεξηιεθζνχλ ζην ΡΑ 2020 θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ
Λεθαλψλ Απνξξνήο ηεο Αηηηθήο θαη ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ ε νπνία πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε φια
ηα ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ επηπέδνπ ζρέδηα.

1. Σηπαηηγικοί ζηόσοι και βαζικέρ απσέρ για ηη Διασείπιζη ηων ςδάηων ζηην Αηηική ζύμθωνα
με ηην ιζσύοςζα νομοθεζία.
Ζ απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δείρλεη φηη ε αληηκεηψπηζε κέρξη πξφζθαηα ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ κε „αλαπηπμηαθέο ιχζεηο‟ θαη νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα, είρε απνηέιεζκα ηελ
ζεκαληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ κε αλαζηξέςηκε
θαηάζηαζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Σν ζχλνιν ησλ πδάησλ ηεο Αηηηθήο , ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο αζηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα εληαρζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην ΡΑ
2020, ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Σν ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αηηηθήο,
ρξεηάδεηαη λα πεξηιάβεη ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
Ζ αλαγλψξηζε απφ ην ΡΑ 2020 ησλ πδαηηθψλ πφξσλ σο ζεκαληηθήο παξακέηξνπ γηα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο απνδεηθλχεηαη επίζεο κε ηελ αλάδεημε ηνπο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ πεξηνρψλ φπνπ ρξεηάδεηαη λα αζθεζνχλ πνιηηηθέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή
Βησζηκφηεηα.
ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηεο Αηηηθήο, ρξεηάδεηαη
λα ελζσκαηψλνληαη νη ζηφρνη θαη νη αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, Ν3199/2003 θαη Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ).
Οη ηξαηεγηθνί ζηόρνη είλαη:
1. Ζ δηαζθάιηζε πξνζηαζίαο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ σο
αλαληηθαηάζηαησλ θπζηθψλ πφξσλ
2. Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη αλάηαμε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε καθξνρξφληα θαη κεζνρξφληα πξνγξάκκαηα
3. Ζ αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηνπο δηάζηαζεο σο αλαπφζπαζηνπ ζηνηρείνπ
ηνπ αζηηθνχ θαη εμσαζηηθνχ ρψξνπ
4. Ζ επίηεπμε ή ε δηαηήξεζε θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο γηα ην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ ηεο Αηηηθήο.
Βαζηθέο αξρέο απνηεινύλ:

Ζ πξφιεςε πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ

Ζ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπο

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πδάησλ, ε πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο, ε πνηνηηθή
αλαβάζκηζε θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπο.

ε αληηκεηψπηζε ηεο ζεκεηαθήο θαη δηάρπηεο ξχπαλζεο ζηα επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη
ζαιάζζηα χδαηα

Αληηκεηψπηζε ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ζαιάζζησλ σο εληαίν κέησπν θαη
ζπλνιηθή δηαρείξηζή ηνπο . Απνθαηάζηαζε, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαη δξάζεηο πνπ ζα
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επηηξέςνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο λα επαλαθέξνπλ ηηο πεξηνρέο ζηε
θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε

Γηαζθάιηζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ άληιεζε λεξνχ απφ ηνπο πδξνθφξνπο θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπο

Δμνηθνλφκεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ.

Ζ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, πξφιεςε ηεο επηδείλσζήο
ηνπ ή, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ, απνθαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ
απηά έρνπλ ππνζηεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο.

Πξφιεςε θαη κείσζε ησλ ηηο εηζξνψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, γηα λα κελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ή θίλδπλνη γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα, ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ηελ
αλζξψπηλε πγεία ή ηηο ζεκηηέο ρξήζεηο ηεο ζάιαζζαο.

Ζ δεκηνπξγία θαηά ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ παξφρζησλ δσλψλ
πξνζηαζίαο (είηε απηά είλαη ξέκαηα, αθηέο, πδξφηνπνη) κε απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε σο
ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ ηφζν γηα ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν
φζν θαη ηνλ αζηηθφ ρψξν, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.

Ζ δεκηνπξγία θαηά ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ κεηαβαηηθψλ δσλψλ
ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο πξνο ηηο παξφρζηεο δψλεο
2. Υπόγεια ύδαηα
Σα ππφγεηα απνζέκαηα λεξνχ ζηελ Αηηηθή είλαη πνιχ ιίγα ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ππφγεην
δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Οη νξεηλνί φγθνη είλαη νη δψλεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ν θπζηθφο
εκπινπηηζκφο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ. ‟ απηνχο θαη ζηηο παξπθέο ηνπο ηα λεξά θηλνχληαη
θπξίσο ζε αλζξαθηθά πεηξψκαηα θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζρεηηθά θαιήο πνηφηεηαο.
ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο αλάινγα θαη κε παξακέηξνπο φπσο ε γεσινγηθή δνκή θαη ην κέγεζνο ηεο
έληαζεο ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππάξρεη αλάινγε επηβάξπλζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππφγεησλ πδάησλ.
ην εζσηεξηθφ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ φπνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή γεσινγηθή δνκή θαη έρνπκε
ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε έληαζε αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ επηδεηλψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ
ππφγεησλ πδάησλ. ην θεληξηθφ ιεθαλνπέδην ππάξρεη κηα δεχηεξε θαηεγνξία κέηξηαο σο θαθήο
πνηφηεηαο. Μεηαμχ Λπθαβεηηνχ θαη Φηινπάππνπ θαζψο θαη βφξεηα ησλ Σνπξθνβνπλίσλ ε ξχπαλζε
είλαη κηθξφηεξε, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε ειεχζεξσλ ρψξσλ. Σξίηε θαηεγνξία, κε
ππφγεηα λεξά θαθήο πνηφηεηαο, εληνπίδεηαη εθαηέξσζελ ηνπ Κεθηζνχ ιφγσ αζηηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, πνπ νξηνζεηείηαη θαηά ηε λνεηή
γξακκή Γξαπεηζψλα, Πεηξαηάο, Καιιηζέα, Αξγπξνχπνιε, Βνπιηαγκέλε. Πξφθεηηαη γηα λεξά θαθήο
πνηφηεηαο γηα άξδεπζε πνπ γίλνληαη αθαηάιιεια γηα άξδεπζε ζε εδάθε κε πεξηνξηζκέλε
ζηξάγγηζε.
ηελ Αηηηθή ε ξχπαλζή ησλ πδάησλ νθείιεηαη ζηα αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα, ζηα
θπηνθάξκαθα ηεο γεσξγηθήο ρξήζεο θαη ζηε δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο. Με ηελ πθαικχξηλζε ησλ
πδάησλ ζπλδένληαη νη κεγάιεο ππεξβάζεηο ζε αξηζκφ γεσηξήζεσλ γηα ρξήζεηο ζηηο νπνίεο θπξίσο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε άξδεπζε αιιά θαη ε χδξεπζε. Αλαγθαίνο θξίλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ
γεσηξήζεσλ δεδνκέλνπ φηη ππνινγίδνληαη ζην 260%, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ κπνξεί λα αληέμεη ε
πεξηνρή. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, ην ζαιαζζηλφ λεξφ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο έρεη
δηεηζδχζεη βαζηά κέζα ζηελ μεξά. Παξάδεηγκα ε Ζιηνχπνιε, φπνπ πθάικπξν λεξφ εληνπίδεηαη ζε
γεσηξήζεηο ζηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ Τκεηηνχ, αιιά θαη ηα Μεζφγεηα φπνπ ην ζαιαζζηλφ λεξφ απφ
ηνλ Δπβντθφ έρεη πξνρσξήζεη βαζηά κέζα ζηελ μεξά. ε πεξηνρέο ησλ Μεζνγείσλ νη απμεκέλεο
ζπγθεληξψζεηο ρισξηφλησλ θαζηζηνχλ ηα πθάικπξα λεξά απφ ηηο γεσηξήζεηο αθαηάιιεια αθφκα
θαη γηα άξδεπζε. Καηάιιειν κέηξν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθάικπξσλ πδάησλ είλαη ε επεμεξγαζία
ηνπ κε ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ αθαιάησζεο, νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν ελεξγνβφξεο, απ΄ φ,ηη αλ
επεμεξγάδνληαλ ζαιαζζηλφ λεξφ.
Ζ ππεξάληιεζε ησλ πδξνθφξσλ ζπλδέεηαη κε ππνβηβαζκνχο ηεο ζηάζκεο ησλ πδξνθφξσλ, πνπ
επηθέξνπλ εδαθηθέο ππνρσξήζεηο. Κξίλεηαη επνκέλσο αλαγθαία ε έξεπλα θαη πξφιεςε ησλ
επηπηψζεσλ.
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Ο ηερλεηφο εκπινπηηζκφο απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν κέηξν, γηα λα εκπνδίδεηαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ
λα δηεηζδχζεη ζηελ μεξά, γηα λα αλπςψλεηαη ε ζηάζκε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ πνπ έρνπλ
ππνβαζκηζηεί ή ζηεξέςεη, θαζψο θαη γηα λα δεκηνπξγνχληαη ηα απαξαίηεηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα
γηα πεξηφδνπο ιεηςπδξίαο, φπσο είλαη πξφζθνξν λα γίλεη ζην Κεθαιάξη ηεο Κεθηζηάο.
Καηεπζύλζεηο θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηωλ ππόγεηωλ πδάηωλ :
-χληαμε πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ θαη ραξηψλ θαη βάζεη απηψλ πξνψζεζε θαηάιιεισλ έξγσλ γηα
ηελ απνηακίεπζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ
πδξνθνξέσλ.
-Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ γηα ηελ επαλαηξνθνδνζία θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ππνβαζκηζκέλσλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ απνζεκάησλ.
-Έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ησλ γεσηξήζεσλ κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ
ηνπ δηαζέζηκνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ θαηαλαιψζεσλ ζηελ ίδηα πδξνινγηθή ιεθάλε.
-πλδπαζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ αζηηθήο,
βηνκεραληθήο, γεσξγηθήο πξνέιεπζεο.
-Οη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη νηθνδνκηθέο άδεηεο ησλ έξγσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δεκφζησλ
θνξέσλ, λα πξνβιέπνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα εμνηθνλφκεζεο, επεμεξγαζίαο θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ νκβξίσλ, φπσο δεμακελέο λεξνχ θάησ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο,
απιέο ζρνιείσλ θαη κεγάισλ θηηξίσλ, έγρπζε ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο κέζσ πεγαδηψλ,
γεσηξήζεσλ θιπ.
3. Επιθανειακά ύδαηα
ηα "Δπηθαλεηαθά χδαηα" πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηάζηκσλ ή ησλ ξεφλησλ επηθαλεηαθψλ
πδάησλ, ηα κεηαβαηηθά ζπζηήκαηα ελ κέξεη αικπξψλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ πιεζίνλ ζηνκίσλ
πνηακψλ θαη ηα παξάθηηα χδαηα .
Σν ζχλνιν ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Αηηηθήο έρεη επηβαξπλζεί κε
κεγάιε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ππνβάζκηζε.
Απηά παξαδείγκαηα ησλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ :
- Σα ξέκαηα αληηκεησπίζηεθαλ σο πδξαπιηθνί ππνδνρείο, σο θιεηζηνί ή ηζηκεληαξηζκέλνη αγσγνί
νκβξίσλ
- ε ζπρλή κεηαηξνπή ησλ ξεκάησλ ζε νδηθέο αξηεξίεο, ην κπάδσκα θαη ε νηθνπεδνπνίεζή ξεκάησλ
θαη πγξνηφπσλ πνπ εμππεξεηνχλ κφλν ηελ αιφγηζηε αζηηθνπνίεζε
- ην επί καθξφλ αλεπαξθέο ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ρσξίο θαηεπζχλζεηο θαη
εξγαιεία γηα πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ξεκάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο
- ε ξχπαλζε επηθαλεηαθψλ πδάησλ κε αζηηθά, βηνκεραληθά ιχκαηα θαη ξχπαλζε απφ γεσξγηθά
θάξκαθα, δηαξξνέο απφ αζηνρία θαη παιαηφηεηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο.
- ε έιιεηςε ζχλδεζεο πδάηηλνπ ζηνηρείνπ κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο πφινπο θαη πξνζηαζίαο ηζηνξηθήο
ζεκαζίαο πδάηηλσλ ζηνηρείσλ
Σκήκα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κε αλαζηξέςηκε θαη ρξεηάδεηαη λα
πξνζηαηεπηεί απφ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε. Τπάξρεη φκσο αθφκα πνιινί θαη αμηφινγνη πδαηηθνί
πφξνη πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε.
Γεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ησλ ξεκάησλ γηα ην ζχζηεκα πδάησλ θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, γηα ηε
δηέιεπζε ησλ αέξησλ ξεπκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, ζεζπίδεηαη κε ην
ΡΑ 2020 εηδηθφ Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο, πνπ θαηαηάζζεη ηα ξέκαηα ηεο Αηηηθήο ζε ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο.
3.1. Ποηαμοί, ςδαηοπεύμαηα :
χληνκε πεξηγξαθή ησλ ξεκάησλ ηεο Αηηηθήο:

