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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. H.Π. 31822/1542/Ε103
  Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/
ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύ−
νων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις 
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν.1338/1983 
« Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
κ.λ.π. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 
101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 1 εδ. α και ε) και 
5 (παρ. 5 εδ. α περ.6 και εδ. ιγ) του Ν. 3199/2003 ‘‘Προ−
στασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000’’ (Α’ 280) .

3. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. ε), 4 (παρ.3 εδ. 
α.4, 4 εδ. γ, 6, 7, 8 και 9), 8,10, 11 (παρ.ια) και 12 (παρ.4 
εδ.ιβ και 5 εδ. δ) του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατά−
ξεις της οδηγίας 200/60/ΕΚ……..του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).

4. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης 
Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄102).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Ν.3010/2002 
«Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ κ.ά. (Α΄91).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρ. 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστά−
θηκε από το άρ. 1 του Ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 1022/2002), 
όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/14.03.2003 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία Προκαταρ−
κτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντι−
καταστάθηκε από το άρ. 2 του Ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 332) 
και ειδικότερα τα άρθρα 3,4,6,7 και 9 αυτής.

8. Tις διατάξεις της υπ. αριθ. 12044/613/2007 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων 
για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγά−
λης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της 
ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ…..κλπ» (Β΄ 376).

9. Tις διατάξεις της υπ. αριθ. 11764/653/2006 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση του κοινού στις δη−
μόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη−
γίας 2003/4/ΕΚ……κλπ» (Β΄ 327).

10. Tις διατάξεις της υπ. αριθ. 107017/2006 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ….
κλπ» (Β΄ 1225). 

11. Tις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξι−
ολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» 
(EEL 288/27/2007).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄221).

13. Την υπ. αριθ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄56).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
καθορισθεί και θα καλυφθεί είτε αμιγώς από εθνικούς 

15411



15412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των πι−
στώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες 
αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, 
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός− Πεδίο εφαρμογής 

1. Mε την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμο−
γή και εξειδίκευση των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 
1 εδ. α και ε) και 5 (παρ.5 εδ. α περ.6 και εδ. ιγ) του Ν. 
3199/2003 καθώς και των άρθρων 1 (παρ. ε), 4 (παρ.3 
εδ. α.4, 4 εδ.γ, 6, 7, 8 και 9), 8,10, 11 (παρ.ια) και 12 (παρ.4 
εδ.ιβ και 5 εδ. δ) του Π.Δ. 51/2007, σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2007, «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύ−
νων πλημμύρας», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική 
γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕL 288/29/6−11−2007), ώστε με την θέ−
σπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας, να μειώνονται οι αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 
πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηρι−
ότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες.

2. H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις περιοχές 
λεκάνης απορροής ποταμού/ υδατικά διαμερίσματα, 
που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 
51/2007.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, επιπλέον 
των ορισμών του «ποταμού», της «λεκάνης απορροής 
ποταμού» και της «υπολεκάνης» που περιέχονται στην 
παράγραφο 2 (εδ. δ, ιγ και ιδ αντίστοιχα) του άρθρου 2 
του Ν. 3199/2003 καθώς και του ορισμού της «περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού/ υδατικού διαμερίσματος», 
που περιέχεται στην παράγραφο 2 (εδ. ιε) του άρθρου 
2 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παρά−
γραφο 11 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2007, ισχύουν επίσης 
και οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Πλημμύρα»: Η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους 
από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι 
καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από 
ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφή−
μερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από 
υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. 
Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές με−
γάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων 
και φραγμάτων. 

«Κίνδυνος πλημμύρας» ο συνδυασμός της πιθανότητας 
να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών 
συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 
πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριό−
τητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα.

«Επικινδυνότητα πλημμύρας»: Η δυνατότητα εμφάνι−
σης πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποι−
ούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής 
ή άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού 
μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα 
υπέρβασης. 

Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας από−
φασης ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (EΓΥ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) καθώς και οι Διευθύνσεις Υδάτων των 
Περιφερειών και ειδικότερα:

1) Η ΕΓΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όπως αυ−
τές περιγράφονται στο άρθρο 4 (παρ. 1) του Ν.3199/2003, 
αναλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότη−
τες:

1.1) Διαμορφώνει και επεξεργάζεται σε συνεργασία 
με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως 
με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, το 
εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
με το οποίο :

α) καθορίζονται οι βασικοί άξονες για την πρόληψη, 
προστασία, μετριασμό και ετοιμότητα από τους κιν−
δύνους πλημμύρας καθώς και το γενικό πλαίσιο των 
μέτρων αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον 

β) προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι 
για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας καθώς και 
τα γενικά μέτρα επίτευξης αυτών των στόχων,

γ) καθορίζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το 
συντονισμό της εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
και του Π.Δ. 51/2007, λαμβάνοντας υπόψη τους περι−
βαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 
του Π.Δ. 51/2007. 

1.1.α) Το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύ−
νων πλημμύρας στοχεύει στη συντονισμένη εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης από 
τις δημόσιες αρχές και στην ευθυγράμμιση των προ−
βλεπόμενων στη παρούσα δράσεων των Περιφερειών 
στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της παρούσας 
απόφασης.

1.1.β) Το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα προ−
στασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της 
χώρας, που προβλέπονται στο άρθρο 4 (παρ.1, εδ. α) 
του Ν.3199/2003 και εγκρίνεται με την ίδια με αυτά 
προβλεπόμενη διαδικασία.

1.2.) Παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμο−
γή του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας και στο πλαίσιο αυτό παρέχει σχετικές οδη−
γίες προς τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών 

1.3) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φο−
ρείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέ−
ματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας

1.4) Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα αρμόδια 
κοινοτικά όργανα για θέματα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας 

1.5) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλο−
ποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του 
εθνικού προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων πλημ−
μύρας της προηγούμενης χρονικής περιόδου, με βάση 
τις ετήσιες εκθέσεις των Διευθύνσεων Υδάτων των 
Περιφερειών και τις υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων, 

2. Oι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, στο πλαί−
σιο των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 5 (παρ. 5, εδ. α, περ. 6) του Ν.3199/2003, ανα−
λαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες : 
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α) διενεργούν προκαταρτική εκτίμηση των κινδύνων 
πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 4

β) καταρτίζουν τους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότη−
τας και κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο 5.

γ) καταρτίζουν και εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, 

δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον συντονισμό 
της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και του Π.Δ. 
51/2007, σύμφωνα με το άρθρο 8

ε) μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού 
στις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

στ) καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης και τις διαβιβά−
ζουν στην ΕΓΥ.

2.1) Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων πρέπει να 
είναι συμβατή με το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας που προβλέπεται στην παράγραφο 
1 (εδ. 1.1), εφόσον αυτό υπάρχει. 

2.2) Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύ−
ρας, ο χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας, ο χάρτης 
κινδύνων πλημμύρας και το σχέδιο διαχείρισης των κιν−
δύνων πλημμύρας, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτημα 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, να καταρτίζο−
νται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Άρθρο 4
Προκαταρκτική αξιολόγηση

1. Για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή 
τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού 
που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, η Διεύθυνση 
Υδάτων της οικείας Περιφέρειας διεξάγει προκαταρκτι−
κή αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να 
αξιολογηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας.

2. Η προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημ−
μύρας, βασίζεται σε διαθέσιμες ή σε εύκολα συναγό−
μενες πληροφορίες, όπως καταγραφές πλημμυρών που 
συνέβησαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες), με−
λέτες−σενάρια για τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις και 
ιδίως τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος. Η 
προκαταρκτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) χάρτες της περιοχής της λεκάνης απορροής ποτα−
μού στην κατάλληλη κλίμακα, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
τα όρια των λεκανών και των υπολεκανών απορροής 
ποταμών και, εφόσον υπάρχουν, των παράκτιων ζωνών, 
όπου περιγράφονται τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά 
και η χρήση γης·

β) περιγραφή των πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν 
κατά το παρελθόν (ιστορικών πλημμύρων) και είχαν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, στο 
περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στις οικο−
νομικές δραστηριότητες, όταν υπάρχει ακόμη πιθανό−
τητα επανάληψης παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον, 
Στην περιγραφή αυτή συμπεριλαμβάνονται η έκταση και 
η ένταση των πλημμύρων, οι οδοί αποστράγγισης και η 
εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων που προκάλεσαν 
οι πλημμύρες αυτές·

