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«Φμνέαξ Δηαπείνηζεξ Τδαηηθώκ Πόνςκ Θεζζαιίαξ :  
Σμιμενόξ εθζογπνμκηζμόξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ζηνεβιώζεςκ ημο 

πανειζόκημξ  ή έκαξ αθόμε ζομβηβαζμόξ;» 

οιιμγηθή Γηζήγεζε Δμμήξ 
Τδαηηθώκ Πόνςκ ΣΓΓ Κ&ΔΘ 
 
Δν. ηαονμύια Σζηηζηθιή,  
Δηπι. Υεμ. Μεπακηθόξ, ΜΒΑ, 
ΜΔΓ, PhD. 
Κώζηαξ Γθμύμαξ, Γεςπόκμξ 



θμπόξ εμενίδαξ 

• Κμηκή παναδμπή: ημ κενό είκαη έκα θμηκςκηθό αγαζό 
(«θιενμκμμηά») πμο πνέπεη κα πνμζηαηεύεηαη 

 

• Κμηκά απμδεθηό: αδοκαμίεξ θαη ειιείρεηξ ζηεκ δηαπείνηζε 
ημο κενμύ πνμθαιμύκ πνμβιήμαηα ζηεκ μνζμιμγηθή 
δηαπείνηζή ημο 

 

• Πνόηαζε:Δεμημονγία Φμνέα Δηαπείνηζεξ Τδαηηθώκ 
Πόνςκ (ΦΟΔΤ) ακά Τδαηηθό Δηαμένηζμα 
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Τπάνπμοζα Καηάζηαζε 

• Οδεγία Πιαίζημ γηα ηα Νενά 2000/60/ΓΚ 

• N. 3199/2003 

• ηεκ Γιιάδα ε δηαπείνηζε γίκεηαη ζε Γζκηθό θαη 
Πενηθενεηαθό Γπίπεδμ 
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ΤΠΓΚΑ 

ΑΠΟΚΓΝΣΡΩΜΓΝΗ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ 

ΓΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΓΙΑ ΤΔΑΣΩΝ 
Π.Δ 24/15-4-2010 

 
Δ/ΝΓΙ ΤΔΑΣΩΝ 

 

ΓΘΝΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΤΔΑΣΩΝ  
(6 Τπμονγμί) 

ΠΓΡ/ΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΔΑΣΩΝ 
ΑΙΡΓΣΗ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ  

 
ΣΜΗΜΑ ΤΔΑΣΩΝ 

 

ΥΓΔΙΑ ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΓΚΠΡΟΩΠΟΙ Σ.Α – ΓΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΓΩΝ 

ΚΓΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΔΑΣΩΝ 
ΓΘΝΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΔΑΣΩΝ  

(24 ΓΚΠΡΟΩΠΟΙ ΦΟΡΓΩΝ) 



Πνμβιήμαηα, Γιιείρεηξ, Γμπόδηα 

• Πνμζηαζία Πενηβάιιμκημξ 
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Με ηαύηηζε μνίςκ δημηθεηηθώκ πενηθενεηώκ με ηα 
οδνμιμγηθά όνηα 
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Όνομα ΥΔ Εμπλεκόμενη Διοικηηική Περιθέρεια 

Γσηική 

Πελοπόννηζο

ς  

Γσηική Δλλάδα/Πελοπόννηζος 

Βόρεια 

Πελοπόννηζο

ς 

Γσηική Δλλάδα/Πελοπόννηζος 

Αναη. 

Πελοπόννηζο

ς 

Αηηική/Πελοπόννηζος 

Γση. Σηερεά 

Δλλάδα 

Ήπειρος/Θεζζαλίας/ Νηζιά Ιονίοσ/Γση. 

Δλλάδα/ Σηερεά Δλλάδα 

Ήπειρος 
Γ.Μακεδονία/Ήπειρος/Νηζιά 

Ιονίοσ/Γση. Δλλάδα 

Αηηική Γσηική Δλλάδα/Αηηική/Πελοπόννηζος 

Αναη. Σηερεά 

Δλλάδα 
Γσηική Δλλάδα/Αηηική/Θεζζαλία 

Θεζζαλία 
Κεν.-Δυη. Μακεδονία/ 

Θεζζαλία/Σηερεά Ελλάδα 

Γσηική 

Μακεδονία 
Κενηρική & Γσηική Μακεδονία 

Κενηρική 

Μακεδονία 
Κενηρική Μακεδονία/Σηερεά Δλλάδα 

Αναη. 

Μακεδονία 

Αν. Μακεδονία & Θράκη/ Κενηρική 

Μακεδονία 

Θράκη Αν. Μακεδονία & Θράκη 

Κρήηη Κρήηη 

Νηζιά 

Αιγαίοσ 
Νηζιά Αιγαίοσ 

Πεγή: Τδνμμέδςκ 2006) 



Γπηβάιιεηαη μ οκημκηζμόξ  
Πίκαθαξ θμνέςκ Υώναξ 

(πμο πνμζθένμοκ οπενεζίεξ θαηά ημμέα ζηε πνήζε κενμύ) 
Σμμέαξ 

Ύδνεοζε Άνδεοζε 
Βημμεπακία 
Σμονηζμόξ 

Τδνμει/θή 
Γκένγεηα 

Φμνείξ 

Γ
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ιί
α
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δα
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δα

 

Θ
εζ

ζ
α
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α
 

ΔΓΤΑ 130 31             

ΣΟΓΒ-ΓΟΓΒ     419 58         

Δ/κζεηξ Τπμονγείςκ : 
ΤΠΓΚΑ,Γζςηενηθώκ, 
Γεςνγίαξ, Ακάπηολεξ, 
Τπμδμμώκ, Τγείαξ, θ.α 