Τδαηνξεύκαηα Λεθάλεο Απνξξνήο Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. (GR26).
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ε αδξέο γξακκέο, ε Λεθάλε απνξξνήο Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο πεξηιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηεο
ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο Αηηηθήο θαζψο θαη ηα πιεζηέζηεξα λεζηά αιακίλα, Αίγηλα, Αγθίζηξη θιπ.
εκαληηθφηεξα απφ πεξηβαιινληηθή θαη πδξαπιηθή άπνςε είλαη:
-ζην ιεθαλνπέδην Αζελψλ ν πνηακφο Κεθηζφο, ν Ηιηζφο, ε Πηθξνδάθλε.
- ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή ν Υάξαδξνο, ξέκα Ραθήλαο, Δξαζίλνπ, Κεξαηέαο
- ζηε Γπηηθή Αηηηθή ν αξαληαπφηακνο θαη Γηαλλνχια, ηα νπνία εθβάιινπλ ζηνλ θφιπν ηεο
Διεπζίλαο,

Πνηακόο Κεθηζόο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε θαζψο θαη γηα ηελ
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζηελ πξσηεχνπζα έρεη ν Κεθηζφο ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη απφ ην ΠΓ
632Γ/94. Ο Κεθηζφο πνπ πεγάδεη απφ ηελ Πάξλεζα θαη ηελ Πεληέιε θαη δέρεηαη ηα χδαηα πιήζνπο
ξεκάησλ θαζψο θαη κεγάιε ξχπαλζε απφ αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα, δηαηεξεί ζην βφξεην,
αλνηθηφ ηκήκα ηνπ θπζηθφ ραξαθηήξα θαη ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη αλαζηξέςηκε. Ζ πξνζηαζία θαη
απνθαηάζηαζε ηνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη ρξεηάδεηαη λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγία ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ην ΠΓ γξακκηθνχ πάξθνπ.
ηε ζπλέρεηα θαιχπηεηαη απφ ηελ Δζληθή νδφ, παξαιακβάλεη ηηο ππεξρεηιίζεηο ηνπ παληνξξντθνχ
ηεο Αζήλαο θαη ηέινο εθβάιιεη θάησ απφ ηελ ππεξπςσκέλε παξαιηαθή ιεσθφξν.
Οη εθβνιέο ηνπ Κεθηζνχ ηδίσο αιιά θαη ηνπ Ηιηζνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξά πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα θαη ε επίιπζή ηνπο απαηηεί εηδηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο κηαο θαη απνηεινχλ κέξνο
ηνπ επίζεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο, Φαιεξηθνχ Όξκνπ.

Τδαηνξεύκαηα Θξηάζηνπ Πεδίνπ – Αζπξνπύξγνπ. Έληνλε ξχπαλζε δηαπηζηψλεηαη ζηα
ξέκαηα ηεο πεξηνρήο Θξηαζίνπ Αζπξνπχξγνπ. Σν ξέκα Γηαλλνχιαο καδί κε ην ξέκα Μαχξεο Ώξαο
ζρεκαηίδνπλ ιεθάλε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ βηνκεραληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη
απφ ηελ επηθνηλσλία κε ην ρψξν ηνπ ΥΤΣΑ Ληνζίσλ κέζσ ησλ πδάησλ πνπ θαηεβαίλνπλ πξνο ηελ
πεξηνρή. Πξφζθαηα δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο εηδηθνχο Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ,
έληνλε ξχπαλζε. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη εηδηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θαη
πξνζηαζίαο θαηά ηα παξαπάλσ πξφηππα.