γ) περιγραφή των σημαντικών πλημμύρων οι οποίες 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν (ιστορικών πλημμύρων), 
εκ των οποίων θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προβλε−
φθούν οι σημαντικές αρνητικές συνέπειες παρόμοιων 
συμβάντων στο μέλλον,

δ) αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών 
των μελλοντικών πλημμυρών στον άνθρωπο, στο περι−
βάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην οικονο−
μική δραστηριότητα, λαμβανομένων υπόψη, στο μέτρο 
του δυνατού, στοιχείων όπως η τοπογραφία, η θέση 
των υδατορρευμάτων και τα γενικά υδρολογικά και γε−
ωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανο−
μένων των πλημμυρικών πεδίων ως φυσικών επιφανειών 
ανάσχεσης, η αποτελεσματικότητα των υφισταμένων 
τεχνητών υποδομών προστασίας από τις πλημμύρες 
(αντιπλημμυρικών έργων), η θέση των κατοικημένων πε−
ριοχών και των περιοχών οικονομικής δραστηριότητας 
καθώς και οι μακροπρόθεσμες εξελίξεις, συμπεριλαμβα−
νομένων των επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος στη 
συχνότητα επέλευσης των συμβάντων πλημμύρας.

3. Σε περίπτωση διεθνούς περιοχής λεκάνης απορρο−
ής ποταμού, η οποία εκτείνεται στην Ελληνική επικρά−
τεια και στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΓΥ προβαίνει σε ανταλλαγή 
σχετικών πληροφοριών με την αρμόδια αρχή του κρά−
τους μέλους.

4. Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνου πλημμύ−
ρας ολοκληρώνονται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των 
Περιφερειών έως τις 22 Δεκεμβρίου 2011 και διαβιβάζο−
νται στην ΕΓΥ προκειμένου να κοινοποιηθούν μέχρι τις 
22 Μαρτίου 2012 στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης των κιν−
δύνων πλημμύρας, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφε−
ρειών για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, 
προσδιορίζουν τις ζώνες για τις οποίες διαπιστώνεται 
ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή 
ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα, εφεξής «ζώνες 
δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας».

6. Στη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου για 
κάθε τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής πο−
ταμού που βρίσκεται εντός της Ελληνικής επικράτειας 
και ανήκει σε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής ποτα−
μού κοινή με άλλο κράτος μέλος, ο προσδιορισμός των 
ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, αποτελεί 
αντικείμενο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και της αρμόδιας αρχής του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

7. Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις επανεξετάζονται 
και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται έως τις 22 
Δεκεμβρίου 2018, και στη συνεχεία ανά εξαετία. Οι επα−
ναξετασθείσες και ενδεχομένως οι επικαιροποιημένες 
εκδόσεις των εν λόγω αξιολογήσεων διαβιβάζονται στην 
ΕΓΥ προκειμένου να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019. 

Κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη η πιθανή 
επίδραση των κλιματικών μεταβολών στη συχνότητα 
επέλευσης συμβάντων πλημμύρας.

Άρθρο 5
Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 

και χάρτες κινδύνων πλημμύρας

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών σε συνερ−
γασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των 
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Περιφερειών καταρτίζουν, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμού, χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
και χάρτες κινδύνων πλημμύρας σε κατάλληλη κλίμακα, 
για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 5).

2. Για την κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας από 
κοινού με άλλα κράτη μέλη, πραγματοποιείται εκ των 
προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΓΥ και 
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους.

3. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας προσδιο−
ρίζουν τις γεωγραφικές ζώνες που θα μπορούσαν να 
πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σε−
νάρια ακραίων φαινόμενων (ενδεικτική περίοδος επα−
ναφοράς μελέτης 1000 χρόνια)··

β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης ( πιθανή 
περίοδος επανάληψης τουλάχιστον 100 χρόνια) ·

γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλο−
γα με την περίπτωση (δηλαδή συχνά φαινόμενα: ενδει−
κτική περίοδος επαναφοράς μελέτης 50 χρόνια),.