5 4 3 3 2 2 1 1 

Δ/κζεηξ Πενηθένεηαξ : 
(Αηνεηή-Απμθ/κε) 

13 2 13 1 13 1     

Δήμμη 325 22             

ΔΓΗ, ΙΓΜΓ,θ.α   1   1     2 2 



Πνμβιήμαηα, Γιιείρεηξ, Γμπόδηα 

• Πνμζηαζία Πενηβάιιμκημξ 

 

• Με ηαύηηζε ηςκ δημηθεηηθώκ πενηθενεηώκ με ηα 
οδνμγναθηθά όνηα 

 

• Αδοκαμία οκημκηζμμύ 

 

• Αδοκαμία Απμθέκηνςζεξ 

 

• Ακαπμηειεζμαηηθόηεηα οθηζηάμεκμο πιαηζίμο 
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Οη πνμακαθενζείζεξ ζεζμηθέξ νοζμίζεηξ θαη δνάζεηξ 
(πμο είπακ εκ μένεη απμζπαζμαηηθό παναθηήνα), αιιά 
θαη ηα πέδηα Δηαπείνηζεξ (πμο ήδε θαηανηίζηεθακ 
θαη απμηειμύκ εθζογπνμκηζμό ημο ζεζμηθμύ μαξ 
πιαηζίμο), δεκ θαιύπημοκ αθόμε ημ έιιεημμα ζε 
ζπέζε ηόζμ ζε με ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ Οδεγίαξ 
2000/60/ΓΚ, όζμ θαη ηεκ δηεζκή  πναγμαηηθόηεηα. 
Τπάνπεη ζοκεπώξ απόιοηε ακάγθε κα θαιοθζεί ημ 
ζοκημμόηενμ δοκαηό. 
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ηόπμξ 
• Όπη ε θαηεδάθηζε ημο οθηζηάμεκμο Θεζμηθμύ Πιαηζίμο 

 

• Αιιά ε μεηελέιηλε θαη μ εθζογπνμκηζμόξ ημο ζοζηήμαημξ 
δηαπείνηζεξ            μνζμιμγηθή δηαπείνηζε κενμύ 

 

• Ακάγθε: 
– θμηκή δηαπίζηςζε ημο πανάιιειμο ζπεδηαζμμύ θαη πνμγναμμαηηζμμύ 

ένγςκ αλημπμίεζεξ οδαηηθώκ πόνςκ  

– ζπαηάιε μηθμκμμηθώκ πόνςκ, ε θαθή αλημπμίεζε οδαηηθώκ πόνςκ, ε 
ζύγποζε ανμμδημηήηςκ  

– Πνόβιερε: ζημ μέιιμκ μη πνήζηεξ κενμύ πμο ζα πνέπεη κα 
ηθακμπμημύκηαη ζα έπμοκ μιμέκα θαη εκημκόηενα ακηαγςκηζηηθό 
παναθηήνα (ύδνεοζε, εκένγεηα, γεςνγία, πενηβάιιμκ) θαη ζα οπάνπεη 
αδοκαμία ακηημεηώπηζεξ ηςκ ζμβανώκ πνμβιεμάηςκ από ηεκ 
ιεηροδνία θαη ηηξ πιεμμύνεξ.  
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Ακαγκώνηζε 

• Θεηηθά Βήμαηα: 

– Νμμμζεζία οπάνπεη: θαη μ 1739/1987 θαη μ 
3199/2003 έπμοκ βμεζήζεη πνμξ αοηή ηεκ 
θαηεύζοκζε.  

– ύκηαλε ηςκ πεδίςκ Δηαπείνηζεξ (10 
εγθεθνημέκα) 

– Ονγάκςζε ηεξ ΓΓΤ 

– Πνόζθαηε ζέζπηζε ημο Γζκηθμύ Μεηνώμο 
εμείςκ Τδνμιερίαξ (ΓΜΤ)  
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Η θαηάζηαζε ζηε Θεζζαιία: 
Γιιεημμαηηθό Ιζμδύγημ 
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• Απμιήρεηξ οδάηςκ από οπόγεηα 
οδαηηθά ζοζηήμαηα  

• 10 από ηα 32 Τπόγεηα Τδαηηθά 
ζοζηήμαηα βνίζθμκηαη ζε θαθή 
πμζμηηθή θαηάζηαζε 

Πεγή: Δ ΤΔ Θεζζαιίαξ 

Υνήζε κενμύ γηα άνδεοζε: 95% ηςκ πνήζεςκ κενμύ  
Γιιάδα: μ.μ. 86% 
Γονώπε: μ.μ. 60%  
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ΟΙ ΑΡΔΓΤΓΙ  
ΣΗ ΘΓΑΛΙΚΗ ΠΓΔΙΑΔΑ  

 

ΑΡΔΓΤΗ : 2,5 εθαη. ζηνέμμαηα. 

 

 ΝΟΜΟ 

 

ΑΡΔΓΤΘΓΙΓ 
ΓΚΣΑΓΙ 

(ΣΡΓΜΜΑΣΑ) 

 

ΑΡΔΓΤΗ ΑΠΟ 
ΓΠΙΦΑΝΓΙΑΚΑ ΝΓΡΑ 

(ΣΡΓΜΜΑΣΑ) 

 

ΑΡΔΓΤΗ ΑΠΟ 
ΤΠΟΓΓΙΑ ΝΓΡΑ 

(ΣΡΓΜΜΑΣΑ) 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

2.491.000 
730.000  

(30%) 

1.761.000  

(70%) 
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70% ηςκ εθηάζεςκ ανδεύμκηαη από οπόγεηα κενά 
30% ηςκ εθηάζεςκ ανδεύμκηαη από επηθακεηαθά  

ΓΕΩΣΡΗΗ Γ1 (ΠΕΡΙΟΥΗ ΜΤΡΩΝ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ)
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ΑΝΩΤΑΤΗ Υ.Σ.