Δθβνιέο Αζωπνύ (Αλήθνπλ ζηε ιεθάλε ηνπ Αζσπνχ GR 25). Δίλαη γλσζηή ε ζνβαξή
ξχπαλζε πνπ ζπγθεληξψλεη ζηελ Βνησηηθή θπξίσο πεξηνρή ηεο ε ιεθάλε ηνπ Αζσπνχ, εμ‟ αηηίαο
ηεο ξππαίλνπζαο βηνκεραληθήο θαζψο θαη ηεο αγξνηηθήο ρξήζεο.
Γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Αζσπνχ ην ΤΠΔΚΑ πξνσζεί έλα
Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ, κε πξνηεξαηφηεηεο ηε
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο:
Δπίζεο: Δθδφζεθε ε ΚΤΑ ππ. αξηζκ.20488/ 2010 «Καζνξηζκφο Πνηνηηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ
Πξνηχπσλ ζηνλ πνηακφ Αζσπφ θαη Οξηαθψλ Σηκψλ Δθπνκπψλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ
ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αζσπνχ» θαη ε ΚΤΑ “πκπιήξσζε ηεο ΚΤΑ κε ζέκα “Πξνζδηνξηζκφο
ησλ λεξψλ πνπ πθίζηαληαη ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ..” Θα αθνινπζήζεη ε
δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεινπ αγξνπεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ, ζε εθαξκνγή
ηεο Οδεγίαο πεξί ληηξνξξχπαλζεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Σέινο έρνπλ δξνκνινγεζεί νη
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αζθαιή πδξνδφηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
Σν ζχλνιν ησλ πδαηνξεπκάησλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Αηηηθήο ρξεηάδεηαη λα ηεζεί ζε
Δηδηθό Πξόγξακκα Πξνζηαζίαο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία, ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
βειηίσζε, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημή ηνπο. Σα ξέκαηα ρξεηάδεηαη λα πξνζηαηεχνληαη κε βάζε
ηε δηαξθή ξνή, ην κέγεζνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, ην κήθνο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξφρζησλ
δσλψλ σο πξνο ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνπο πγξνηφπνπο πνπ δεκηνπξγνχλ, ηηο πεξηνρέο απφ ηηο
νπνίεο δηέξρνληαη, ηελ αληηπιεκκπξηθή ηνπο ζεκαζία.
Σν ζύλνιν ησλ πδαηνξεπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
ρξεηάδεηαη λα ηεξαξρεζνύλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα νξηνζέηεζεο, εθπόλεζεο κειεηώλ
θαη ρξεκαηνδόηεζεο δξάζεσλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο, απνθαηάζηαζεο, αλάδεημεο θαη ελ γέλεη
δηαρείξηζήο ηνπο, ζε ηέζζεξα επίπεδα πξνηεξαηόηεηαο. Η ηεξάξρεζε έρεη ζαλ βάζε ηε δηαξθή ξνή,
ην κέγεζνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, ην κήθνο, ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ παξόρζησλ δσλώλ σο πξνο ηε
βηνπνηθηιόηεηα θαη ηνπο πγξνηόπνπο πνπ δεκηνπξγνύλ, ηηο πεξηνρέο από ηηο νπνίεο δηέξρνληαη, ηελ
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αληηπιεκκπξηθή ηνπο ζεκαζία.
Ρέκαηα Α’ επηπέδνπ πξνηεξαηόηεηαο ρξεηάδεηαη λα απνηεινύλ ηα ξέκαηα ζηξαηεγηθήο
πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο ζεκαζίαο ζεκαζίαο, Β’ πξνηεξαηόηεηαο ηα ξέκαηα κεγάιεο
ζεκαζίαο, Γ’ πξνηεξαηόηεηαο ηα ινηπά πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο ξέκαηα.
Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ην ζύλνιν πδαηνξεπκάηωλ Αηηηθήο: Σν ζχλνιν ησλ ξεκάησλ ηεο
γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα επίπεδα Α, Β. Γ. θαη Γ,
ηζρχνπλ κε ηνλ παξφληα λφκν, ρξεηάδεηαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ γεληθέο ξπζκίζεηο φπσο:
- έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεξαξρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο , γηα ηελ νξηνζέηεζε φισλ ησλ
ξεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
- θαζνξηζκφ ησλ νξηνγξακκψλ νξηνζέηεζεο γηα πεξίνδν επαλαθνξάο 50 εηψλ θαη εμέηαζε θαηά
πεξίπησζε γηα κεγαιχηεξε πεξίνδν επαλαθνξάο ζε κεγάινπο ζπιιεθηήξεο
- θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ δσλψλ πξνζηαζίαο ξεκάησλ κε φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζε ρξήζεηο θαη ζηε
δφκεζε γηα δηαθχιαμε ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο
- νη κειέηεο νξηνζέηεζεο λα πεξηιακβάλνπλ πδξαπιηθέο, ηνπνγξαθηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη άιιεο
απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο
- νη απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο λα γίλνληαη κε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ
(απαγφξεπζε ηζηκεληφζηξσζεο, απνθπγή ζπξκαηνθηβσηίσλ)
- ηελ απαγφξεπζε θάιπςεο ξεκάησλ κε δξφκνπο, κπαδψκαηα, ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο
νηθνδνκήζηκνπ ρψξνπ ή πξννξηδφκελνπ γηα αλέγεξζε θνηλσθειψλ θηηξίσλ, ρξήζεο ηνπο σο
αγσγνχ ιπκάησλ.
-ηελ θαηαγξαθή θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηεδάθηζε ησλ απζαηξέησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ
θνίηε ησλ ξεκάησλ θαη έρνπλ ηειεζηδηθήζεη
- ηε δηαηήξεζε ηεο αλνηθηήο θνίηεο θαη ηεο θπζηθήο δηαηνκήο, ρσξίο πξνζρψζεηο θαη
επζπγξακκίζεηο, ε απαγφξεπζε εγθηβσηηζκνχ -γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθίλεζεο ξεπκάησλ αέξα,
θίλεζεο θαη αλαλέσζεο αεξίσλ καδψλ θαη βειηίσζεο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ
-ηε θαηά ην δπλαηφ επαλάθηεζε ηεο θπζηθήο θνίηεο ηνπο
- ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηνπο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ θπζηθή ηνπο ιεηηνπξγία
- ηε δεκηνπξγία θαηά ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ παξαξεκάηησλ δσλψλ
πξνζηαζίαο
κε απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε σο ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ππαίζξηαο
αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ ηφζν γηα ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν φζν θαη ηνλ αζηηθφ ρψξν, γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ζρεηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
- ηε δεκηνπξγία θαηά ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζρεδηαζκφ κεηαβαηηθψλ δσλψλ
ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο πξνο ηηο παξαξεκάηηεο δσλεο
- ηε δεκηνπξγία εθαηέξσζελ ησλ ξεκάησλ δξφκσλ κε δηαπεξαηά πεδνδξφκηα, πεδνδξφκσλ κε
δηαπεξαηέο επηθάλεηεο, θαζψο θαη γξακκηθψλ πάξθσλ θαη ζηνηρείσλ ζχλδεζεο αζηηθνχ πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια κε άιινπο ρψξνπο
πξαζίλνπ, κε αξραηνινγηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο.
3.2. Υγπόηοποι – Λίμνερ
Οη πγξφηνπνη φπσο ηα έιε, νη εθβνιέο πνηακψλ, νη παξάθηηεο ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο θαη ηερλεηνί
πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί είλαη απφ ηα πην παξαγσγηθά θαη πινχζηα νηθνζπζηήκαηα ηδηαίηεξα ζηα
μεξνζεξκηθά Μεζνγεηαθφ ηνπία. Δίλαη ηφπνη πςίζηεο αμίαο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα,θαζψο ε αμία
ηνπο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ζηελ θιίκαθα ηνπ ηνπίνπ, είλαη πνιιαπιάζηα ηεο έθηαζεο πνπ
θαιχπηνπλ
(ζηεξίδνπλ πινχζηα ηξνθηθά πιέγκαηα, είλαη ζηαζκνί ηξνθνδνζίαο γηα ηα
κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, ζπάληα πδξφβηα ρισξίδα, ζπάληα παλίδα.
Οη πγξφηνπνη κέζα θαη θνληά ζηελ πφιε έρνπλ ηδηαίηεξε αμία γηα ηνλ άλζξσπν. Δίλαη «αλνηρηά
ζρνιεία» ηεο θχζεο. Μέρξη πξφζθαηα φκσο, νη πγξφηνπνη ήηαλ ζπρλά ηφπνη πνπ θαηαζηξάθεθαλ
ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα, νη πεξηζζφηεξνη πγξφηνπνη ηεο Αηηηθήο λα έρνπλ
εμαθαληζηεί ή λα είλαη εμαηξεηηθά ππνβαζκηζκέλνη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηκήκαηα ηνπο έρνπλ
κεηαηξαπεί ζε ζθνππηδφηνπνπο.
Οη πγξφηνπνη απνθηνχλ επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο σο αηξεηήο απηνδηνίθεζεο κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο
αξκνδηφηεηέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηνπ ρψξνπ ηεο, πξνβάιιεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο
δηαηήξεζεο, απνθαηάζηαζεο, αλάπιαζεο, θαη αλάδεημεο πγξνηφπσλ. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη
ελαπνκείλαζεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο είλαη κηθξέο, κε ζεκαληηθά φκσο ζηνηρεία πγξνηνπηθψλ
νηθνηφπσλ θαη αλαγθαία ζηνλ ζρεδηαζκφ «πξάζηλσλ δηαδξφκσλ» θαη ησλ ειεχζεξσλ «ρψξσλ
άγξηαο δσήο» ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ.
Παξφκνηα πεξίπησζε κε ηνπο απνκνλσκέλνπο κηθξνχο πγξφηνπνπο, νη πνηακνί, ηα ξέκαηα θαη νη
παξφρζηεο δψλεο ηνπο ζηελ Αηηηθή είλαη εμαηξεηηθά ππνβαζκηζκέλνη. Αλ εζηηάζνπκε κφλν ζηα
κεγάια ξέκαηα πνπ δηαηεξνχλ ππέξγεην λεξφ γηα πεξηζζφηεξν απφ κηζφ ρξφλν βιέπνπκε φηη εθεί νη
ζπλζήθεο ππνβάζκηζεο είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο. Οη παξφρζηεο δψλεο πνπ θξαηνχλ εκη-ρεξζαία
βιάζηεζε θαη πγξνηνπηθά ελδηαηηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλεο.
Λίκλεο
H ι. Βνπιηαγκέλεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή Natura GR3000006. Λφγσ ηνπ θαξζηηθoχ
πδξνθνξέα ηεο θαη ηεο εκθάληζεο πχθλσζεο πιαθηνχ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ε ιίκλε ρξεηάδεηαη λα
εληαρζεί ζε πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ.
Λίκλε Ρεηηώλ (Κνπκνπλδνύξνπ). εκαληηθφο πγξφηνπνο κε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο, απνηειεί
ζπλέρεηα ηνπ νξεηλνχ νηθνζπζηήκαηνο Αηγάιεσ θαη Πνηθίινπ. ην άξζξν Γ1 “Πξνζηαζία
Πεξηβάιινληνο”, πξνβιέπεηαη Π.Γ. ραξαθηεξηζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζπλφινπ απηνχ.
Λίκλε Μαξαζώλα - Ζ ηερλεηή Λίκλε ηνπ Μαξαζψλα αλήθεη ζηνπο ελαπνκείλαληεο πγξφηνπνπο ηεο
Αηηηθήο κε εμέρνπζα ζεκαζία, ιφγσ ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ θηινμελεί. Ζ ιίκλε Μαξαζψλα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ σο ηακηεπηήξαο θπξίσο γηα ηελ απνζήθεπζε λεξνχ γηα ιφγνπο
αζθαιείαο ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηνπ κε ηελ Αζήλα, ηξνθνδνηνχκελνο απφ ηνλ Σακηεπηήξα Τιίθεο
θαζψο θαη απφ ηνλ Σακηεπηήξα Μφξλνπ κέζσ ηνπ πδξαγσγείνπ Τιίθεο θαη ηνπ ελσηηθνχ
πδξαγσγείνπ Μφξλνπ - Τιίθεο.
Ειδικό Ππόγπαμμα Πποζηαζίαρ ςγποηόπων Αηηικήρ:
Οη πγξόηνπνη ηεο Αηηηθήο ρξεηάδεηαη λα εληαρζνύλ ζε εηδηθό Πξόγξακκα Πξνζηαζίαο θαη λα
ηεξαξρνύληαη γηα ηελ νξηνζέηεζή ηνπο, εθπόλεζε κειεηώλ θαη ρξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ θαη έξγσλ
πξνζηαζίαο, απνθαηάζηαζεο, αλάδεημεο θαη ελ γέλεη δηαρείξηζήο ηνπο, ζε ηξία επίπεδα
πξνηεξαηόηεηαο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο νξηνζέηεζεο ησλ πγξνηόπσλ λα απαγνξεύεηαη άκεζα ε δόκεζε, ε πάζεο
θύζεσο επηρσκάησζε, ε άζθεζε νριεξώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ γέλεη θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ
ππνβαζκίδεη ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα παξεκβάζεσλ νηθνινγηθήο
απνθαηάζηαζεο, ε επίζθεςε κε ζθνπό ηελ αλαςπρή θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε πεξίθξαμε
ηδηαίηεξα επαίζζεησλ ηκεκάησλ πνπ ρξήδνπλ απόιπηεο πξνζηαζίαο.
Γενικέρ διαηάξειρ:
Γηα όινπο ηνπο πγξόηνπνπο ηεο Αηηηθήο ρξεηάδεηαη λα ηζρύνπλ γεληθέο δηαηάμεηο όπσο νη παξαθάησ:
α .Πξνζηαηεύνληαη, βειηηώλνληαη, απνθαζίζηαληαη θαη αλαδεηθλύνληαη όιεο νη
πγξνηνπηθέο
εθηάζεηο ηεο Αηηηθήο.
β. πλδένληαη κε ηνπο ινηπνύο «πξάζηλνπο δηαδξόκνπο» θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο πξνζηαζίαο
ζην αζηηθό θαη πεξηαζηηθό πεξηβάιινλ.
γ. Πξνζηαηεύνληαη (όπνπ είλαη εθηθηό) κε ρεξζαία κεηαβαηηθή δώλε πξνζηαζίαο θαηά ηνλ ρσξνηαμηθό
θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό.
3.3. Μνημεία και ηοπία ςδαηικού ενδιαθέπονηορ.
Υξεηάδεηαη ε πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε φπνπ είλαη δπλαηφ θαη αλάδεημε ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ –
κλεκεία θαη ηνπίν- φπνπ απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ
ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο. Υξεηάδεηαη επίζεο ε αλάδεημή ηνπο δεδνκέλνπ φηη κηα ζεηξά
απφ απηά βξίζθνληαη ζε ζεκαληηθέο αξραηνινγηθέο πεξηνρέο, άιια έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο
πξνζηαζίαο βάζεη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, φκσο ππάξρεη έιιεηςε αλάδεημεο ηνπ πδάηηλνπ
ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο πφινπο, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ ηζηνξηθή κλήκε.
3.4. Μεηαβαηικά ύδαηα.
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Δίλαη ζπζηήκαηα επηθαλεηαθψλ πδάησλ, θνληά ζε ζηφκηα εθβνιήο πνηακψλ , ηα νπνία είλαη ελ κέξεη
αικπξά ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε παξάθηηα χδαηα, αιιά ηα νπνία επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά απφ
ξεχκαηα γιπθψλ πδάησλ. ηα κεηαβαηηθά χδαηα γίλνληαη αηζζεηέο νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη ρξεηάδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζήο ηνπο, ηα νπνία είλαη αλαγθαία θαη
γηα ηηο αθηέο. Ζ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ κεηαβαηηθψλ πδάησλ ρξεηάδεηαη λα πξνσζείηαη
κέζα απφ ηα Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Πξνζηαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 3.2. θαη 3.3. θαζψο θαη κε γεληθέο
δηαηάμεηο φπσο:
-Αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ ξεκάησλ πνπ εθβάιινπλ ζην παξάθηην κέησπν, μεκπάδσκα θαη
απνθαηάζηαζε ησλ εθβνιψλ.
-Λήςε κέηξσλ γηα κε επέθηαζε ηεο εηζβνιήο ζαιάζζησλ πδάησλ εηο βάξνο ησλ γιπθψλ πδάησλ,
γηα απνθπγή ηεο επέθηαζεο ηεο πθαικχξηλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ.
-Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ αθηψλ θαη πξφιεςε/πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο.