4. Για κάθε σενάριο που εκτίθεται της παραγράφου 
3, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η έκταση της πλημμύρας·
β) τα βάθη ροής ή η απόλυτη στάθμη νερού σε 

χαρακτηριστικές θέσεις, ανάλογα με την περίπτωση
γ) η ταχύτητα ροής ή η σχετική ροή των υδάτων, 

ανάλογα με την περίπτωση 
 δ) ο χρόνος παραμονής των υδάτων σε χαρακτηριστικές 

θέσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο.
5. Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας περιγράφουν τις 

δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις 
πλημμύρες των οποίων η επέλευση προσδιορίζεται από 
τα σενάρια της παραγράφου 3 και διαμορφώνονται με 
βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

α) ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να 
πληγούν·

β) τύπος οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή 
που ενδέχεται να πληγεί·

γ) οι εγκαταστάσεις που περιγράφονται στο παράρ−
τημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ. Αριθ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ 
(Β΄1022), όπως ισχύει, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέ−
σουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και 
προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο 
παράρτημα V (παρ. Α περ.1,3 και 5) του άρθρου 19 του 
Π.Δ.51/2007 και ενδέχεται να πληγούν·

δ) άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες, 
όπως η επισήμανση των ζωνών όπου υπάρχει το ενδεχό−
μενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων 
ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να προκαλέσουν 
ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και πληροφορίες 
για άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

6. Για τις παράκτιες ζώνες στις οποίες υπάρχει επαρ−
κές επίπεδο προστασίας, η κατάρτιση χαρτών επικιν−
δυνότητας πλημμύρας περιορίζεται στο σενάριο της 
παραγράφου 3 στοιχείο (α).

7. Για τις ζώνες με πλημμύρες που οφείλονται σε 
υπόγεια ύδατα, η κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμύρας περιορίζεται στο σενάριο της παραγράφου 
3 στοιχείο (α).

8. Η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των 
χαρτών κινδύνων πλημμύρας ολοκληρώνεται από τις 
Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών έως τις 22 Δε−

κεμβρίου 2013 και διαβιβάζονται στην ΕΓΥ προκειμένου 
να κοινοποιηθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2014 στη Ευρω−
παϊκή Επιτροπή.

9. Οι ανωτέρω χάρτες επανεξετάζονται και, εφόσον 
απαιτείται, επικαιροποιούνται έως τις 22 Δεκεμβρίου 
2019, και στη συνεχεία ανά εξαετία. Οι επαναξετασθέ−
ντες και ενδεχομένως οι επικαιροποιημένοι χάρτες δι−
αβιβάζονται στην ΕΓΥ προκειμένου να κοινοποιηθούν 
στην Επιτροπή Ε.Κ. μέχρι τις 22 Μαρτίου 2020. Κατά 
την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη η πιθανή επίδραση 
των κλιματικών μεταβολών στη συχνότητα επέλευσης 
συμβάντων πλημμύρας.

Άρθρο 6
Σχέδια διαχείρισης

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, με βάση 
τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας, 
καταρτίζουν, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολι−
τικής Προστασίας των Περιφερειών και ενδεχομένως 
τις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα οποία 
αφορούν τις ζώνες εκείνες που χαρακτηρίστηκαν σύμ−
φωνα με το άρθρο 4 (παρ. 5 και 6) ως περιοχές δυ−
νητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας καθώς και για τις 
περιοχές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 10 
(παρ.1 εδ. α.2). 

2. Τα σχέδια διαχείρισης καταρτίζονται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4 και εγκρίνονται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από 
γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων και σύμ−
φωνη γνώμη της ΕΓΥ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

3. Σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, κα−
ταρτίζεται ένα μόνο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας ή μια δέσμη σχεδίων διαχείρισης που ανα−
φέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία 
συντονίζονται σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής 
του ποταμού.

4. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνουν:
α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κιν−

δύνων πλημμύρας με έμφαση ι) στη μείωση των δυνητι−
κών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για 
την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, και ιι) 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε πρωτοβουλίες που δεν 
αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση 
των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας.

β) τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων και 

γ) τα στοιχεία που παρατίθενται στο μέρος Α του 
παραρτήματος του άρθρου 11.