ΚΑΤΩΤΑΤΗ Υ.Σ.

1983 : 5 μέηνα 

1996 : 100 μέηνα 

2002 : 160 μέηνα 

Πηώζε ζηάζμεξ γεώηνεζεξ ζηεκ Θεζζαιία 
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Πεκεηόξ Πμηαμόξ – Σενρηζέα 2007 

      

Δεμημονγμύκηαη ζοκζήθεξ ζπεδόκ μόκημεξ ιεηροδνίαξ δειαδή 
δηανθμύξ επηθηκδοκόηεηαξ έιιεηρεξ κενμύ θαη με θάιορεξ ηεξ 

δήηεζεξ  
 

Πνμβιήμαηα νύπακζεξ, οθαιμύνςζεξ, ενεμμπμίεζεξ 



Πνμθιήζεηξ…. 

• Γθανμμγή ηεξ Οδεγίαξ Πιαίζημ 2000/60/ΓΚ 
 

• Γθανμμγή ηςκ μέηνςκ ηςκ πεδίςκ Δηαπείνηζεξ 
 

• Πνμζδημνηζμόξ πιήνμοξ θόζημοξ κενμύ 
(ζομπενηιαμβακμμέκςκ ημο πενηβαιιμκηηθμύ θαη ημο 
θόζημοξ θοζηθμύ πόνμο) θαη ε ακάθηεζή ημο  
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Πνμθιήζεηξ…. 

ομμεημπή πνεζηώκ 



 
 Άνδεοζε με ζηαγόκα  

 

Γεςνγία αθνηβείαξ 

Γλμηθμκόμεζε θαη 
δηαπείνηζε ηεξ 

δήηεζεξ 
 

 
Γλμηθμκόμεζε πόνςκ 
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Κνηηήνηα γηα ηεκ δεμημονγία εκηαίμο θμνέα   

Λεηημονγηθά θνηηήνηα 
(Απμηειεζμαηηθή δηαπείνηζε, ακηημεηώπηζε πνμβιεμάηςκ) 

Οηθμκμμηθά θνηηήνηα 
(Μηθνόηενμ θόζημξ κενμύ) 

Πενηβαιιμκηηθά θνηηήνηα 
(Γλμηθμκόμεζε κενμύ, μείςζε ζπαηάιεξ) 



Καιέξ Πναθηηθέξ 
• Γθανμόδμκηαη ζηεκ Γαιιία, ηεκ Οιιακδία, ηεκ Κύπνμ, ηεκ Ιζπακία, θ.α.  

• Ονγάκςζε ηςκ θμνέςκ δηαπείνηζεξ µε βάζε ηε ιεθάκε απμννμήξ ή 
ζύκμια πενηζζόηενςκ ιεθακώκ 

19 

ε εζκηθό επίπεδμ ακηημεηςπίδμκηαη εθείκμη μη οδαηηθμί πόνμη πμο 
πνεζημμπμημύκηαη ή δηαννέμοκ πενηζζόηενεξ από µία δημηθεηηθέξ 

πενηθένεηεξ, θαζώξ θαη ηα δηαθναηηθά πμηάµηα  

ε πενηθενεηαθό επίπεδμ, ε δηαπείνηζε γίκεηαη µε βάζε ηηξ 
οδνμιμγηθέξ ιεθάκεξ με ηε ζομμεημπή ηςκ πενηθενεηαθώκ ανπώκ, 

ηςκ εθπνμζώπςκ θμνέςκ ηςκ πνεζηώκ, ηεξ ημπηθήξ 
αοημδημίθεζεξ  

 
 Γθπςνείηαη μεγάιμ μένμξ ηςκ δηαπεηνηζηηθώκ ανμμδημηήηςκ ημο 

εζκηθμύ θμνέα δηαπείνηζεξ, θαη θονίςξ εθείκςκ ηςκ ανμμδημηήηςκ πμο 
αθμνμύκ ζηεκ ηενάνπεζε θαη θαηακμµή ηςκ οδαηηθώκ πόνςκ θαηά 

πνήζε, ζηα πιαίζηα ηςκ μνίςκ πμο ζέημοκ πάκημηε μη εζκηθέξ ανπέξ 



Καιέξ Πναθηηθέξ - Γαιιία 
• 6 δεμόζημη θμνείξ δηαπείνηζεξ (water agencies)  

 

• Γθανμόδμοκ ηα μέηνα ηςκ πεδίςκ Δηαπείνηζεξ 
πνμςζώκηαξ ηεκ απμηειεζμαηηθή δηαπείνηζε ηςκ κενώκ θαη 
ημο οδάηηκμο πενηβάιιμκημξ, ηεκ πανμπή πόζημμο κενμύ θαη 
ηεκ βηώζημε ακάπηολε ηςκ μηθμκμμηθώκ δναζηενημηήηςκ.  
 