3.5. Παξάθηηα-Θαιάζζηα ύδαηα
χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 2000/60/ΔΔ (Water Framework Directive, δηεζλψο
WFD θαη ζηα ειιεληθά ΟΠΤ), ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ππνρξενχληαη ην
αξγφηεξν κέρξη ην 2015 λα εμαζθαιίζνπλ ην «Καιφ Οηθνινγηθφ Καζεζηψο» γηα φια ηα πδαηηθά
ζψκαηα ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαθηίσλ πδάησλ ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ην 1 λαπηηθφ κίιη απφ ηελ αθηή.
Ζ ΟΠΤ εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηα λνκηθά ρξνληθά ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, δειαδή
ηεο θαιήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, παξέρεη
ηελ δπλαηφηεηα ζηα Κξάηε Μέιε λα πεξηγξάςνπλ ηελ αδηαηάξαθηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ
πδαηηθψλ βηνθνηλσληψλ ηεο επηθξάηεηάο ηνπο θαη γηα θάζε ηχπν πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο λα
πεξηγξάςνπλ ηππν-ραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο αλαθνξάο. Με ηηο ζπλζήθεο απηέο ζα ζπγθξίλεηαη ην
θάζε πδαηηθφ ζψκα, ψζηε αλάινγα κε ηηο απνθιίζεηο πνπ ζα παξνπζηάδεη ε πνηφηεηά ηνπ λα
ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειή», «θαιή», «κέηξηα» «θησρή» ή θαη «θαθή». Σν "Καιφ Οηθνινγηθφ
Καζεζηψο" πξνθχπηεη απφ ηελ ηειηθή ζχλζεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο κε ηελ ρεκηθή πνηφηεηα.
Παξάιιεια, ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηελ Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 2008/56/ΔΚ, πνπ αλακέλεηαη λα
ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην, αλαθέξεη φηη ηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ηα
αλαγθαία εθείλα κέηξα γηα λα επηηχρνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ζε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηα
ρσξηθά ζαιάζζηα χδαηά ηνπο (θαη ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε, φηαλ απηή νξηζηεί), ην
αξγφηεξν έσο ην έηνο 2020. Ζ παξαπάλσ Οδεγία, αλαγλσξίδεη φηη ηα παξάθηηα χδαηα,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππζκέλα θαη ηνπ ππεδάθνπο ηνπ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Γξα, δειαδή, ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπο, ζην βαζκφ πνπ
ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο δελ έρνπλ ήδε ξπζκηζζεί απφ
ηελ ΟΠΤ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο ησλ δπν παξαπάλσ Οδεγηψλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε
πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα κηαο
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο πνπ αληηκεησπίδεη εληαία ην ζχλνιν ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Άιισζηε,
ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ε ηζνξξνπία ηα παξάθηησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο θαη
απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εθβνιέο πνηακψλ, ζε θφιπνπο ή ζε ζρεηηθά θιεηζηέο ζάιαζζεο,
επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ πνπ εηζξένπλ ζε απηά.
3.5.1. αξωληθόο Κόιπνο
Μεηά ηελ ςήθηζε ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Τδαηα ην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ,
παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ νηθνινγηθή πνηφηεηα ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ, κέζσ ελφο δηθηχνπ
ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο, ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο εθβνιήο ηνπ αγσγνχ ηεο Φπηάιιεηαο. ηα
πιαίζηα απηά θαη κε βάζε κειέηεο γηα ηηο βηνθνηλσλίεο ηνπ θπηνβέλζνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ
καθξνθπθψλ, πνπ απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ ΟΠΤ, βαζηθφ Βηνινγηθφ ηνηρείν Πνηφηεηαο γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Καζεζηψηνο, έρνπλ πξνθχςεη θάπνηα ελδεηθηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά
κε ηελ εμέιημε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1998-2008.
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Έηζη, νη ζηαζκνί ηνπ Δζσηεξηθνχ αξσληθνχ ηαμηλνκνχληαη ζε ρακειέο θαηεγνξίεο νηθνινγηθήο
πνηφηεηαο, ε νπνία σζηφζν, παξνπζηάδεη βειηίσζε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ Φπηάιιεηα.
Δμαίξεζε απνηειεί ν ζηαζκφο ηνπ Αγίνπ Κνζκά (Διιεληθφ), εμαηηίαο ησλ Οιπκπηαθψλ έξγσλ ηεο
πεξηφδνπ 2003 – 2004, πνπ ππνβάζκηζαλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δληνχηνηο, δηαρξνληθά, ππάξρεη
κηθξή ηάζε βειηίσζεο ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Δζσηεξηθνχ αξσληθνχ,
γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ ππφζεζε φηη αλ δελ πξνζηεζνχλ λέα θνξηία ξχπαλζεο, ην 2015 ε
ζπλνιηθή νηθνινγηθή πνηφηεηα ηνπ αξσληθνχ ζα είλαη ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΟΠΤ.
Παξάιιεια, νη ζηαζκνί ηνπ Δμσηεξηθνχ αξσληθνχ παξνπζηάδνπλ θαηά θαλφλα θαιή έσο πςειή
νηθνινγηθή πνηφηεηα, κε εμαίξεζε ην ζηαζκφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (Αλάβπζζνο). ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε αχμεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα
βιάζηεζε. Οη επηπηψζεηο απηέο δελ έρνπλ ηφζν δξαζηηθά απνηειέζκαηα, αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ
είλαη πηζαλφλ ε πεξηνρή απηή λα κελ ηθαλνπνηεί πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο
Σειηθά, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο νηθνινγηθήο
πνηφηεηαο ηνπ αξσληθνχ πνπ γίλεηαη κε ην έξγν ηεο Φπηηάιεηαο, ζα νδεγήζεη ηειηθά ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΟΠΤ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα
πξνζηεζνχλ λέα θνξηία ξχπαλζεο απφ παξάπιεπξεο πεγέο (π.ρ. κέζσ ηεο θνίηεο ηνπ Κεθηζνχ) ή
απφ παξάπιεπξα έξγα (επεκβάζεηο ζηελ αθηνγξακκή, καξίλεο θιπ) πνπ ζα αλαηξέζνπλ ηα κέρξη
ζήκεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα.
3.5.2. Αλαηνιηθή Αηηηθή - Νόηηνο Δπβνϊθόο Κόιπνο
ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο εληνπίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηα φξηα ηνπο θαη παξάθηηα χδαηα.
ε επξσπατθφ επίπεδν, απηέο είλαη ν πγξφηνπνο ρηληά θαη ε πεξηνρή Λεγξαηλψλ κε ηελ Νεζίδα
Παηξφθινπ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην Γίθηπν NATURA 2000 σο «Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)»
κε θσδηθνχο GR 3000016 θαη GR 3000014 αληίζηνηρα (ΦΔΚ 1495/Β/6.9.2010). Παξάιιεια, ζην
Γίθηπν έρνπλ εληαρζεί ην Δζληθφ Πάξθν ρηληά, ε πεξηνρή ηεο Βξαβξψλαο, αιιά θαη ηνπ νπλίνπ
πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο λεζίδαο Παηξφθινπ, σο «Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)» κε θσδηθνχο
GR 3000003, GR 3000004 θαη GR 3000005, αληίζηνηρα (Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
L 259/vol.49/21.9.06). Δπηπιένλ, ζε εζληθφ επίπεδν ε επξχηεξε πεξηνρή ρηληά – Μαξαζψλα έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο «Δζληθφ Πάξθν» (ΦΔΚ 395/Γ/3.7.2000) ελψ ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ νπλίνπ «σο
Δζληθφο Γξπκφο» (ΦΔΚ 80/Α/26.3.1974). Σέινο ν Δζληθφο Γξπκφο νπλίνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο
«Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ» βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ 4 ηεο χκβαζεο ηεο
Βαξθειψλεο.
ρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή πνηφηεηα ησλ παξάθηησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηνπ Νφηηνπ Δπβντθνχ
Κφιπνπ, έρεη κειεηεζεί θαη απηή απφ ην ΔΛΚΔΘΔ. χκθσλα κε δεκνζηεπκέλε έξεπλα ζε δηεζλέο
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ, απφ δεηγκαηνιεςίεο κηθξνθπθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν 1998 – 2002 ζε ζεκεία εληφο ησλ πεξηνρψλ NATURA ρηληά – Μαξαζψλα θαη Βξαβξψλαο,
πξνέθπςε φηη ε πνηφηεηα ηεο ζαιάζζηαο παξάθηηαο πεξηνρήο ηεο Βξαβξψλαο ραξαθηεξίδεηαη σο
θαιή, ελψ ε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ ρηληά – Μαξαζψλα σο πςειή.
3.5.3. Νεζηωηηθέο πεξηνρέο Αηηηθήο
Όζνλ αθνξά ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ πξνζηαηεπφκελεο παξάθηηεο πεξηνρέο
νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην Γίθηπν NATURA 2000. Έηζη ε λήζνο Αληηθχζεξα κε ηηο λεζίδεο
Πξαζζνλήζη, Γξαγνλέξα, Αληηδξαγνλέξα, Απγφ, Καπέιιν, Κνπθφ θαη Φηδνλήζη θαζψο θαη ε λήζνο
Αληηθχζεξα κε ηηο λεζίδεο Πξαζνλήζη, Λαγνπβάξδνο, Πιαθνπιήζξα θαη Θπκσληέο, αιιά θαη νη
λεζίδεο Φαιθνλέξα, Βεινπνχια θαη Αλάλεο ζην Μπξηψν Πέιαγνο ραξαθηεξίδνληαη σο «Εψλεο
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)» κε θσδηθνχο GR 3000013, GR 3000012 θαη GR 3000011 αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ε λήζνο Αληηθχζεξα κε ηηο λεζίδεο Πξαζνλήζη θαη Λαγνπβάξδνο, θαζψο θαη νη λεζίδεο
ησλ Κπζήξσλ, Πξαζζνλήζη, Γξαγνλέξα θαη Αληηδξαγνλέξα ραξαθηεξίδνληαη σο «Σφπνη Κνηλνηηθήο
εκαζίαο (ΣΚ)» κε θσδηθνχο GR 3000008, GR 30000019, αληίζηνηρα.
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3.5.4. ηξαηεγηθνί ζηόρνη.
ηξαηεγηθνί ζηφρνη ρξεηάδεηαη λα είλαη ε επίηεπμε ή ε δηαηήξεζε θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο
γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Αηηηθήο.
Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ αλαπηχζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζάιαζζα, κε ηε ιήςε
κέηξσλ βάζεη αξρψλ νη νπνίεο:
α) εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, πξνιακβάλνπλ
ηελ επηδείλσζή ηνπ ή, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ, απνθαζηζηνχλ ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ζε
πεξηνρέο φπνπ απηά έρνπλ ππνζηεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο.
β) πξνιακβάλνπλ θαη κεηψλνπλ ηηο εηζξνέο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη δελ
ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ή θίλδπλνη γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα, ηα ζαιάζζηα
νηθνζπζηήκαηα, ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ηηο ζεκηηέο ρξήζεηο ηεο ζάιαζζαο.
Απαξαίηεηα κέηξα είλαη:
-Ζ ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/56/ΔΚ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ
γηα ηελ επίηεπμε εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ πδάησλ, πεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ππζκέλα θαη ηνπ ππεδάθνπο ηνπο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο θαη νινθιεξσκέλεο
πξνζέγγηζεο ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
-Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο θαηάζηαζεο ησλ
επηθαλεηαθψλ πδάησλ, απφ ην ΤΠΔΚΑ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηα
πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ.
-Ζ ζπιινγή, παξαγσγή, ζχλζεζε θαη αμηνπνίεζε γεσδεδνκέλσλ ζηελ θαηεχζπλζε ησλ αξρψλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2007/2/EK (Οδεγία INSPIRE),
αιιά θαη άιισλ θξίζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΡΑ.
-Ζ δεκηνπξγία δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο πνπ ζα θαιχπηεη
επαξθψο ηελ πνηθηιία ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
Οδεγηψλ 2008/56/ΔΚ, 79/409/ΔΟΚ θαη 92/43/ΔΟΚ, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
ζπκθσληψλ, πνπ έρνπλ επηθπξσζεί. ην δίθηπν εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη πεξηνρέο πνπ ήδε
πξνζηαηεχνληαη, θαζψο θαη εθείλεο ησλ νπνίσλ ε ζεζκνζέηεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο θξίλεηαη σο
αλαγθαία.
-Ζ ζχζηαζε εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο φισλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο
Αηηηθήο, πνπ ζα ζπιιέγεη φια ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο αξκφδηνπο θνξείο, εξεπλεηηθά
θέληξα θαη ΜΚΟ.
-Ζ θαηαγξαθή πηέζεσλ θαη εηδηθφηεξα πηζαλψλ πεγψλ ξχπαλζεο ζε θάζε αθηή ζηα πιαίζηα
θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξψνπ Σαπηνηήησλ ησλ Αθηψλ Κνιχκβεζεο.
-Ο έιεγρνο, εληνπηζκφο, αλάιπζε θαη θαηάηαμε ησλ νριήζεσλ ησλ ππαξρφλησλ παξάθηησλ θαη
ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ σο πξνο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ
ζρεηηθά κε ηε εμάιεηςή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έληαζεο ησλ νριήζεσλ απηψλ.
-Ζ ζεζκνζέηεζε ζρεδίσλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξάθηηαο Εψλεο (ΟΓΠΕ), ιακβάλνληαο
ππφςε ηα γεσκνξθνινγηθά, σθεαλνγξαθηθά θαη νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο, ηηο
ππάξρνπζεο ρξήζεηο, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ
επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή πεξαηηέξσ έξγσλ (επεκβάζεηο ζηελ αθηνγξακκή, καξίλεο θιπ) ζην
παξάθηην κέησπν ηνπ Έζσ θεληξηθνχ αξσληθνχ ζα πξνζζέζεη λέα θνξηία ξχπαλζεο ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ, απνηξέπνληαο έηζη ηελ επίηεπμε θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο γηα ην
παξαπάλσ πδάηηλν ζψκα.