5. Τα σχέδια διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη συναφείς 
παραμέτρους, όπως το κόστος και τα οφέλη, την έκταση 
και τις οδούς αποστράγγισης της πλημμύρας, τις ζώνες 
με δυνατότητα συγκράτησης των πλημμυρών (όπως 
φυσικά πλημμυρικά πεδία), τους περιβαλλοντικούς στό−
χους του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, τη διαχείριση του 
εδάφους και των υδάτων, σύμφωνα με το Ν.3199/2003 
και το Π.Δ.51/2007, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
χρήσεις γης, και ειδικότερα, τα Περιφερειακά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που 
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προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 2742/1999, τις ανά−
γκες προστασίας και διατήρησης της φύσης και ειδικά 
των προστατευόμενων περιοχών και τη διαφύλαξη της 
ναυσιπλοΐας και των λιμενικών υποδομών.

6. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμέ−
νης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής και καλύπτουν 
όλες τις πτυχές της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων 
της πρόγνωσης πλημμυρών και των συστημάτων έγκαι−
ρης προειδοποίησης, με έμφαση στην πρόληψη, την 
προστασία και την ετοιμότητα. Τα σχέδια διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμ−
βάνουν την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, 
τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής 
καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περι−
οχών σε περίπτωση πλημμύρας.

7. Για τα έργα, παρεμβάσεις ή δραστηριότητες των 
οποίων η πραγματοποίηση ή λειτουργία παρουσιάζει 
δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας, οι προβλεπόμενες στις 
κείμενες διατάξεις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντι−
κών όρων ή οι άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά 
περίπτωση, πρέπει να είναι συμβατές με τα σχέδια δι−
αχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

8. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία, λόγω της 
έκτασης και του αντικτύπου τους, αυξάνουν σημαντι−
κά το κίνδυνο πλημμύρας, ανάντη ή κατάντη, σε άλλα 
κράτη μέλη στην ίδια λεκάνη ή υπολεκάνη απορροής 
ποταμού, εκτός εάν έχει γίνει συντονισμός των μέτρων 
αυτών και έχει βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 7.

9. Τα σχέδια διαχείρισης ολοκληρώνονται και δημο−
σιεύονται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015 και διαβιβάζονται 
στην ΕΓΥ προκειμένου να κοινοποιηθούν μέχρι τις 22 
Μαρτίου 2016 στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

10. Τα σχέδια διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων που προσδιορίζονται στο μέρος Β του Παραρ−
τήματος του άρθρου 11, επανεξετάζονται και, εφόσον 
απαιτείται, επικαιροποιούνται, έως τις 22 Δεκεμβρίου 
2021 και, στη συνέχεια ανά εξαετία. Τα επαναξετα−
σθέντα και ενδεχομένως τα επικαιροποιημένα σχέδια 
διαχείρισης διαβιβάζονται στην ΕΓΥ προκειμένου να 
κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Ε.Κ. μέχρι τις 22 Μαρτίου 
2022. Κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη η πιθανή 
επίδραση των κλιματικών μεταβολών στη συχνότητα 
επέλευσης συμβάντων πλημμύρας.

Άρθρο 7
Σχέδια διαχείρισης σε διεθνείς περιοχές 

λεκανών απορροής ποταμών

1. Σε περίπτωση διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της Ελλη−
νικής Επικράτειας και της επικράτειας άλλου ή άλλων 
κράτους μέλους/ κρατών μελών, η Εθνική Επιτροπή Υδά−
των εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό από κοινού 
με το/τα ενδιαφερόμενο/α κράτος/η μέλος/η για την 
κατάρτιση ενός μόνο διεθνούς σχεδίου διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας ή μίας δέσμης σχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο διεθνούς περιοχής 
λεκάνης απορροής. 

2. Σε περίπτωση που δεν καταρτισθούν τα ανωτέρω 
σχέδια, η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας 

καταρτίζει σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
που καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς πε−
ριοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν στα 
διοικητικά της όρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 6 και με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του 
εν λόγω άρθρου. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων επιδιώκει 
το συντονισμό, στο μέτρο του δυνατού, σε επίπεδο της 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού.