• Κνίζημμη πανάγμκηεξ γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ δεμόζηαξ 
πμιηηηθήξ γηα ηα κενά θαη εθπιενώκμοκ ηηξ οπμπνεώζεηξ 
ημοξ εκηόξ ηςκ μαθνμπνόκηςκ πνμγναμμάηςκ δνάζεξ με 
ηειηθό ζηόπμ ηεκ επίηεολε θαιήξ μηθμιμγηθήξ θαηάζηαζεξ 
ηςκ κενώκ  
 

• Έπμοκ μηθμκμμηθά ενγαιεία ζηεκ δηάζεζή ημοξ (ηέιε θαη 
επηδμηήζεηξ) 

 20 ΗΜΓΡΙΔΑ ΣΓΓ 25/2/2014 Λάνηζα 



Καιέξ Πναθηηθέξ - Γαιιία 
• Δεμμθναηία ηςκ κενώκ θαη ζομμεημπηθή ακάπηολε ηεξ 

ζηναηεγηθήξ  

 

• Γπηηνμπέξ ηςκ ιεθακώκ απμννμήξ: θμνείξ πμο εκώκμοκ όια 
ηα εκδηαθενόμεκα μένε (ημπηθέξ θοβενκήζεηξ, 
θαηαζθεοαζηέξ, αγνόηεξ, ημ θνάημξ, θαηακαιςηέξ, με 
θοβενκεηηθέξ μνγακώζεηξ, θιπ.)  

 

• Καζμνίδμοκ ηεκ ζηναηεγηθή ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ κενώκ θαη 
ημο οδάηηκμο πενηβάιιμκημξ ημο δηαμενίζμαημξ 

 

• Φεθίδμοκ ημ πνόγναμμα ημο θμνέα ζε θάζε ιεθάκε απμννμήξ 
πμηαμμύ θαη ημ ύρμξ ηςκ ηειώκ, εκηόξ ηςκ μνίςκ πμο ζέηεη 
μ κόμμξ.   
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α/α ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΝΟ 
ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΓ 
ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ 

ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘΓΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1 Θεζμμζέηεζε-θαζηένςζε Δηαπείνηζεξ 

κενμύ θαηά Λεθάκε Απμννμήξ 
Πμηαμμύ (ΛΑΠ)-Τδαηηθό Δηαμέ-
νηζμα (Τ.Δ.). 

Γίπε ζεζμμζεηεζεί με ημκ Ν. 
1739/87 θαη πνμβιέπεηαη ήδε 

ζημκ Ν. 3199/2003, αιιά 
δεκ έπεη εθανμμζζεί πναθηηθά από 
ηεκ Δημίθεζε.  

Οοζηαζηηθή αιιά θαη πναθηηθή 

εθανμμγή ηεξ Δηαπείνηζεξ  
κενμύ θαηά ΛΑΠ-Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα, οπό εκηαίμ θέκηνμ 
απμθάζεςκ. 

ύγπνμκμ ύζηεμα 
Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
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α/α ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΝΟ 
ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΓ 
ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ 

ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘΓΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1 Θεζμμζέηεζε-θαζηένςζε Δηαπείνηζεξ 

κενμύ θαηά Λεθάκε Απμννμήξ 
Πμηαμμύ (ΛΑΠ)-Τδαηηθό Δηαμέ-
νηζμα (Τ.Δ.). 

Γίπε ζεζμμζεηεζεί με ημκ Ν. 
1739/87 θαη πνμβιέπεηαη ήδε 

ζημκ Ν. 3199/2003, αιιά 
δεκ έπεη εθανμμζζεί πναθηηθά από 
ηεκ Δημίθεζε.  

Οοζηαζηηθή αιιά θαη πναθηηθή 

εθανμμγή ηεξ Δηαπείνηζεξ  
κενμύ θαηά ΛΑΠ-Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα, οπό εκηαίμ θέκηνμ 
απμθάζεςκ. 

2 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε ηεξ 

ζομμεημπήξ ηςκ πνεζηώκ ζηεκ 
Δηαπείνηζε.  

Πνμβιέπμκηαη ζηε ηζπύμοζα 
κμμμζεζία (Ν. 3199/2003) : 

Πενηθενεηαθά ομβμύιηα Τδάηςκ 
(με γκςμμδμηηθή ανμμδηόηεηα). 

Λεηημονγία θαη μοζηαζηη-
θή ζομμεημπή ηςκ πνεζηώκ 
ζηα όνγακα Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ, με απμθαζηζηηθή 
γκώμε θαη ανμμδηόηεηα ζε 
βαζηθά δεηήμαηα ζηα Τ.Δ.  

ύγπνμκμ ύζηεμα 
Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
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α/α ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΝΟ 
ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΓ 
ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ 

ΣΙ  

ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘΓΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1 Θεζμμζέηεζε - θαζηένςζε Δηαπείνηζεξ 

κενμύ θαηά Λεθάκε Απμννμήξ 
Πμηαμμύ (ΛΑΠ)-Τδαηηθό Δηαμέ-
νηζμα (Τ.Δ.). 

Γίπε ζεζμμζεηεζεί με ημκ Ν. 
1739/87 θαη πνμβιέπεηαη ήδε 

ζημκ Ν. 3199/2003, αιιά 
δεκ έπεη εθανμμζζεί πναθηηθά από 
ηεκ Δημίθεζε.  

Οοζηαζηηθή αιιά θαη πναθηηθή 

εθανμμγή ηεξ Δηαπείνηζεξ  
κενμύ θαηά ΛΑΠ-Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα, οπό εκηαίμ θέκηνμ 
απμθάζεςκ. 

2 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε ηεξ 

ζομμεημπήξ ηςκ πνεζηώκ ζηεκ 
Δηαπείνηζε.  

Πνμβιέπμκηαη ζηε ηζπύμοζα 
κμμμζεζία (Ν. 3199/2003) : 

Πενηθενεηαθά ομβμύιηα Τδάηςκ 
(με γκςμμδμηηθή ανμμδηόηεηα). 