4. Οηθηαθή, Βηνκεραληθή, Γεωξγηθή ρξήζε θαη πδαηηθνί πόξνη.
4.1. Οηθηαθή ρξήζε: ηελ Αηηηθή , φπνπ νη απψιεηεο απφ δηαξξνέο (δίθηπν, θαηνηθίεο θα) είλαη πνιχ
κεγάιεο, παξαηεξείηαη κεγάιε αζηηθή δήηεζε. Ζ νηθηαθή θαηαλάισζε λεξνχ πνπ ήδε θαιχπηεη
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κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο, απμάλεη δηαξθψο . Ζ αχμεζε ζηελ νηθηαθή ρξήζε
ζπλδέεηαη, θπξίσο µε ηελ αχμεζε ηεο νηθνδφµεζεο, ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ πην πδξνβφξσλ
ζπζθεπψλ (π.ρ. πιπληήξηα) θαη ζχγρξνλσλ αλέζεσλ (π.ρ. θήπνη, µπάληα, πηζίλεο, θιπ).
Δπηζεκαίλεηαη ε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% πνπ επηηεχρζεθε ζηελ Αηηηθή θαηά ηε ιεηςπδξία
ηνπ 1993, ηεο νπνίαο ε επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ δηήξθεζε σο ην 1997. Ο πεξηνξηζκφο ηεο
νηθηαθήο θαηαλάισζεο λεξνχ θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο - βξχζεο, ληνπο θαη κπαληέξεο θιπ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ 20 έσο 30%. Σν ΤΠΔΚΑ επεμεξγάδεηαη λέν
θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην θαη κέηξα.
Ζ νηθηαθή ρξήζε πξνθαιεί ξχπαλζε ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ. Σα νηθηαθά αθάζαξηα λεξά
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κεγάιε ηνπο πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη ζπλήζσο
απνρεηεχνληαη ζε ζαιάζζηνπο, ιηκλαίνπο ή πνηάκηνπο απνδέθηεο ή θαη απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο
πνπ ξππαίλνπλ ηα ππφγεηα λεξά.
4.2. Βηνκεραληθή ρξήζε : Ζ βηνµεραλία (πεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο µεηαιιεπηηθήο) ρξεζηµνπνηεί
µεγάιεο πνζφηεηεο γηα λεξφ, θπξίσο γηα: Φχμε λεξνχ (θπξίσο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο,
αιιά θαη αιινχ), παξαζθεπή ραξηνπνιηνχ, επεμεξγαζία πεηξειαίνπ, παξαζθεπή ηζηµέληνπ,
παξαγσγή ράιπβα, εμφξπμε θαη επεμεξγαζία νξπθηψλ, πιχζηµν θαη ρξσµαηηζµφ ζηελ
θισζηνυθαληνπξγία, λεξφ ιεβήησλ (µηθξέο πνζφηεηεο, αιιά θαιήο πνηφηεηαο) , πιχζηµν, ρξήζε ζε
βηνµεραλίεο ηξνθίµσλ θηι.
Ζ βηνκεραληθή ρξήζε δελ απνηειεί κεγάιν θαηαλαισηή ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ, γεγνλφο πνπ
ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε γεσηξήζεηο. Πνιιέο
βηνκεραλίεο θαιχπηνπλ δσξεάλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε λεξφ κε γεσηξήζεηο θαη πεγάδηα, νη
πεξηζζφηεξεο δε απφ απηέο είλαη ρσξίο άδεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ζπαηάιε πδαηηθψλ πφξσλ,
αιιά θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζή ηνπο, αθνχ ε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή δελ ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε
ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ πνιχηηκνπ θαη ζε αλεπάξθεηα αγαζνχ.
Χο πξνο ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ απφ ηε βηνκεραληθή ρξήζε, απηή ζπλδέεηαη κε ηηο πγξέο
βηνκεραληθέο απνξξνέο (λεξφ ή παξαπξντφληα) θαη είλαη: Οξγαληθή, κε επηπηψζεηο ζηελ
θαηαλάισζε νμπγφλνπ ησλ λεξψλ, φπσο απφ ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ (βηνκεραλίεο
παζηεξίσζεο,ζθαγεία).
Ρχπαλζε κε ζξεπηηθά, κε επηπηψζεηο ηελ εκθάληζε επηξνθηζκνχ ζηα λεξά φπσο απφ βηνκεραλίεο
ιηπαζκάησλ. Ρχπαλζε κε βαξέα κέηαιια, φπσο απφ ρεκηθέο βηνκεραλίεο θαη βπξζνδεςεία.
Θεξκηθή ξχπαλζε απφ λεξά ςχμεο.
4.3. Γεωξγηθή ρξήζε. ηελ Αηηηθή, πεξίπνπ ην 1/5 ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ πξννξίδεηαη γηα
άξδεπζε. Απφ απηή ηελ πνζφηεηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, έλα κεγάιν πνζνζηφ – κέρξη θαη 50%
ηνπ κεηαθεξφκελνπ λεξνχ - ράλεηαη ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ή ησλ
αθαηάιιεισλ ηερληθψλ.
Απηφ ην γεγνλφο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, κηαο θαη ε γεσξγία, σο παξαγσγηθφο ηνκέαο, πθίζηαηαη
έληνλα ηηο επηπηψζεηο ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηεο μεξαζίαο. Καηαζηάζεηο ιεηςπδξίαο θαη μεξαζίαο πνπ
εθηφο ησλ άιισλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ, ζρεηίδνληαη κε ηηο ηηκέο
ησλ πξντφλησλ θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ εθνδηαζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ κε ηξφθηκα.
Σαπηφρξνλα είλαη γλσζηή ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κφληκεο θαιιηέξγεηεο, ηνπο νπσξψλεο,
ηα ακπέιηα, ηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, ηα ιηβάδηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα δαζηθψλ εηδψλ γηα ηελ
ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνχ.
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εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνδνηηθή άξδεπζε απνηεινχλ ν ηξφπνο κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ θαη
ν ηξφπνο πνπ αξδεχνληαη νη θαιιηέξγεηεο κηαο θαη ε ρξήζε θιεηζηψλ δηθηχσλ θαη ζηάγδελ άξδεπζεο
ππνδηπιαζηάδνπλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ.
ηελ Αηηηθή, φιν θαη πεξηζζφηεξν, γηα ηελ άξδεπζε θαηαλαιψλεηαη λεξφ ηεο ΔΤΓΑΠ ην νπνίν ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο πνιιέο θνξέο δηαρεηξίδνληαη νη δήκνη. Οη αγξφηεο ζπλήζσο πιεξψλνπλ έλα
ζπκβνιηθφ πνζφ αλά θαιιηεξγνχκελν ζηξέκκα θαη φρη αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ λεξνχ
πνπ πξάγκαηη μνδεχνπλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε άξδεπζε γίλεηαη απφ γεψηξεζε, ηνλ αγξφηε επηβαξχλεη κφλν ην θφζηνο ηνπ
πεηξειαίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γεψηξεζεο. Πξφζζεηεο απψιεηεο ππάξρνπλ εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε άξδεπζε γίλεηαη ζπρλά ππφ αθαηάιιειεο ζπλζήθεο (π.ρ. ην κεζεκέξη) θαη ζε θακηά
πεξίπησζε νη ρξήζηεο δελ επηβαξύλνληαη κε ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο νύηε κε ην θόζηνο ησλ
θπζηθώλ πόξσλ.
Ρύπαλζε - Τθαικύξηλζε: Ο αγξνηηθφο ηνκέαο έρεη κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο (ληηξνξξχπαλζε, ξχπαλζε κε
θπηνθάξκαθα, ξχπαλζε κε ζπζθεπαζίεο αγξνρεκηθψλ). Ζ ξχπαλζε θαζηζηά ηα λεξά αθαηάιιεια
γηα ρξήζε, κεηψλνληαο πξαθηηθά ηα δηαζέζηκα πδάηηλα απνζέκαηα. Έηζη, ε ιεθάλε ηνπ Μαξαζψλα
παξνπζίαζε ιφγσ ηεο γεσξγίαο απμεκέλεο ηηκέο ληηξηθψλ θπξίσο ζηα ππφγεηα λεξά θαη νη αγξφηεο
ζηξάθεθαλ ζην λεξφ ηεο ΔΤΓΑΠ. Ζ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ζην Θξηάζην θαη ζηα Μεζφγεηα
απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηε γεσξγία θαη ελ κέξεη ζηηο ξππαίλνπζεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ
ππνβάζκηζε πνιιψλ απφ ηηο πεξηνρέο απηέο νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ ιφγσ
ππεξβνιηθήο ρξήζεο ιηπαζκάησλ. Σν ΤΠΔΚΑ εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε ησλ εππξφζβιεησλ ζε
ληηξνξξχπαλζε πεξηνρψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΑΑΣ ηε δηακφξθσζε ησλ αλαγθαίσλ
αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ.
Ζ εληαηηθή ρξήζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ γηα ιφγνπο θπξίσο άξδεπζεο ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ
πθαικχξηλζε ησλ πεξηνρψλ θνληά ζηηο αθηέο εμαηηίαο ηεο ππεξάληιεζεο λεξνχ απφ ηηο γεσηξήζεηο.
χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Δ.Δ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ κπνξεί λα
βειηησζεί ε ρξήζε λεξνχ άξδεπζεο κε πξφβιεςε κείσζεο θαηαλάισζεο ζην 70%.
Γηα ηηο ρξήζεηο απηέο πνπ έρνπλ ηε κεγαιύηεξε θαηαλάιωζε λεξνύ ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή
κέηξωλ όπωο:

ε πξνψζεζε ηεο ειάρηζηεο θαηαλάισζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ειαρηζηνπνίεζεο ησλ
απνβιήησλ, εμνηθνλφκεζεο, επεμεξγαζίαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πδάησλ, γηα εκπινπηηζκφ
ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ βάζεη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ρξήζε

ε πξνψζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγήο θαη µεηαηξνπή ζε µνξθή
θαηάιιειε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα άµεζεο βηνµεραληθέο ρξήζεηο, λεξφ ππξφζβεζεο, πφηηζµα
θ.η.ι.