3. Εάν η διεθνής περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
βρίσκεται πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μεριμνά για την εκπόνηση 
ενός μόνον διεθνούς σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας ή μίας δέσμης σχεδίων διαχείρισης των κιν−
δύνων πλημμύρας εξασφαλίζοντας το συντονισμό με 
το ενδιαφερόμενο κράτος στο επίπεδο της διεθνούς 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι εφικτό, εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία 
η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.

4. Σε περίπτωση κοινής υπολεκάνης με όμορες χώ−
ρες, τα σχέδια διαχείρισης των παραγράφων 1 και 2 
συμπληρώνονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, με λεπτομερέ−
στερα σχέδια διαχείρισης τα οποία συντονίζονται από 
την Εθνική Επιτροπή Υδάτων στο επίπεδο των διεθνών 
υπολεκανών.

5. Σε περίπτωση που εντοπίζεται πρόβλημα το οποίο 
έχει επιπτώσεις στη διαχείριση των κινδύνων πλημ−
μύρας των υδάτων και το οποίο δεν είναι δυνατόν να 
επιλυθεί μονομερώς, η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μπο−
ρεί να το αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος−μέλος και να 
διατυπώσει συστάσεις για την επίλυσή του. 

Άρθρο 8
Συντονισμός με ρυθμίσεις του Π.Δ.51/2007

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα 

ι) για να συντονίσουν την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.51/2007, 
δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης της απο−
τελεσματικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και 

ιι) για την επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού 
οφέλους 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους 
που καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ.51/2007 
Ειδικότερα:

α) η κατάρτιση των πρώτων χαρτών επικινδυνότητας 
και των χαρτών κινδύνου πλημμύρας και οι συνακόλου−
θες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 5 
της παρούσας απόφασης εκτελούνται με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι συμβατές 
προς τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με το Π.Δ.51/2007 . Περαιτέρω συντονίζονται με τις 
επανεξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 5 (παρ. 2) του 
Π.Δ.51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές·

β) τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
συμπληρώνουν τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών 
απορροής των ποταμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 
6) του Π.Δ. 51/2007.

γ) η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετά−
σεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας 
απόφασης εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετά−
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σεις των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών που προβλέπει το άρθρο 10 (παρ.3) του 
Π.Δ.51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές·

δ) η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης συ−
ντονίζεται, κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρ−
θρου 15 του Π.Δ.51/2007.

Άρθρο 9
Ενημέρωση−Συμμετοχή του κοινού

1. Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύ−
ρας, οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθ. 11764/653/2006 
ΚΥΑ.

2. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών μεριμνούν 
για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, 
εφαρμοζομένων κατ΄ αναλογία των διατάξεων του άρ−
θρου 15 του Π.Δ. 51/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

1. Είναι δυνατό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Υδάτων της Περιφέρειας και σύμφωνη γνώμη της 
ΕΓΥ:

α) να μην διεξάγεται προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνου πλημμύρας του άρθρου 4, για τις λεκάνες ή 
υπολεκάνες απορροής ποταμών ή τις παράκτιες ζώνες, 
για τις οποίες:

α.1) έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, κατα−
λήγοντας στο συμπέρασμα, πριν από τις 22 Δεκεμβρίου 
2010, ότι υφίσταται ή ότι κρίνεται πιθανό να παρουσια−
σθεί δυνητικός σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας ο οποίος 
οδηγεί στην ταξινόμηση της ζώνης μεταξύ εκείνων που 
παρατίθενται στο άρθρο 4 (παρ. 5 και 6), ή

α.2) έχει αποφασισθεί, πριν από τις 22 Δεκεμβρίου 
2010, κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας 
και χαρτών κινδύνων πλημμύρας καθώς και η κατάρτιση 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας απόφασης.

β) να χρησιμοποιούνται χάρτες επικινδυνότητας 
πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας που έχουν 
καταρτισθεί πριν από τις 22 Δεκεμβρίου 2010, εάν οι 
χάρτες αυτοί παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο πληροφο−
ριών με το προβλεπόμενο στο άρθρο 5.