Λεηημονγία θαη μοζηαζηη-
θή ζομμεημπή ηςκ πνεζηώκ 
ζηα όνγακα Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ, με απμθαζηζηηθή 
γκώμε θαη ανμμδηόηεηα ζε 
βαζηθά δεηήμαηα ζηα Τ.Δ.  

3 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε αοημηειώκ 

μνγάκςκ – Φμνέςκ Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ θαηά Τ.Δ. (πμιηηηθό όνγακμ).  

Οη «ΦΟ.Δ.Τ» ζα είκαη οπό ηεκ 
ανμμδηόηεηα θαη ηηξ θαηεοζύκζεηξ ηςκ 
ζοκανμόδηςκ Τπμονγείςκ θαη ηεξ Γηδηθήξ 
Γναμμαηείαξ Τδάηςκ. 

ημκ Ν. 3199/2003,πνμβιέπε-
ηαη ε ανμμδηόηεηα κα αζθείηαη από 

ηεκ Απμθεκηνςμέκε Δημίθε-
ζε, όπμο  θαη όζμ ζομπίπημοκ 

γεςγναθηθά με ηα Τ.Δ., πςνίξ 
δηαθνηηό θαη αοημηειέξ 
ζύζηεμα δημίθεζεξ γηα ηα κενά. 

Δεμημονγία αοημηειώκ μνγά-

κςκ Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
(ΦΟ.Δ.Τ.) θαηά Τ.Δ. με 
ηεκ ζομμεημπή ημο θνάημοξ, 

Πενηθένεηαξ, ΥΡΗΣΩΝ*, 
ΟΣΑ, επηζηεμμκηθώκ & θμηκςκη-

θώκ θμνέςκ, θ,α.  

 Η δεμημονγία θαη ε ιεη-
ημονγία ΦΟ.Δ.Τ δεκ ζα 
επενεάδεη ηεκ ιεηημον-
γία θαη ηηξ δμμέξ ηςκ 
οθηζηάμεκςκ ζοζηεμάηςκ 

*ΔΓΤΑ, άνδεοζε (ΣΟΓΒ-
ΓΟΓΒ),Βημμεπακηθμί πνή-
ζηεξ,Σμονηζμόξ,Δάζε, θ.α. 

ύγπνμκμ ύζηεμα 
Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
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α/α ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΝΟ 
ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΓ 
ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ 

ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘΓΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1 Θεζμμζέηεζε-θαζηένςζε Δηαπείνηζεξ 

κενμύ θαηά Λεθάκε Απμννμήξ 
Πμηαμμύ (ΛΑΠ)-Τδαηηθό Δηαμέ-
νηζμα (Τ.Δ.). 

Γίπε ζεζμμζεηεζεί με ημκ Ν. 
1739/87 θαη πνμβιέπεηαη ήδε 

ζημκ  Ν. 3199/2003. 

Οοζηαζηηθή αιιά θαη πναθηηθή 

εθανμμγή ηεξ Δηαπείνηζεξ  
κενμύ θαηά ΛΑΠ-Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα, οπό εκηαίμ θέκηνμ 
απμθάζεςκ. 

2 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε ηεξ 

ζομμεημπήξ ηςκ πνεζηώκ ζηεκ 
Δηαπείνηζε.  

Πνμβιέπμκηαη ζηε ηζπύμοζα 
κμμμζεζία (Ν. 3199/2003) : 

Πενηθενεηαθά ομβμύιηα Τδάηςκ 
(με γκςμμδμηηθή ανμμδηόηεηα). 

Λεηημονγία θαη μοζηαζηη-
θή ζομμεημπή ηςκ πνεζηώκ 
ζηα όνγακα Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ, με απμθαζηζηηθή 
γκώμε θαη ανμμδηόηεηα ζε 
βαζηθά δεηήμαηα ζηα Τ.Δ.  

3 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε αοημηειώκ 

μνγάκςκ – Φμνέςκ Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ θαηά Τ.Δ. (πμιηηηθό όνγακμ).  

Οη «ΦΟ.Δ.Τ» ζα είκαη οπό ηεκ 
ανμμδηόηεηα θαη ηηξ θαηεοζύκζεηξ ηςκ 
ζοκανμόδηςκ Τπμονγείςκ θαη ηεξ Γηδηθήξ 
Γναμμαηείαξ Τδάηςκ. 

ημκ Ν. 3199/2003,πνμβιέπε-
ηαη ε ανμμδηόηεηα κα αζθείηαη από 

ηεκ Απμθεκηνςμέκε Δημίθε-
ζε, όπμο  θαη όζμ ζομπίπημοκ 

γεςγναθηθά με ηα Τ.Δ., πςνίξ 
δηαθνηηό θαη αοημηειέξ 
ζύζηεμα δημίθεζεξ γηα ηα κενά. 

Δεμημονγία αοημηειώκ μνγά-

κςκ Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
(ΦΟ.Δ.Τ.) θαηά Τ.Δ. με 
ηεκ ζομμεημπή ημο θνάημοξ, 

Πενηθένεηαξ, ΥΡΗΣΩΝ*, 
ΟΣΑ, επηζηεμμκηθώκ & θμηκςκη-

θώκ θμνέςκ, θ,α.  

 Η δεμημονγία θαη ε ιεη-
ημονγία ΦΟ.Δ.Τ δεκ ζα 
επενεάδεη ηεκ ιεηημον-
γία θαη ηηξ δμμέξ ηςκ 
οθηζηάμεκςκ ζοζηεμάηςκ 

*ΔΓΤΑ, άνδεοζε (ΣΟΓΒ-
ΓΟΓΒ),Βημμεπακηθμί πνή-
ζηεξ,Σμονηζμόξ,Δάζε, θ.α. 