ν θαζνξηζµφο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαηάιιεινπ λεξνχ γηα θάζε ρξήζε
 ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο φπσο ε εθαξκνγή ηεο
ζηάγδελ άξδεπζεο
 ν πεξηνξηζκφο ησλ γεσηξήζεσλ κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ
πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ θαηαλαιψζεσλ ζηελ ίδηα πδξνινγηθή ιεθάλε.
 ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε πξνψζεζε θαιιηεξγεηψλ/πνηθηιηψλ κεησκέλσλ πδαηηθψλ
αλαγθψλ.
 ε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηηο εππξφζβιεηεο ζε ληηξνξξχπαλζε πεξηνρέο.
5. Γίθηπα δηαρείξηζεο πδάηωλ
5.1. Γίθηπν Ύδξεπζεο:
Ζ νπζηαζηηθή θάιπςε ηνπ πδξεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πξσηεχνπζαο έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 90 κε
ηελ εθηξνπή ηνπ πνηακνχ Δχελνπ πξνο ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ απφ ηελ ΔΤΓΑΠ.
Μέζσ ησλ πδξαγσγείσλ ηνπ Μφξλνπ θαη ηεο Τιίθεο ην αθαηέξγαζην λεξφ κεηαθέξεηαη ζηηο
ηέζζεξηο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ (Μ.Δ.Ν.) ηνπ Γαιαηζίνπ, ηoπ Πνιπδελδξίνπ, ησλ Αραξλψλ
θαη ηεο Μάλδξαο.
ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Μ.Δ.Ν. ην λεξφ θαζαξίδεηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θξνθίδσζεο,
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θαζίδεζεο, δηχιηζεο θαη απνιπκαίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ρισξίνπ πνπ ην απαιιάζζεη απφ
κηθξφβηα θαη κηθξννξγαληζκνχο. ηε ζπλέρεηα ην λεξφ δηνρεηεχεηαη απφ ηηο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο
ζηηο δεμακελέο πφιεσο, νη νπνίεο βξίζθνληαη δηεζπαξκέλεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, θαη
ζήκεξα αλέξρνληαη ζε 45. Απφ ηηο δεμακελέο ην λεξφ δηαλέκεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζα απφ έλα
εθηελέο δίθηπν ζσιελψζεσλ κήθνπο 7 εθαηνκκπξίσλ κέηξσλ πνπ ρξεηάδεηαη ζπλερψο αλαβάζκηζε
ιφγσ παιαίσζεο ηκεκάησλ ηνπ θαη ζεκαληηθψλ δηαξξνψλ.
Δθηφο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη ε ΔΤΓΑΠ κε ηε δηθή ηεο δηαρείξηζε, παξέρεη επίζεο λεξφ ζε
δήκνπο ηεο ππφινηπεο Αηηηθήο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηε δηαρείξηζή ηνπ, ελψ κέξνο ηεο
Γπηηθήο Αηηηθήο δελ θαιχπηεηαη αθφκε απφ ην λεξφ ηεο ΔΤΓΑΠ.
5.1.1. Καηαλάιωζε, εμνηθνλόκεζε-επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνύ: Ζ θαηαλάισζε λεξνχ
απμάλεη ζηαζεξά. ε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο (1990) ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ην 2004 ήηαλ
απμεκέλε θαηά 27% πεξίπνπ, αιιά θαηά 62% ζε ζρέζε κε ην 1993, έηνο φπνπ επηηεχρζεθε
ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ ηδηαίηεξεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ λεξνχ θαη
αληηκεηψπηζεο ηνπ θάζκαηνο ηεο ιεηςπδξίαο. Μεηά ην 1997 πνπ ζηακάηεζε ε επίδξαζε ηεο
θακπάληαο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είρε πξνεγεζεί, έρνπκε κηα ζπλερή
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ ηεο ηάμεο ηνπ 5-8% εηεζίσο.
Με ηέηνηνπο ξπζκνχο αχμεζεο πξνβιέπεηαη φηη κεηά απφ ιίγεο δεθαεηίεο ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ δελ ζα
επαξθεί. Δίλαη απαξαίηεην, λα αιιάμνπκε πξφηππν θαηαλάισζεο λεξνχ δεδνκέλνπ φηη είλαη
αηζζεηά ηα θαηλφκελα ηεο πεξηφδνπ κεησκέλσλ βξνρνπηψζεσλ ζηελ νπνία έρεη ήδε εηζέιζεη ε
πεξηνρή. Ζ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο λεξνχ κε ζπλερή επέθηαζε ησλ έξγσλ ηεο ΔΤΓΑΠ ζε
καθξηλφηεξεο πεγέο είλαη πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά επηδήκηα θαη θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε
εμνηθνλφκεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ γηα ρξήζεηο πιελ ηεο πφζεο.
Μέηξα γηα ην δίθηπν ύδξεπζεο θαη ηνπο πδαηηθνύο πόξνπο:
-Δθαξκνγή ζπλδπαζκέλσλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, ηελ
ηηκνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
-Σν ζχλνιν ησλ δηθηχσλ πφζηκσλ πδάησλ ηεο Αηηηθήο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ,
πξέπεη λα εληαρζεί ζε επαξθέο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαζεζηψο επεμεξγαζίαο,
παξαθνινχζεζεο θαη ηαθηηθψλ ειέγρσλ πνηφηεηαο.
-Οη πεξηνρέο ησλ ιηκλψλ Τιίθεο θαη Μαξαζψλα, θαζψο θαη νη γεσηξήζεηο πνπ αμηνπνηνχληαη
ζρεηηθά απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, πξνζηαηεχνληαη εηδηθά κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζήο ηνπο .
-Δθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ γηα ειέγρνπο δηαξξνψλ, ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη βειηίσζε
ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο.
- Απνηακίεπζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε εμνηθνλνκνχκελνπ λεξνχ απφ ηνπο δήκνπο αξρηθά κε
βπηία θαη κε θαηεχζπλζε καθξνπξφζεζκα ηε δεκηνπξγία ρσξηζηνχ δηθηχνπ, γηα δηάθνξεο ρξήζεηο
πνπ δελ ρξεηάδνληαη πφζηκν λεξφ.
- Αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ λέσλ έξγσλ γηα λα ηεζνχλ φξνη γηα ηελ
απνηακίεπζε λεξνχ ζε ηδησηηθή βάζε κε πξφβιεςε ηεο θαηαζθεπήο δεμακελψλ νκβξίσλ θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο απφ ηελ ίδηα ρξήζε.
5.2. Γίθηπν απνξξνήο νκβξίωλ θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
Οη φκβξηεο επηθαλεηαθέο απνξξνέο δηνρεηεχνληαη κε θπζηθή απνξξνή ζην δίθηπν ησλ αγσγψλ
νκβξίσλ πδάησλ θαη ζηα ξέκαηα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα.
Ζ κείσζε ησλ δηαπεξαηψλ επηθαλεηψλ ηεο Αζήλαο, ε απνςίισζε ησλ εμσαζηηθψλ ιεθαλψλ απφ ηηο
ππξθαγηέο, ε κείσζε ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ησλ ξεκάησλ ηεο Αζήλαο, ιφγσ θάιπςεο ή
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηνκήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ, νη
ειιείςεηο ζην ηξηηεχνλ δίθηπν νκβξίσλ, νδήγεζαλ πεξί ηηο αξρέο ηνπ 2000 ζε αχμεζε ηεο
ζπρλφηεηαο ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο.
Οη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ, νδήγεζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ζην κεγάιν
αληηπιεκκπξηθφ έξγν ηνπ Κεθηζνχ θαζψο θαη ζηα έξγα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην δεπηεξνγελέο θαη
ηξηηνγελέο δίθηπν, πνπ πεξηφξηζαλ ηα πξνβιήκαηα πιεκκπξψλ.
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Σν πξφβιεκα ησλ πιεκκπξψλ πιήηηεη επίζεο ηε Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή Αηηηθή φπνπ αθ‟ ελφο νη
αδηαπέξαηεο επηθάλεηεο έρνπλ απμεζεί θαη νη ειιείςεηο ζε δίθηπα είλαη πνιχ κεγάιεο θαη αθ‟ εηέξνπ
νη ππξθαγηέο θαη ε θαθή αληηκεηψπηζε ησλ ξεκάησλ έρνπλ νμχλεη ηα πξνβιήκαηα.
Πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια κεγάια έξγα πνπ έγηλαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε Αηηηθή νδφο, ε νπνία
δηέξρεηαη απφ κεγάιν κέξνο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηεο Αηηηθήο, δεκηνχξγεζε κείδνλεο λέεο
αλάγθεο θαηαζθεπήο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηηο θαηάληε θπξίσο πεξηνρέο ηεο δηαδξνκήο ηεο.
Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ αξκνδηνηήησλ κειέηεο-εθηέιεζεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, πνπ ζπλδέζεθε
κε ηε κεηαβίβαζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΤΓΑΠ ζην ΤΠΔΥΧΓΔ, ελέηεηλε ηηο
ειιείςεηο ηεο Αηηηθήο σο πξνο ηελ αληηπιεκκπξηθή δηαρείξηζε.
ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, εθηφο απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά, θαζψο θαη
ζηηο λέεο επεθηάζεηο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηα δίθηπα νκβξίσλ είλαη ρσξηζηά απφ ηα
δίθηπα αθαζάξησλ. Όκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ην δίθηπν αθαζάξησλ θαηαζθεπάδεηαη πξψηα
ή αθφκα ε θαηαζθεπή ησλ νκβξίσλ, φπνπ γίλεηαη, είλαη απνζπαζκαηηθή θαη αθνξά θπξίσο ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πιεκκχξαο. ηηο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο
Αηηηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ην δίθηπν, φπνπ ππάξρεη, είλαη ρσξηζηηθφ .
Ζ αλππαξμία δηθηχνπ νκβξίσλ νδεγεί πνιινχο ηδηνθηήηεο λα ζπλδένπλ ηηο απιέο θαη ηαξάηζεο ησλ
θηηξίσλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ ή αθφκα θαη ηνπο δήκνπο λα θαηαζθεπάδνπλ θξεάηηα
πδξνζπιινγήο θαη λα ηα ζπλδένπλ θαη απηνί κε ην δίθηπν αθαζάξησλ, κεηαηξέπνληάο ην ζε έλα
βαζκφ ζε παληνξξντθφ. Δπεηδή ην δίθηπν αθαζάξησλ δηαζέηεη έλα ζχζηεκα ππεξρεηιίζεσλ, ζε
πεξίπησζε πγξνχ θαηξνχ νη ππεξρεηιίζεηο νδεγνχλ ιχκαηα, κέζα ζην δίθηπν νκβξίσλ . Δθηηκάηαη
πάλησο φηη ιφγσ παξάλνκσλ ζπλδέζεσλ, ηκήκα ηεο παξνρήο ιπκάησλ θαηαιήγεη ζην δίθηπν
νκβξίσλ αθφκε θαη κε μεξφ θαηξφ.
Πξφβιεκα επίζεο ζπληζηά ε ξνή κφιηο αξρίζνπλ νη βξνρέο ησλ πην επηβαξπκέλσλ κε ξχπαλζε,
αξρηθψλ παξνρψλ νκβξίσλ, κέζα ζε ξέκαηα θαη κάιηζηα ζε ρεηκάξξνπο πνπ έρνπλ αλαπιαζηεί.
Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηα δίθηπα νκβξίσλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ
ψζηε λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ε νπνία βέβαηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.
ήκεξα ρξεηάδεηαη λα απαληεζνχλ κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ:
-ζηελ αλάγθε αλαζρεδηαζκνχ βάζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ πδξνινγηθψλ κειεηψλ ηνπ ππάξρνληνο
αληηπιεκκπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Αηηηθήο, πνπ ζπλδέεηαη κε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη λέεο
δνκέο ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο έξγσλ.
-ζηελ αλάγθε ζχληαμεο κειεηψλ νξηνζέηεζεο φπνπ δελ ππάξρνπλ θαη εθαξκνγήο ηνπο, γηα ηελ
απξφζθνπηε αληηπιεκκπξηθή ιεηηνπξγία ησλ ξεκάησλ αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε λφκηκε ή ε
απζαίξεηε δφκεζε έρνπλ αιινηψζεη, ή ρηίζεη ζηελ θνίηε ησλ ξεκάησλ.
-ζηελ παιαηφηεηα κέξνπο ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ απηή
ζπλεπάγεηαη (π.ρ. παληνξξντθφ ζχζηεκα νκβξίσλ-ιπκάησλ θέληξνπ Αζήλαο)
-ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζπζηήκαηνο απέλαληη ζε κεγαιχηεξεο
πιεκκπξηθέο παξνρέο ή ζε βξνρέο πνπ ζα πιήμνπλ πην επάισηα ζεκεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ,
-ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα επηθαλεηαθά-ππφγεηα χδαηα.
- ζηελ απμαλφκελε απνξξνή ησλ νκβξίσλ ιφγσ κείσζεο ησλ δηαπεξαηψλ επηθαλεηψλ θαη κε
ηξνθνδφηεζεο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.
-ζηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε θαη κειέηε φισλ ησλ παξακέηξσλ πξνθεηκέλνπ γηα εθηξνπή λεξψλ ησλ
νξεηλψλ ιεθαλψλ ή ιεθαλψλ αλάζρεζεο ηεο πιεκκχξαο γηα ηε κείσζε ησλ παξνρψλ ζηνπο θχξηνπο
απνδέθηεο. Π.ρ Κεθηζφο, Ηιηζφο, Πνδνλίθηεο, Πηθξνδάθλε θιπ. δεδνκέλνπ φηη ε πιεκκπξηθή αηρκή