γ) να χρησιμοποιούνται σχέδια διαχείρισης των κινδύ−
νων πλημμύρας που έχουν καταρτισθεί πριν από τις 22 
Δεκεμβρίου 2010, εφόσον το περιεχόμενο των σχεδίων 
αυτών είναι ισοδύναμο με τις προδιαγραφές σχεδίου 
που προβλέπονται στο άρθρο 6.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζο−
νται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 
(παρ. 7), 5 (παρ. 9) και 6 (παρ. 10) της παρούσας από−
φασης.

3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή της 
παραγράφου 1 και τα σχετικά στοιχεία κοινοποιούνται 
στην ΕΓΥ, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή και καθιστά διαθέσιμα σε αυτήν τα 
εν λόγω στοιχεία έως τις ημερομηνίες των άρθρων 4 
(παρ.4), 5 (παρ.8) και 6 (παρ. 9), αντίστοιχα.

Άρθρο 11
Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το παράρτημα που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
Ι. Στοιχεία των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κιν−

δύνων πλημμύρας:
1. Τα πορίσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης 

κινδύνου πλημμύρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, 
υπό μορφή συνοπτικού χάρτη της περιοχής της λεκάνης 
απορροής ποταμού στον οποίο οριοθετούνται οι ζώνες 
οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 4 (παρ. 5 και 6) 
και οι οποίες υπάγονται στο παρόν σχέδιο διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας·

2. Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κιν−
δύνων πλημμύρας, οι οποίοι εκπονούνται δυνάμει του 
άρθρου 5 ή οι οποίοι έχουν ήδη εκπονηθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 10 και τα συμπεράσματα που μπορούν να 
συναχθούν από τους χάρτες αυτούς·

3. Περιγραφή των κατάλληλων στόχων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας που καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 6, παράγραφος 4·

4. Περίληψη των μέτρων και των προτεραιοτήτων τους 
για την επίτευξη των κατάλληλων στόχων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας και των μέτρων που λαμβά−
νονται σύμφωνα με το άρθρο 6 καθώς και των μέτρων 
για τις πλημμύρες που λαμβάνονται στο πλαίσιο των υπ. 
αριθ. 11014/703/2003 ΚΥΑ, της υπ. αριθ. 12044/613/2007 
ΚΥΑ και της υπ. αριθ. 107017/2006 ΚΥΑ, καθώς και του 
Π.Δ. 51/2007

5. Εφόσον υπάρχει, όσον αφορά τις κοινές λεκάνες 
ή υπολεκάνες, περιγραφή της μεθοδολογίας που έχει 
καθορισθεί στο εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κιν−
δύνων πλημμύρας για την ανάλυση κόστους−οφέλους 
που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μέτρων με 
διασυνοριακές επιπτώσεις.

ΙΙ. Περιγραφή της εφαρμογής του σχεδίου:
1. Περιγραφή των προτεραιοτήτων και του τρόπου με 

τον οποίο θα παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής 
του σχεδίου·

2. Σύνοψη για την πληροφόρηση του κοινού και για 
τη διαβούλευση με αυτό για τα μέτρα/τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται·

3. Κατάλογος των αρμόδιων αρχών και, ανάλογα με 
την περίπτωση, περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού 
σε κάθε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού και 
της διαδικασίας συντονισμού με τις ρυθμίσεις του Ν. 
3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007.

B. Στοιχεία της εν συνεχεία ενημέρωσης των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας:

1. Οποιεσδήποτε μεταβολές ή επικαιροποιήσεις μετά 
τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του σχεδίου 
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διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καθώς και σύνοψη 
των επανεξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 7), 5 (παρ.9) και 6 
(παρ.10) της παρούσας απόφασης.

2. Αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του άρθρου 6 
παράγραφος 4·

3. Περιγραφή τυχόν μέτρων τα οποία προβλέπονταν 
στην προηγούμενη έκδοση του σχεδίου διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας και τα οποία είχαν προγραμ−
ματισθεί αλλά δεν εφαρμόσθηκαν καθώς και σχετική 
επεξήγηση·

4. Περιγραφή τυχόν συμπληρωματικών μέτρων μετά 
τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του σχεδίου 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Άρθρο 12

Kάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται. 

Άρθρο 13

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ −ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011082107100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•   Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
•   Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-07-30T08:39:48+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