4 Η ύπανλε εκόξ επηηειηθμύ μνγάκμο 
(οπενεζηαθό) γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ 
ζηόπςκ θαη ημο πνμγνάμμαημξ ημο 
ΦΟ.Δ.Τ. 

Ήδε μ Ν. 3199/2003 θαζηένςζε 

ηεκ Δ/κζε Τδάηςκ (Δ.Τ), ε 
μπμία όμςξ ιεηημονγεί ζηα 
πιαίζηα ηεξ  Απμθ/κεξ Δημίθεζεξ.  

Η Δ.Τ κα ιεηημονγεί ζηεκ 
οπενεζία ημο ΦΟ.Δ.Τ, με ηεκ  

εκίζποζε ηεξ (ζε πνμζς-

πηθό)  θαη ηεκ ηοπόκ ακαβά-
ζμηζε (ζε μνγάκςζε-μέζα), 

ζε ζοκενγαζία με ηεκ ΓΓΤ.  

Να είκαη ζε ζέζε κα 
ακηαπμθνηζεί ζηηξ κέεξ 
ζοκζήθεξ (εθανμμγή ηςκ 
μέηνςκ πμο πνμβιέπμοκ 
ηα .Δ., θ.α.). 

ύγπνμκμ ύζηεμα 
Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
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α/α ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΝΟ 
ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΓ 
ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ 

ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘΓΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1 Θεζμμζέηεζε-θαζηένςζε Δηαπείνηζεξ 

κενμύ θαηά Λεθάκε Απμννμήξ 
Πμηαμμύ (ΛΑΠ)-Τδαηηθό Δηαμέ-
νηζμα (Τ.Δ.). 

Γίπε ζεζμμζεηεζεί με ημκ Ν. 
1739/87 θαη πνμβιέπεηαη ήδε 

ζημκ  Ν. 3199/2003. 

Οοζηαζηηθή αιιά θαη πναθηηθή 

εθανμμγή ηεξ Δηαπείνηζεξ  
κενμύ θαηά ΛΑΠ-Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα, οπό εκηαίμ θέκηνμ 
απμθάζεςκ. 

2 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε ηεξ 

ζομμεημπήξ ηςκ πνεζηώκ ζηεκ 
Δηαπείνηζε.  

Πνμβιέπμκηαη ζηε ηζπύμοζα 
κμμμζεζία (Ν. 3199/2003) : 

Πενηθενεηαθά ομβμύιηα Τδάηςκ 
(με γκςμμδμηηθή ανμμδηόηεηα). 

Λεηημονγία θαη μοζηαζηη-
θή ζομμεημπή ηςκ πνεζηώκ 
ζηα όνγακα Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ, με απμθαζηζηηθή 
γκώμε θαη ανμμδηόηεηα ζε 
βαζηθά δεηήμαηα ζηα Τ.Δ.  

3 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε αοημηειώκ 

μνγάκςκ – Φμνέςκ Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ θαηά Τ.Δ. (πμιηηηθό όνγακμ).  

Οη «ΦΟ.Δ.Τ» ζα είκαη οπό ηεκ 
ανμμδηόηεηα θαη ηηξ θαηεοζύκζεηξ ηςκ 
ζοκανμόδηςκ Τπμονγείςκ θαη ηεξ Γηδηθήξ 
Γναμμαηείαξ Τδάηςκ. 

ημκ Ν. 3199/2003,πνμβιέπε-
ηαη ε ανμμδηόηεηα κα αζθείηαη από 

ηεκ Απμθεκηνςμέκε Δημίθε-
ζε, όπμο  θαη όζμ ζομπίπημοκ 

γεςγναθηθά με ηα Τ.Δ., πςνίξ 
δηαθνηηό θαη αοημηειέξ 
ζύζηεμα δημίθεζεξ γηα ηα κενά. 

Δεμημονγία αοημηειώκ μνγά-

κςκ Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
(ΦΟ.Δ.Τ.) θαηά Τ.Δ. με 
ηεκ ζομμεημπή ημο θνάημοξ, 

Πενηθένεηαξ, ΥΡΗΣΩΝ*, 
ΟΣΑ, επηζηεμμκηθώκ & θμηκςκη-

θώκ θμνέςκ, θ,α.  

 Η δεμημονγία θαη ε ιεη-
ημονγία ΦΟ.Δ.Τ δεκ ζα 
επενεάδεη ηεκ ιεηημον-
γία θαη ηηξ δμμέξ ηςκ 
οθηζηάμεκςκ ζοζηεμάηςκ 

*ΔΓΤΑ, άνδεοζε (ΣΟΓΒ-
ΓΟΓΒ),Βημμεπακηθμί πνή-
ζηεξ,Σμονηζμόξ,Δάζε, θ.α. 

4 Η ύπανλε εκόξ επηηειηθμύ μνγάκμο 
(οπενεζηαθό) γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ 
ζηόπςκ θαη ημο πνμγνάμμαημξ ημο 
ΦΟ.Δ.Τ. 

Ήδε μ Ν. 3199/2003 θαζηένςζε 

ηεκ Δ/κζε Τδάηςκ (Δ.Τ), ε 
μπμία όμςξ ιεηημονγεί ζηα 
πιαίζηα ηεξ  Απμθ/κεξ Δημίθεζεξ.  

Η Δ.Τ κα ιεηημονγεί ζηεκ 
οπενεζία ημο ΦΟ.Δ.Τ, με ηεκ  

εκίζποζε ηεξ (ζε πνμζς-

πηθό)  θαη ηεκ ηοπόκ ακαβά-
ζμηζε (ζε μνγάκςζε-μέζα), 

ζε ζοκενγαζία με ηεκ ΓΓΤ.  