ζηα πεδηλά ηκήκαηα ησλ θχξησλ απνδεθηψλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε κεγάιν πεξηνξηζκφ θαηαζθεπήο λέσλ έξγσλ
απνηειεί δηεζλψο, ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κηαο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πςειφηεξσλ θαη
ζπρλφηεξσλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ κε αλαθαηαζθεπή ζπιιεθηήξσλ είλαη νηθνλνκηθά αδηέμνδε.
Υξεηάδεηαη κηα λέα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
πξφιεςε ηεο επηδείλσζεο ηεο αληηπιεκκπξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ζε
πεξηνρέο ππφ αζηηθνπνίεζε θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ησλ αδηαπέξαησλ επηθαλεηψλ είηε κέζα ζε
ηδηνθηεζίεο, είηε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηθαλεηψλ ησλ δξφκσλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ ζηα δεκφζηα θαη ζηα ηδησηηθά έξγα λα πξνσζνχληαη έξγα απνθφξηηζεο ηνπ δηθηχνπ
νκβξίσλ, π.ρ. αλάζρεζεο κε δεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνχ, θαζψο θαη ζπζηήκαηα αλάζρεζεο
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ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ππφγεηαο θαηαθξάηεζεο θαη απνζήθεπζεο νκβξίσλ πνπ παξέρνπλ
απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπξξνήο θαη παξνρήο θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο
ρξήζεηο, π.ρ. κε άξδεπζε, ή κεηά απφ επεμεξγαζία λα δηνρεηεχνληαη ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κε
αληηκεηψπηζε θαη ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ απφ άλνδν ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.
Ηζρύωλ Πξνγξακκαηηζκόο: Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηεο
Καιιηθξαηηθήο Πεξηθέξεηαο απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ηεο πνιηηείαο.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, βάζεη ηεο ΚΤΑ γηα ηελ
Αμηνιφγεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ( Οδεγία 2007/60/ΔΚ) πξνβιέπεη:
-εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ κε απμεκέλν θίλδπλν πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ (2011),
-δεκηνπξγία ραξηψλ πιεκκπξηθήο επηθηλδπλφηεηαο- θαηαγξαθήο δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ (2013)
- δηακφξθσζε - εθαξκνγή κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δπζκελψλ επηπηψζεσλ (2015), (Δηδ. Γξ. Τδάησλ, πεξηθέξεηεο, Γ. Γξ. Πνιηη. Πξνζηαζίαο).
5.2.1. Μέηξα γηα ηε κείωζε ηωλ κε δηαπεξαηώλ επηθαλεηώλ:
1. ε αλάζρεζε ηεο κείσζεο ησλ κε δηαπεξαηψλ επηθαλεηψλ, κέζσ:
-ηεο θαηεχζπλζεο γηα ζπκπαγή πφιε θαη απνθπγήο λέσλ επεθηάζεσλ αζηηθνχ ηζηνχ.
-ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ πξάζηλσλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ
- ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξνβιέςεσλ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα πνζνζηφ θπηεχζεσλ
επί ηεο επηθαλείαο ησλ νηθνπέδσλ.
-ηεο ρξήζεο δηαπεξαηψλ θαη εκηδηαπεξαηψλ επηθαλεηψλ ζηνπο ειεχζεξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη
ζηα πεδνδξφκηα, θαζψο θαη ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, θ.ά.
5.2.3. Γηα ηε θηιηθή ζην πεξηβάιινλ αληηπιεκκπξηθή ιεηηνπξγία ηωλ ξεκάηωλ πξνβιέπνληαη
ηα παξαθάηω:
- Ζ δηεπζέηεζε ξεκάησλ ζα πξέπεη λα αξρίδεη αθνχ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε εθβνιή ηνπο, θαζψο θαη
λα εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
-ζχληαμε κειεηψλ νξηνζέηεζεο κε πδξαπιηθέο, ηνπνγξαθηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη άιιεο
απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο.
- δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ζπιιεθηήξσλ κε θιεηζηή δηαηνκή ζηα ξέκαηα.
- νη δηεπζεηήζεηο ξεκάησλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο επζπγξακκίζεηο θαη ρσξίο «ηζηκεληάξηζκα»
ηεο θνίηεο.
- λα δηαηεξεζνχλ φζεο θπζηθέο θνίηεο είλαη ζπιινγείο πιεκκπξηθψλ πδάησλ, απνθνξηηδφκελεο
φκσο πξνο ηερλεηνχο αγσγνχο κε θαηάιιεια έξγα θαηά πεξίπησζε, φπσο θαηαζθεπή
αλαθνπθηζηηθψλ αγσγψλ θάησ απφ ηνπο εθαηέξσζελ δξφκνπο.
- πλνιηθή κειέηε φισλ ησλ παξακέηξσλ καδί κε ηελ πιεκκπξηθή αηρκή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
αζηηθή πεξηνρή πξνθεηκέλνπ γηα εθηξνπή λεξψλ ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ ή ιεθαλψλ αλάζρεζεο ηεο
πιεκκχξαο γηα ηε κείσζε ησλ παξνρψλ ζηνπο πνηακνχο –ξέκαηα πνπ απνηεινχλ θχξηνπο
απνδέθηεο.
- Οη αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο λα γίλνληαη κε κεζφδνπο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν, ηελ
επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ απνδεθηψλ
- πληήξεζε ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά απφ έληνλα πιεκκπξηθά επεηζφδηα.
5.2.4. Μέηξα ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα νκβξίωλ
Να πξνβιέπνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ, (Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα,
Πνιενδνκηθέο κειέηεο) θαη λα απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ:
- ν ηερληθφο θαη νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαηαζθεπήο δηθηχσλ νκβξίσλ θαη ηξφπνη κεξηθήο
ζπιινγήο ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ρσξηζηηθά ζπζηήκαηα
απνρέηεπζεο
- ε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ αλάζρεζεο νκβξίσλ ή επεμεξγαζίαο θαη δηνρέηεπζεο ζηνλ
πδξνθφξν νξίδνληα, γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ αδεηψλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ έξγσλ ζε πεξηνρέο κε παληνξξντθφ ζχζηεκα ή πεξηνρέο ρσξίο δίθηπν νκβξίσλ.
- ε εθαξκνγή απφ ηνπο δήκνπο ζπζηεκάησλ απνξξχπαλζεο ζηηο εθβνιέο δηθηχσλ νκβξίσλ ζε
ρεηκάξξνπο πνπ έρνπλ αλαπιαζηεί.
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5.3.Γίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί:
5.3.1. Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί Λεθαλνπεδίνπ Αζελώλ :
Ζ απνρέηεπζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αζελψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην
πξσηεχνλ, ην δεπηεξεχνλ θαη ηξηηεχνλ δίθηπν ζπιιεθηήξσλ, αξκνδηφηεηαο ΔΤΓΑΠ, απφ ηελ νπνία ε
ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη πάξεη κφλν ηελ αξκνδηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ηξηηεχνληνο δηθηχνπ. Σν
απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ είλαη ρσξηζηηθφ, εθηφο απφ κέξνο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο
θαη ηνπ Πεηξαηά πνπ είλαη παληνξξντθφ. Πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ απνηεινχλ νη
εκθξάμεηο, νη θαηαζθεπαζηηθέο αζηνρίεο θαη νη δηαξξνέο. Αηηίεο εκθξάμεσλ απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ
νη παξάλνκεο ζπλδέζεηο απφ δηάθνξνπο Γήκνπο θαη άιινπο δεκφζηνπο θνξείο θξεαηίσλ
πδξνζπιινγήο (νκβξίσλ) ζε αγσγνχο αθαζάξησλ.
Οη αγσγνί αθαζάξησλ κεγάιεο δηαηνκήο (ΚΑΑ θαη ΚΑΑ), δηέξρνληαη απφ πεξηνρέο ησλ νπνίσλ νη
θιίζεηο επηηξέπνπλ ηε θπζηθή ξνή ησλ ιπκάησλ, κε εμαίξεζε ηνλ παξαιηαθφ ζπιιεθηήξα ηεο αθηήο
αξσληθνχ κέρξη ηε Βνπιηαγκέλε, πνπ νδεγεί ζηελ Φπηάιιεηα κέζσ αληιηνζηαζίσλ. ηελ Φπηάιιεηα
θηάλνπλ επίζεο θαη ηα ιχκαηα ηεο λήζνπ αιακίλαο.
ΚΔΛ Φπηάιιεηαο: Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ Αθξνθέξακν, (Πξνεπεμεξγαζία) θαη
ζηελ Φπηάιιεηα (Α‟βάζκηα Καζίδεζε, Δπεμεξγαζία Ηιχνο θαη Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Β‟ Φάζεο).
Δρνπλ δπλακηθφηεηα 5.600.000 κνλάδεο ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ (κ.η.π.). Σειηθφο απνδέθηεο ησλ
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ είλαη ν εζσηεξηθφο αξσληθφο Κφιπνο. Ζ ηειηθή εθξνή νδεγείηαη ζην
ζχζηεκα ππνζαιάζζηαο κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο δχν ππνζαιάζζησλ αγσγψλ κεηαθνξάο.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Α‟ θάζεο ηνπ ΚΔΛ Φπηάιιεηαο ην 94, έθεξε ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ πδάησλ ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο Β‟ θάζεο, απνκαθξχλζεθε ην 95%
πεξίπνπ ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ. Μεηά δε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο μήξαλζεο ηεο ιάζπεο
πνπ παξάγεηαη απφ ην ΚΔΛ Φπηάιιεηαο, αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ
ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ.
ΚΔΛ Μεηακόξθωζεο: Γέρεηαη ηα βνζξνιχκαηα απφ φιε ηελ Αηηηθή, θαζψο θαη πεξηνξηζκέλν φγθν
λσπψλ ιπκάησλ απφ ηνπο Γήκνπο Πεχθεο, Λπθφβξπζεο θαη Κεθηζηάο. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ Κέληξνπ
είλαη 500.000 κ.η.π. Γηαζέηεη β‟βάζκηα επεμεξγαζία κε απνκάθξπλζε νξγαληθνχ άλζξαθα θαη
απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ είλαη ν Κεθηζφο, κέζσ ηνπ ξέκαηνο Πχξλαο.
5.3.2.Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
Ζ Αλαηνιηθή Αηηηθή δηαζέηεη κφλν δχν βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο.
Δ.Δ.Λ. Λαπξίνπ: Γπλακηθφηεηαο 27.000 κ.η.π. Δμππεξεηεί ηελ πφιε ηνπ Λαπξίνπ θαη ηηο πεξηνρέο
νχλην, Αλάβπζζν, Κεξαηέα θαη Λεγξαηλά, θαζψο θαη ηα βνζξνιχκαηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ
Λαπξεσηηθήο, ηνπ Γήκνπ Κεξαηέαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Γηαζέηεη κνλάδα
ππνδνρήο-πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ θαη δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία κε απνκάθξπλζε
αδψηνπ, ελψ απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ είλαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή πξί Κεξαηέαο ζην Ν.
Δπβνηθφ Κφιπν. (θνξέαο δηαρείξηζεο ΓΔΑΤ Λαπξίνπ)
Δ.Δ.Λ. Κεξαηέαο: Γπλακηθφηεηαο 12.500 κ.η.π. εμππεξεηεί ηνλ νηθηζκφ ηεο Κεξαηέαο. Γηαζέηεη
κνλάδα ππνδνρήο-πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ θαη δεπηεξνβάζκηα
επεμεξγαζία κε
απνκάθξπλζε αδψηνπ, ελψ απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ είλαη παξαθείκελν ξέκα. (θνξέαο
δηαρείξηζεο Γήκνο)
Ζ κεγάιε έιιεηςε δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) ησλ
νηθηζκψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο έρεη νδεγήζεη ζε κεγάιε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο
πεξηνρήο, ελψ ππάξρεη θαη ην ζνβαξφ ελδερφκελν επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηελ Δ.Δ. γηα κε έγθαηξε
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο πεξί αζηηθψλ ιπκάησλ . Σελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνσζεί ην ΤΠΔΚΑ
θαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο καδί κε ην ΤΠΟΜΔΓΤ θαη ηελ απηνδηνίθεζε.
Έηζη έρεη δηακνξθσζεί έλα αλαζεσξεκέλν ζρέδην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε ζηαδηαθή
νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ κέρξη ην 2014 θαη πεξηιακβάλεη:

ηελ αλαβάζκηζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ Μαξθνπνχινπ

ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ην Κνξσπί θαη ηνπο
παξαθείκελνπο δήκνπο θαη νηθηζκνχο

γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ έξγσλ ηεο ΔΔΛ πνπ ζα εμππεξεηεί ηε Ραθήλα, ηελ Αξηέκηδα, κέξνο
ηεο Ν. Μάθξεο θαη κηθξφηεξνπο δήκνπο θαη νηθηζκνχο, νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο ηνπ
ξέκαηνο Ραθήλαο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ κειεηψλ.
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Δπίζεο πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ΚΔΛ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία
θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ ησλ πεξηνρψλ Κνξσπίνπ–Παηαλίαο.
5.3.3. Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί Γπηηθήο Αηηηθήο.
ήκεξα ζηε Γπηηθή Αηηηθή ιεηηνπξγνχλ ηξεηο βηνινγηθνί θαζαξηζκνί :
Δ.Δ.Λ. Μεγάξωλ: Γπλακηθφηεηαο 43.000 κ.η.π. δηαζέηεη β‟βάζκηα επεμεξγαζία κε απνληηξνπνίεζε.
Απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ είλαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηε Υεξζφλεζν Αγίαο Σξηάδαο
ηνπ αξσληθνχ (θνξέαο δηαρείξηζεο Γήκνο)
Δ.Δ.Λ. Βηιίωλ: Γπλακηθφηεηαο 10.000 κ.η.π. Γηαζέηεη κνλάδα ππνδνρήο-πξνεπεμεξγαζίαο
βνζξνιπκάησλ θαη β‟βάζκηα επεμεξγαζία κε απνκάθξπλζε αδψηνπ, ελψ απνδέθηεο ησλ
επεμεξγαζκέλσλ είλαη παξαθείκελν ξέκα. (θνξεαο δηαρεηξηζεο Γήκνο)
ΔΔΛ Δξπζξώλ: Γπλακηθφηεηαο 6.000
κ.η.π. Γηαζέηεη κνλάδα ππνδνρήο-πξνεπεμεξγαζίαο
βνζξνιπκάησλ θαη β‟βάζκηα επεμεξγαζία. Απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ είλαη παξαθείκελν
ξέκα.
ΚΔΛ Θξηαζίνπ Πεδίνπ : Γπλακηθφηεηαο 117.000 κ.η.π., πξφθεηηαη ζχληνκα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία
θαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Θξηαζίνπ, ησλ ξεκάησλ θαη
ηνπ θφιπνπ ηεο Διεπζίλαο. Οη εγθαηαζηάζεηο πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ ην ππφ θαηαζθεπή δίθηπν ησλ
δήκσλ Διεπζίλαο, Αζπξνπχξγνπ, Μάλδξαο - Δηδπιιίαο θαη ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
πεξηνρήο. ην έξγν πεξηιακβάλεηαη ππνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ κήθνπο 1.600 κέηξσλ ζηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο.

5.3.4. Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί Σξνηδελίαο θαη λήζωλ.
Δ.Δ.Λ. Πόξνπ- Γαιαηά Σξνηδελίαο: Γπλακηθφηεηαο 25.000 κ.η.π., δηαζέηεη β‟βάζκηα επεμεξγαζία
ληηξνπνίεζεο, απνληηξνπνίεζεο απνιχκαλζεο. Απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ είλαη ε
ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ.(θνξέαο δηαρείξηζεο Γήκνο)
ΔΔΛ Μεζάλωλ: Γπλακηθφηεηαο νξγαληθνχ θνξηίνπ 11.030 κ.η.π., εμππεξεηεί ηνλ νηθηζκφ ησλ
Μεζάλσλ. Γηαζέηεη κνλάδα ππνδνρήο-πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ θαη β‟βάζκηα επεμεξγαζία
κε απνκάθξπλζε αδψηνπ θαη θσζθφξνπ ελψ απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ είλαη ε ζαιάζζηα
πεξηνρή ηνπ αξσληθνχ .
Όζνλ αθνξά ηελ απνρέηεπζε αθάζαξησλ ιπκάησλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο λεζησηηθνχο Γήκνπο
εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ δελ ππάξρνπλ (Γήκνο Αίγηλαο, Κνηλφηεηα Αγθηζηξίνπ), είλαη
ππφ κειέηε (Γήκνο πεηζψλ, Γήκνο Ύδξαο), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα
αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ.
Γηα ηελ Κνηλφηεηα Κπζήξσλ ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο δελ έρεη πξνρσξήζεη, ελψ γηα ηα Αληηθχζεξα,
ζεσξείηαη κε πινπνηήζηκνο γηα ηέηνηνπ κεγέζνπο πεξηνρή.
5.3.5. Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηιύνο
Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο δηάζεζεο ηεο ηιχνο ζε ΥΤΣΑ δελ είλαη επηζπκεηή ζην πιαίζην βηψζηκσλ
πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο. ηφρνο πξέπεη λα είλαη ε, κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε ηεο
παξαγφκελεο ηιχνο είηε ζηε γεσξγία ή κε ηε κνξθή θαπζίκνπ.
Μέξνο ηεο παξαγφκελεο ηιχνο κε ην έξγν μήξαλζεο ηεο Φπηάιιεηαο δηαηίζεηαη σο θαχζηκν ζε
ηζηκεληνβηνκεραλίεο ζην εμσηεξηθφ. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ε εγρψξηα αμηνπνίεζε ηεο μεξακέλεο
ηιχνο απφ ηηο βηνκεραλίεο ηζηκέληνπ ζηελ Διιάδα θαη απφ ηε ΓΔΖ.
Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη επίζεο ε αμηνπνίεζε, θπξίσο ζηε γεσξγία, ελφο πξφζζεηνπ
πνζνζηνχ 25-30% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πνπ παξάγεηαη.
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ην ΤΠΔΚΑ:
-Έρεη θαηαζηξψζεη έλα Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο ηιχνο,
-Οινθιεξψλεη ηελ ΚΤΑ γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ηεο ηιχνο,
-Γηεξεπλά ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηα απαηηνχκελα έξγα επεμεξγαζίαο.
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5.3.6. Πεξηβαιινληηθόο Αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο Γηαρείξηζεο Λπκάηωλ
1.Σν πξόβιεκα παληνξξνϊθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αζήλαο .
Οη θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 1300 Ha εμππεξεηνχληαη –φπσο θαη ηα
θέληξα άιισλ πφιεσλ - απφ παιηά παληνξξντθά δίθηπα πνπ κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Απνρεηεπηηθνχ
Αγσγνχ θαηαιήγνπλ ζηελ Φπηάιιεηα θαη ηελ επηβαξχλνπλ κε απμεκέλεο παξνρέο. Σν ζχζηεκα
ιεηηνπξγεί κε ππεξρεηιηζηέο, πνπ αλάινγα κε ηηο βξνρέο, νδεγνχλ ηελ ππεξβαίλνπζα ηα φξηα
ρσξεηηθφηεηαο ηνπ αγσγνχ κηθηή παξνρή ζηνλ π. Κεθηζφ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην Φαιεξηθφ φξκν,
φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ηα ξεχκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηάιπζή ηεο. Όηαλ ε κηθηή παξνρή δελ είλαη
αξθεηά έληνλε, κέλεη ζηάζηκε ζηελ εθβαζπζκέλε θνίηε ηεο εθβνιήο ηνπ Κεθηζνχ θαη ιεηηνπξγεί
ζεπηηθά κέρξη ηελ επφκελε ηζρπξή βξνρή, κε ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο
θαηνίθνπο.
Πξφβιεκα επίζεο ζπληζηνχλ νη κεγάιεο πνζφηεηεο κηθηψλ παξνρψλ πνπ ζα έπξεπε λα
επηβαξχλνπλ ηελ Φπηάιιεηα, ε νπνία παξαιακβάλεη ηαπηφρξνλα ιχκαηα απφ επξχηεξεο πεξηνρέο
ηεο Αηηηθήο κέζσ ηνπ ΚΔΛ Μεηακφξθσζεο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηνπ
αξσληθνχ. Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ κεγάινπ πδξαπιηθνχ έξγνπ εθηξνπήο
ηνπ Ηιηζνχ θαη ησλ ππεξρεηιίζεσλ ηνπ Κπθινβφξνπ παληνξξντθνχ αγσγνχ ζηνλ Κεθηζφ θαη δη απηνχ
ζην Φαιεξηθφ Όξκν, επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζρεηηθά θιεηζηνχ απηνχ φξκνπ.
Παξά ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, ε αληηθαηάζηαζή ηνπ παληνξξντθνχ δελ είλαη
εθηθηή, σο εμαηξεηηθά δαπαλεξή θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κέζα ζην
ζχλνιν ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο.
Δίλαη φκσο εθηθηφο ν βαζκηαίνο δηαρσξηζκφο ησλ δηθηχσλ ζε πεξηπηψζεηο αλαπιάζεσλ. π.ρ. ε
αλάπιαζε ηνπ Βνηαληθνχ, φπνπ ην ξέκα Πξ. Γαληήι κπνξεί λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο
απνρεηεπηηθφο αγσγφο .
Σαπηφρξνλα, ηψξα πνπ ε ππφινηπε Αηηηθή απνθηά απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ρξεηάδεηαη
αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζρεδηαζκψλ πξνο ζπλνιηθέο ιχζεηο γηα ηηο απμεκέλεο πεξηβαιινληηθέο
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
2.πζρεηηζκόο ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ ιπκάηωλ θαη ηεο βειηίωζεο ηεο θαηάζηαζεο ηωλ
ζαιάζζηωλ πδάηωλ.
Ζ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ησλ Αζελψλ επεθηάζεθε ήδε ζηελ αλαηνιηθή Αηηηθή, φπνπ δελ έρνπλ
νινθιεξσζεί ηα έξγα απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, παξά ηε ζρεηηθή Οδεγία (91/271). Ζ
αλαηνιηθή Αηηηθή δηαζέηεη σο ζαιάζζην απνδέθηε ηνλ Ν. Δπβντθφ κε πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο
απηνθαζαξηζκνχ, (κειέηε ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ΔΛΚΔΘΔ ην 1996). Ο απνδέθηεο
φκσο απηφο κέλεη κέρξη ζήκεξα αλαμηνπνίεηνο. Αληίζεηα ν αξσληθφο κε αηζζεηά κηθξφηεξεο
δπλαηφηεηεο απηνθαζαξηζκνχ, θηλδπλεχεη λα ράζεη φηη θέξδηζε θαηά ηε δεθαεηία 2000-2010.
Με ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ πνπ ζα είλαη απφ ηελ αξρή ηξηηνβάζκηνη, νη
δήκνη ηεο αλαηνιηθήο Αηηηθήο αιιά θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ βφξεησλ θαη αλαηνιηθψλ δήκσλ ηεο
δπηηθήο Αηηηθήο πνπ ζήκεξα ζηέιλνπλ ηα ιχκαηα ζηελ Φπηάιιεηα, ζα κπνξνχλ λα δηνρεηεχνπλ ηα
ιχκαηά ηνπο (κέζσ ηαπξνχ Αγ. Παξαζθεπήο νη βφξεηνη θαη Βάξθηδαο- Βνχιαο – Κνξσπίνπ –
Μαξθφπνπινπ νη αλαηνιηθνί) ζηηο λέεο κνλάδεο, απνθνξηίδνληαο ην ΚΔΛ Φπηάιιεηαο.
Για ηον πεπιβαλλονηικό Αναπποζαναηολιζμό ηηρ Διασείπιζηρ Λςμάηων είναι απαπαίηηηα:
- Ζ θάιπςε ηεο Αηηηθήο κε ην απαξαίηεην δίθηπν βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ( Μεζφγεηα, Βφξεηα
Αηηηθή, λεζησηηθή Αηηηθή θιπ)
- Όιεο νη εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο λα απνθηήζνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν.
- Βαζκηαίνο δηαρσξηζκφο ηνπ Παληνξξντθνχ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο ζε πεξηνρέο φπνπ
πινπνηνχληαη έξγα αλαπιάζεσλ.
- Γηνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ησλ εθηφο ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ δήκσλ ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο
Αηηηθήο πνπ ζήκεξα νδεγνχληαη ζην ΚΔΛ Φπηάιιεηαο ζηηο λέεο κνλάδεο εληφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
δηακεξηζκάησλ ηνπο.
Παξάιιεια, δηνρέηεπζε ησλ κηθηψλ παξνρψλ ηνπ παληνξξντθνχ ηεο Αζήλαο ζηελ Φπηάιιεηα.
- Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κε
ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, απνιχκαλζε, δίθηπα κεηαθνξάο, δηαλνκήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ
κνλάδσλ.
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