Να είκαη ζε ζέζε κα 
ακηαπμθνηζεί ζηηξ κέεξ 
ζοκζήθεξ (εθανμμγή ηςκ 
μέηνςκ πμο πνμβιέπμοκ 
ηα .Δ., θ.α.). 

5 πεδηαζμόξ, πνμγναμμαηηζμόξ θαη  
οιμπμίεζε όιςκ όζςκ πνμβιέπμκηαη ζημ 
Θεζμηθό πιαίζημ θαη ζηεκ Οδεγία 60/2000 
(μέηνα ηςκ .Δ.,μεπακηζμμί παναθμιμύ-
ζεζεξ, ειέγπμο, θ.α.). 

Γθπμκήζεθακ ήδε ηα πέδηα 

Δηαπείνηζεξ (.Δ.) ζε όια ηα 
Τ.Δ. Ήδε πμιιά από αοηά έπμοκ 
εγθνηζεί (ΦΓΚ), εκώ ακαμέκεηαη ε 
έγθνηζε ημο .Δ θαη ζημ Τ.Δ. 
Θεζζαιίαξ. 

Τιμπμίεζε όζςκ μέηνςκ 

πνμβιέπμκηαη ζηα .Δ ακά 
Τ.Δ (δνάζεηξ-οπμδμμέξ, 
θ.α) θαη ζημ πνόγναμμα 
δνάζεξ ηςκ ΦΟ.Δ.Τ.  
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α/α ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΝΟ 
ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Δ.Τ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΓ 
ΜΓΥΡΙ ΗΜΓΡΑ 

ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘΓΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1 Θεζμμζέηεζε-θαζηένςζε Δηαπείνηζεξ 

κενμύ θαηά Λεθάκε Απμννμήξ 
Πμηαμμύ (ΛΑΠ)-Τδαηηθό Δηαμέ-
νηζμα (Τ.Δ.). 

Γίπε ζεζμμζεηεζεί με ημκ Ν. 
1739/87 θαη πνμβιέπεηαη ήδε 

ζημκ Ν. 3199/2003. 

Οοζηαζηηθή αιιά θαη πναθηηθή 

εθανμμγή ηεξ Δηαπείνηζεξ  
κενμύ θαηά ΛΑΠ-Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα, οπό εκηαίμ θέκηνμ 
απμθάζεςκ. 

2 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε ηεξ 

ζομμεημπήξ ηςκ πνεζηώκ ζηεκ 
Δηαπείνηζε.  

Πνμβιέπμκηαη ζηε ηζπύμοζα 
κμμμζεζία (Ν. 3199/2003) : 

Πενηθενεηαθά ομβμύιηα Τδάηςκ 
(με γκςμμδμηηθή ανμμδηόηεηα). 

Λεηημονγία θαη μοζηαζηη-
θή ζομμεημπή ηςκ πνεζηώκ 
ζηα όνγακα Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ, με απμθαζηζηηθή 
γκώμε θαη ανμμδηόηεηα ζε 
βαζηθά δεηήμαηα ζηα Τ.Δ.  

3 Θεζμμζέηεζε – Καζηένςζε αοημηειώκ 

μνγάκςκ – Φμνέςκ Δηαπείνηζεξ 
Τδάηςκ θαηά Τ.Δ. (πμιηηηθό όνγακμ).  

Οη «ΦΟ.Δ.Τ» ζα είκαη οπό ηεκ 
ανμμδηόηεηα θαη ηηξ θαηεοζύκζεηξ ηςκ 
ζοκανμόδηςκ Τπμονγείςκ θαη ηεξ Γηδηθήξ 
Γναμμαηείαξ Τδάηςκ. 

ημκ Ν. 3199/2003,πνμβιέπε-
ηαη ε ανμμδηόηεηα κα αζθείηαη από 

ηεκ Απμθεκηνςμέκε Δημίθε-
ζε, όπμο  θαη όζμ ζομπίπημοκ 

γεςγναθηθά με ηα Τ.Δ., πςνίξ 
δηαθνηηό θαη αοημηειέξ 
ζύζηεμα δημίθεζεξ γηα ηα κενά. 

Δεμημονγία αοημηειώκ μνγά-

κςκ Δηαπείνηζεξ Τδάηςκ 
(ΦΟ.Δ.Τ.) θαηά Τ.Δ. με 
ηεκ ζομμεημπή ημο θνάημοξ, 

Πενηθένεηαξ, ΥΡΗΣΩΝ*, 
ΟΣΑ, επηζηεμμκηθώκ & θμηκςκη-

θώκ θμνέςκ, θ,α.  

 Η δεμημονγία θαη ε ιεη-
ημονγία ΦΟ.Δ.Τ δεκ ζα 
επενεάδεη ηεκ ιεηημον-
γία θαη ηηξ δμμέξ ηςκ 
οθηζηάμεκςκ ζοζηεμάηςκ 

*ΔΓΤΑ, άνδεοζε (ΣΟΓΒ-
ΓΟΓΒ),Βημμεπακηθμί πνή-
ζηεξ,Σμονηζμόξ,Δάζε, θ.α. 

4 Η ύπανλε εκόξ επηηειηθμύ μνγάκμο 
(οπενεζηαθό) γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ 
ζηόπςκ θαη ημο πνμγνάμμαημξ ημο 
ΦΟ.Δ.Τ. 

Ήδε μ Ν. 3199/2003 θαζηένςζε 

ηεκ Δ/κζε Τδάηςκ (Δ.Τ), ε 
μπμία όμςξ ιεηημονγεί ζηα 
πιαίζηα ηεξ  Απμθ/κεξ Δημίθεζεξ.  

Η Δ.Τ κα ιεηημονγεί ζηεκ 
οπενεζία ημο ΦΟ.Δ.Τ, με ηεκ  

εκίζποζε ηεξ (ζε πνμζς-

πηθό)  θαη ηεκ ηοπόκ ακαβά-
ζμηζε (ζε μνγάκςζε-μέζα), ζε 

ζοκενγαζία με ηεκ ΓΓΤ.  

Να είκαη ζε ζέζε κα 
ακηαπμθνηζεί ζηηξ κέεξ 
ζοκζήθεξ (εθανμμγή ηςκ 
μέηνςκ πμο πνμβιέπμοκ 
ηα .Δ., θ.α.). 

5 πεδηαζμόξ, πνμγναμμαηηζμόξ θαη  
οιμπμίεζε όιςκ όζςκ πνμβιέπμκηαη ζημ 
Θεζμηθό πιαίζημ θαη ζηεκ Οδεγία 60/2000 
(μέηνα ηςκ .Δ.,μεπακηζμμί παναθμιμύ-
ζεζεξ, ειέγπμο, θ.α.). 

Γθπμκήζεθακ ήδε ηα πέδηα 

Δηαπείνηζεξ (.Δ.) ζε όια ηα 
Τ.Δ. Ήδε πμιιά από αοηά έπμοκ 
εγθνηζεί (ΦΓΚ), εκώ ακαμέκεηαη ε 
έγθνηζε ημο .Δ θαη ζημ Τ.Δ. 
Θεζζαιίαξ. 

Τιμπμίεζε όζςκ μέηνςκ 

πνμβιέπμκηαη ζηα .Δ ακά 
Τ.Δ (δνάζεηξ-οπμδμμέξ, 
θ.α) θαη ζημ πνόγναμμα 
δνάζεξ ηςκ ΦΟ.Δ.Τ.  

6 Ύπανλε αληόπηζημο ζοζηήμαημξ 
εθανμμγήξ δνάζεςκ θαη οπμδμμώκ 
(όνγακα οιμπμίεζεξ ηςκ δνάζεςκ θαη 
ένγςκ), ζηα πιαίζηα ημο πνμγναμμαηηζμμύ 
ηςκ ΦΟ.Δ.Τ. θαη όζςκ πνμβιέπμκηαη ζηα 
.Δ. 

Ήδε οπάνπμοκ θαη ιεηημονγμύκ μη 
οπενεζίεξ γηα ηα ένγα ακά πνήζε   
(Πενηθένεηεξ, ΟΣΑ-ΔΓΤΑ, ΔΓΗ, 
θ.α.),γηα ηεκ παναθμιμύζεζε θαη 
ημκ έιεγπμ πμηόηεηαξ κενμύ 
(ΔΓΤΑ,θ.α). 

Γκίζποζε-ακαδηάνζνςζε θαη 
ακαβάζμηζε (μόκμ όπμο θνηζεί 
ακαγθαίμ) από ημοξ επηθεθα-
ιήξ πμιηηηθμύξ ηςκ θμνέςκ 
(Πενηθενεηάνπεξ, Δήμανπμη). 

Η γεκηθή ηδέα είκαη ηα 
οπάνπμκηα όνγακα 
οιμπμίεζεξ Ένγςκ,  ή 
μέηνςκ θαη δνάζεςκ κα 
δηαηενεζμύκ. 
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Πνμηάζεηξ γηα ημκ εθζογπνμκηζμό ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ 
οδαηηθώκ πόνςκ ακά οδαηηθό δηαμένηζμα 

Αιιαγή κμμηνμπίαξ γηα ηεκ θαιύηενε αλημπμίεζε ηςκ 
ένγςκ (οθηζηαμέκςκ θαη πνμγναμμαηηζμέκςκ) 

Γηζαγςγή ανπώκ γηα ηεκ δηαπείνηζε ηςκ κενώκ 

Υάναλε μαθνμπνόζεζμεξ πμιηηηθήξ μνζμιμγηθήξ 
δηαπείνηζεξ ηςκ πόνςκ θαη ηςκ πνήζεςκ κενμύ 

απμθεύγμκηαξ ηεκ ιήρε πονμζβεζηηθώκ ή 
θαηαζηαιηηθώκ μέηνςκ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ 

θνίζεςκ 
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Σαμηεοηήναξ 
μμθόβμο 

Σαμηεοηήναξ 
 Ν. Πιαζηήνα 

Σαμηεοηήναξ 
Κάνιαξ 

Φνάγμα 
Αγημκενίμο 

ήναγγα 

Θονόθναγμα Γονηώκεξ 

ΣΑ ΓΡΓΑ ΣΑΜΙΓΤΗ ΝΓΡΟΤ ΣΗ ΘΓΑΛΙΑ 

Φνάγμα 
οθηάξ 
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Δηαπείνηζε 
ακά 

Τδαηηθό 
Δηαμένηζμα 

ομμεημπή 
ηςκ 

πνεζηώκ 

ομβμύιημ κενώκ  
(θνάημξ, ε πενηθένεηα, ε πενηθενεηαθή 
αοημδημίθεζε, ε ημπηθή αοημδημίθεζε, μη 

πνήζηεξ (αγνμηηθμί μνγακηζμμί, βημμεπακία, 
ημονηζμόξ, δάζε), επηζηεμμκηθέξ μνγακώζεηξ, 

θαη βαζηθμί θμηκςκηθμί θμνείξ) 

ΦΟΡΓΑ ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ 
ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΟΔΤ) 
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Γοπανηζημύμε γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ! 


